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Abstract. The school census is an important tool in improving the quality of education 

for the formulation, implementation and monitoring of educational policies and 

assessment of the performance of education systems. Thus, the article proposed aims to 

extract useful knowledge to identify the factors that influence school dropout on high 

school in public schools in Pernambuco. For the development of this article the R 

platform will be used during the study and will be the basis for creating an experimental 

environment for extracting useful information and evaluation of the proposed models in 

data mining phase using the CRISP- DM methodology. Currently, this work is 

concluded. 

 
Resumo. O Censo Escolar é instrumento importante na melhoria da qualidade na 

educação para a formulação, implementação e monitoramento das políticas 

educacionais e avaliação do desempenho dos sistemas de ensino. Assim, o artigo 

proposto tem como objetivo extrair conhecimentos úteis para identificar os fatores que 

influenciam a evasão escolar no ensino médio das escolas públicas de Pernambuco. 

Para o desenvolvimento desse artigo a plataforma R será utilizada durante o estudo e 

servirá de base para criação de um ambiente experimental para extração de 

informações uteis e avaliação dos modelos propostos na fase de mineração de dados 

utilizando a metodologia CRISP-DM. Atualmente, esse trabalho encontra-se concluído. 
 

1.Introdução 

 
O censo escolar[Inep 2015], realiza o levantamento de diversas informações estatístico-

educacionais, relativas à educação básica em diferentes níveis (educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio). O levantamento é realizado, junto a todos os 

estabelecimentos de ensino, das redes pública e particular, através do preenchimento de 
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um questionário. Através do censo escola, o Inep pode atualizar diversas informações 

relativas às mais diversas áreas da educação. 
 

Desta maneira, o censo escolar gera um conjunto de informações que são indispensáveis 

para a formulação, implementação e monitoramento de diversas políticas educacionais e 

avaliação do desempenho dos sistemas de ensino. Por isso o censo é tão importante, a 

partir dele é possível obter informações sobre as qualidades e deficiências do sistema 

educacional. Dentre as deficiências podemos citar: a evasão a escolar e a repetência, que 

combinados, são identificados, como sendo umas das principais falhas do sistema 

educacional brasileiro. 
 

A evasão escolar[2009 Silva], é um problema que para ser solucionado, requer a 

intervenção de diversos, integrantes do meio acadêmico. É um problema que atinge 

países tanto ricos como pobres, e por isso vêm sendo foco de esforços, para tentar 

identificar, os indivíduos mais suscetíveis à evadir, através da análise de características 

pessoais e familiares, ou pela verificação de fatores relacionados às escolas nas quais 

estão matriculados. 

 

Sendo assim, para analisar grandes bases de dados, como o censo escolar, a utilização 

de ferramentas de tecnologia da informação que auxiliam nesse processo tornou-se 

necessária. Para se tomar decisões de maneira, segura, inteligente e confiável, as 

organizações analisam de forma precisa, grandes volumes de dados, para minimização, 

de resultados não satisfatórios. Por isso tornou-se necessário, capturar os dados de 

forma precisa, descobrir o que é significativo e extrair informações relevantes. Sendo 

assim, matemática e estatística, tornam-se cada vez mais necessárias, para manipulação 

dos dados, e elaboração de modelos preditivos cada vez mais complexos. 
 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa se concentra na aplicação de técnicas de 

mineração de dados à base de dados de escolas do censo escolar[Inep 2015] e à base das 

taxas de rendimento das Unidades federativas[Inep 2015] obtidas no site do Inep, 

usando como ferramenta a linguagem R [Software R], com foco na obtenção de 

características e análise de fatores que possam influenciar na evasão escolar do ensino 

médio das escolas de Pernambuco. 
 

2. Introdução aos métodos de regressão 

 

Nesta seção serão apresentados de maneira introdutória, alguns dos métodos que serão 

aplicados para a extração de informações do conjunto de dados do Censo escolar de 

2015. 
 

Verificar se duas ou mais variáveis estão relacionadas de alguma maneira é de grande 

interesse em diversas áreas do conhecimento. Modelos matemáticos podem ser 

empregados para expressar essa relação. Tal modelo é chamado de regressão, e ajuda a 

entender como a maneira que uma variável se comporta pode influenciar no 

comportamento de outra. A técnica abordada foi a regressão linear. 
 

2.1. Regressão Linear 
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Na área de aprendizagem de máquina, a regressão linear é um modelo estatístico dos 

mais antigos. Os métodos supervisionados baseados neste tipo de regressão tentam 

modelar a relação entre entradas (variáveis explicativas) e saídas (variável resposta) na 

forma de equações paramétricas, onde os parâmetros são estimados a partir do método 

dos mínimos quadrados [Helene, 2006]. Este método minimiza a soma de quadrados 

das distâncias entre os pontos do diagrama e os respectivos pontos na curva da equação, 

tentando obter uma relação funcional entre X e Y para o modelo escolhido com o menor 

erro possível. 
 

O modelo de regressão linear simples pode ser descrito da seguinte forma: 
 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 +  𝜀𝑖 
 

A configuração acima representa o modelo de regressão linear simples. A 

variável 𝑋𝑖 é a variável independente da equação enquanto 𝑌𝑖 é a variável dependente 

das variações de 𝑋, α é uma constante, que representa a interceptação da reta com o eixo 

vertical e β É outra constante, que representa o declive da reta. 

Caso o modelo envolva uma relação entre duas variáveis, ele é chamado de simples. 

Quando envolver uma relação entre mais de duas variáveis ele é chamado de 

multivariado. Ou seja o comportamento de Y pode ser explicado por mais de uma 

variável independente 𝑋1  , 𝑋2, ..., 𝑋𝑛. 

 

3. Evasão escolar 

 

A evasão escolar[2], é um problema que para ser solucionado, requer a intervenção de 

diversos integrantes do meio acadêmico. É um problema que atinge países tanto ricos 

como pobres, e por isso vêm sendo foco de esforços, para tentar identificar, os 

indivíduos mais suscetíveis à evadir, através da análise de características pessoais e 

familiares, ou pela verificação de fatores relacionados às escolas nas quais estão 

matriculados. 

 

Sendo assim, para analisar grandes bases de dados, como o censo escolar, a utilização 

de ferramentas de tecnologia da informação que auxiliam nesse processo tornou-se 

necessária. Para se tomar decisões de maneira, segura, inteligente e confiável, as 

organizações analisam de forma precisa, grandes volumes de dados, para minimização, 

de resultados não satisfatórios. Por isso tornou-se necessário, capturar os dados de 

forma precisa, descobrir o que é significativo e extrair informações relevantes. Sendo 

assim, matemática e estatística, tornam-se cada vez mais necessárias, para manipulação 

dos dados, e elaboração de modelos preditivos cada vez mais complexos. 

 

3.1 Conjunto de dados: Censo Escolar 2015 [Inep] e Taxas de rendimento por UFs 

[Inep] 
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O conjunto de dados utilizados foram o Censo escolar de 2015, e as taxas de rendimento 

por Ufs também de 2015. Ambos fornecem informações sobre os diversos aspectos 

relacionados às condições da educação nas escolas brasileiras. Por intermédio do Censo 

Escolar, o Inep atualiza anualmente o Cadastro Nacional de Escolas e as informações 

referentes à matrícula, ao movimento e ao rendimento dos alunos, incluindo dados sobre 

sexo, turnos, turmas, séries e períodos, condições físicas dos prédios escolares e 

equipamentos existentes, além de informações sobre o pessoal técnico e administrativo 

e pessoal docente, por nível de atuação e grau de formação. Já o conjunto de dados das 

taxas de rendimento por UF fornece informações sobre abandono, aprovação e 

reprovação nas diversas redes de ensino. 

 

Tabela 1. variáveis após o pré-processamento 

TP_DEPENDENCIA Dependência   administrativa   da escola 

 (federal, municipal, estadual ou privada) 

TP_LOCALIZACAO Localização da escola (urbana ou rural) 

TP_ATIVIDADE_COMPLEMENTAR Atividade complementar (não oferece, não 

 oferece    exclusivamente    ou oferece 

 exclusivamente)  

ABANDONO_1 Porcentagem de abandono no 1° ano do 

 ensino   médio   nas   escolas   estaduais 

 (retirado do conjunto de dados taxas de 

 rendimento por UF)  

ABANDONO_2 Porcentagem de abandono no 2° ano do 

 ensino   médio   nas   escolas   estaduais 

 (retirado do conjunto de dados taxas de 

 rendimento por UF)  

ABANDONO_3 Porcentagem de abandono no 3° ano do 

 ensino   médio   nas   escolas   estaduais 

 (retirado do conjunto de dados taxas de 

 rendimento por UF)  
   

 

A fim de estabelecer uma aplicação que retornasse estimativas de quais variáveis 

influenciam mais na evasão escolar, atributos do conjunto de dados citado acima foram 

utilizados para estabelecimento dos modelos de regressão. Para selecionar quais 

variáveis seriam utilizadas foi usado o critério de correlação, que mede o grau de 

associação entre duas variáveis. 
 

4. Metodologia 

 

A metodologia utilizada durante esta pesquisa, foi a CRISP-DM (CRoss Industry 

Standard 

 

Process for Data Mining)[ Reinartz 1998], que consiste em 6 etapas: 

Anais da Jornada Científica e de Extensão (JCE 2017) - Artigos Completos

Semana Universitária (SUPER 2017) - UPE Caruaru 14



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 : CRISP – DM – Fonte: próprio autor 
 

1. Conhecimento do negócio: é a etapa de conhecimento do problema, onde são 

definidos os objetivos e critérios para a interpretação dos resultados. O 

problema proposto consiste em encontrar possíveis fatores nas escolas que 

influenciem na evasão escolar. Nesta pesquisa, foram escolhidas para serem 

utilizadas a base de dados de escolas obtidas a partir do censo escolar de 

2015, e a base de dados de taxas de rendimentos por UF, ambas obtidas a 

partir do site do Inep. 

 

2. Compreensão dos dados: é a etapa que consiste na apreensão de 

conhecimento acerca dos dados que serão trabalhados mais à frente na 

mineração. Nesta pesquisa Foram usadas as bases de dados de escolas do 

censo escolar de 2015 e as bases de dados de taxas de rendimento por UF de 

2015. 

 

3. Preparação dos dados: primeiramente foi observado que existiam atributos 

cujo valor era do tipo binário ou cujas linhas na base de dados eram 

predominantemente vazias este tipo de dado não serviria para a aplicação da 

técnica selecionada, então foram eliminados. 
 

4. Modelagem: é a etapa que consiste na aplicação das técnicas de mineração 

escolhidas para a obtenção dos resultados. Esta pesquisa teve como 

finalidade a aplicação de 2 diferentes técnicas de seleção de variáveis, 

seguidas da aplicação de técnicas de regressão linear por meio da função 

lm(), que recebe como primeiro parâmetro uma variável dependente, e uma 

ou mais variáveis independentes, a função então retorna como resultado o 

nível de relação entre essas variáveis. Para a seleção de variáveis foram 

utilizados dois métodos: 
 

o A seleção manual, observando a maior correlação entre as variáveis 

de abandono e as demais.  
o  Seleção por meio da função step, que compreende um método para 

seleção automática de variáveis. Os parâmetros dessa função são uma 

função  lm,  esta  por  sua  vez  com  seus  próprios  parâmetros,  e  a 
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indicação da direção que a função deverá seguir, que neste caso, foi 

utilizado o backward, no qual a função irá escolher as melhores 

variáveis para se ter em um modelo de regressão, por meio de 

eliminação. 
 

Após a seleção das melhores variáveis para se ter em um modelo de 

regressão, obtidas por meio dos métodos citados acima, foi aplicada a função 

lm() do R, usando as variáveis indicadas como independentes, e as varáveis: 

ABANDONO_1, ABANDONO_2 e ABANDONO_3 como sendo as 

variáveis dependentes, para que fosse possível visualizar a influência das 

variáveis independentes sobre a evasão. 

 

Logo após foi realizada uma comparação dos resultados obtidos para 

averiguação da integridade da informação. A aplicação das técnicas de 

mineração foi efetuada por meio do software R 

 

5. Avaliação: nesta etapa os resultados obtidos são avaliados, Pois caso haja 

algum erro, é necessário voltar para a primeira etapa. Onde será realizada 

uma reavaliação sobre a base e buscar as devidas soluções para o problema 

encontrado. No caso desta pesquisa, os resultados foram obtidos de maneira 

esperada, sendo assim não foi necessário retornar à primeira etapa do 

CRISP-DM. 
 

6. Implantação: é a etapa responsável pela entrega dos resultados finais obtidos. 

Os resultados podem ser conferidos a seguir. 
 

5. avaliação experimental 
 

Após a preparação das base de dados e do cruzamento das bases, foi aplicada a função 

cor() do R, que recebe como parâmetro duas variáveis, e aplica o método de correlação 

de Pearson[8] entre as duas para a observação do comportamento de uma variável em 

função da outra, quanto mais próximo a -1, este valor indica que uma variável decresce 

em função da outra. Enquanto que quanto mais próximo a 1, o valor revela que uma 

variável cresce em função da outra. Esta função foi aplicada para a obtenção de uma 

matriz de correlações, para uma melhor visualização das relações entre as variáveis de 

abandono e as demais variáveis. 
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Figura 2 : nível de correlação entre as variáveis – Fonte: Próprio autor 
 
 

 

Utilizando essa matriz, como ponto de partida, observa-se que as variáveis de 

ABANDONO_1, ABANDONO_2 e ABANDONO_3, tem uma correlação mais forte 

Com as seguintes variáveis: TP_DEPENDENCIA, TP_LOCALIZACAO e 

TP_ATIVIDADE_COMPLEMENTAR, que respectivamente significam a dependência 

administrativa (federal, estadual, municipal ou privada) a localização (rural ou urbana) 

das escolas e se ela oferece alguma atividade complementar de maneira exclusiva, não 

exclusiva ou se ela não oferece nenhuma atividade complementar. A partir dessas 

variáveis, foi estabelecida um modelo de regressão linear usando a função lm do R. 
 

Do resultado obtido da função lm foi possível observar que ele indicou como as 

variáveis consideradas mais significantes para uma regressão linear, as variáveis, 

TP_DEPENDENCIA e TP_LOCALIZACAO. A função também mostrou que as 

variáveis exibiam um p-value bem baixo, com valor <2e-16 e um valor de F-statistic > 

1, usando esses dois itens como indicadores, podemos rejeitar a hipótese nula de que as 

variáveis independentes não tem nenhuma relação com a variável dependente, e 

concluir que as variáveis indicadas pela função se relacionam com as variáveis de 

abandono. 
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Para uma maior precisão, foi aplicado a mesma função, usando-se apenas uma das 

variáveis indicadas anteriormente como tendo relação forte com a variável dependente 

de cada vez, para analisar se o valor do F-statistic seria maior do que 1 para assim, se ter 

certeza de que se poderia rejeitar a hipótese nula em todos os casos. Os resultados 

obtidos foram: 

 

Tabela 2. resultados do F-statistic 

 TP_LOCALIZACAO TP_DEPENDENCIA 

ABANDONO_1 3473 2781 

ABANDONO_2 1512 6902 

ABANDONO_3 66.44 7113 

 

Sendo assim pode-se observar que em todos os casos, usando o F-statistic como 

indicador, é permitido rejeitar a hipótese nula de que as variáveis, não possuem 

nenhuma relação com as variáveis dependentes, no caso as variáveis de abandono. 
 

Considerando que no método descrito acima, as variáveis a serem usadas na função lm 

foram selecionadas manualmente, também foi feito um teste no qual eram passadas 

todas as variáveis como sendo independentes, e as variáveis de abandono como 

variáveis dependentes, para avaliar se o resultado diferenciaria da seleção manual. 
 

Foi observado que passando todas as variáveis como sendo independentes e a variável 

de abandono como variável dependente, o algoritmo escolheu como sendo as mais 

propícias para se estabelecer um modelo de regressão as variáveis TP_DEPENDENCIA 

e TP_LOCALIZACAO. Esse resultado indica que a seleção manual, e uma seleção 

mais automatizada acabou por apontar para duas das mesmas variáveis. novamente o 

valor de p-value das variáveis foi <2e-16 e o valor de F-statistic > 1, indicando a 

existência de relação entre tais variáveis e as variáveis de abandono. 
 

Para fins de observação, também foi realizado um teste usando a função step do R, que 

basicamente é um meio para seleção automática de variáveis. Passando-se todas as 

variáveis como sendo as variáveis independentes, usando as varáveis de abandono como 

variáveis dependentes, e usando o método de seleção por eliminação. Observou-se que a 

função step terminou por apontar para aquelas mesmas variáveis observadas 

anteriormente. São elas as variáveis TP_DEPENDENCIA e TP_LOCALIZACAO. 
 

6. Conclusão 

 

Baseando-se no fato de que os três diferentes métodos aplicados, terminaram por 

apontar para as mesmas variáveis, como sendo variáveis que mantém relação forte com 

as variáveis de abandono, adicionado ao fato de que os indicadores de confiabilidade da 

regressão linear acabaram por reforçar esse resultado, pode-se utilizar isto como guia, e 

concluir que o fato da escola de um estudante do ensino médio ser federal, municipal, 

estadual ou privada, e se fica localizada em zona rural ou urbana, acabam por serem 

fatores decisivos para que este estudante venha a cometer a evasão escolar. 
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Os resultados obtidos, permitiram uma observação mais profunda sobre a influência de 

determinadas variáveis sobre a evasão escolar. Bem como o aprendizado sobre 

diferentes técnicas de mineração de dados, e sobre qual a melhor técnica utilizar quando 

estiver observando determinado tipo de problema. 
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