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Abstract. This paper aimed to perform data mining over a dataset that was built 

from the consolidation of answers to a questionnaire that was applied to adults 

that are guardians of elementary school students. Based on the WEKA software 

and classification algorithms, data regarding the family/school environment was 

analised, in an attempt to determind which characteristics actually influence in 

student success or failure. 

Resumo. Este artigo teve o objetivo de realizar mineração de dados sobre um 

conjunto de dados obtido a partir da realização de um questionário aplicado a 

responsáveis por alunos do ensino fundamental. Com o apoio do software 

WEKA e algoritmos de classificação, foram analisados dados referentes ao 

ambiente familiar/escolar dos alunos, com vistas em determinar quais 

características, de fato, influenciam no sucesso ou fracasso estudantil. 

1. Introdução 

Nos dias de hoje é comum vermos jovens serem reprovados e até mesmo evadindo o 

ensino fundamental. A pesquisa da Unesco aponta dados relevantes a estes 

acontecimentos como relatório de monitoramento da Educação para Todos, pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, mostra que a 

taxa de reprovação no Ensino Fundamental é de 18,7%. (Unesco, 2010) 

O estudo realizado teve o objetivo de analisar, a partir de informações sobre o 

ambiente escolar/familiar dos alunos, quais fatores impactam no sucesso ou fracasso 

estudantil. A problemática do trabalho é de como prever o rendimento escolar de alunos 

do ensino fundamental com base em dados do ambiente escolar/familiar no qual o aluno 

está inserido? 

O tema abordado foi escolhido pela total relevância do assunto que preocupa a 

sociedade, deixando evidente a fragilidade do sistema escolar brasileiro.  

 A hipótese trabalhada neste estudo é a de que a mineração de dados, através de 

tarefas de indução de regras de associação e árvores de decisão, é capaz de resolver a 

problemática apresentada. 

 

 



  

2. Revisão Bibliográfica 

Como embasamento deste trabalho utilizou-se da definição de dois conceitos principais: 

Mineração de Dados e Fracasso Escolar. 

“Mineração de dados é a exploração e a análise, por meio automático ou 

semiautomático, de grandes quantidades de dados, a fim de descobrir padrões e regras 

significativos” (Berry e Linoff, 1997). 

Partindo da mineração de dados, pretendeu-se entender a provável causa do 

grande número de reprovações e evasões que acontecem principalmente no ensino 

fundamental. 

De acordo com Bossa (2002), o fracasso escolar só surgiu a partir da escolaridade 

obrigatória a partir do século XIX, em função das mudanças econômicas e estruturais da 

sociedade. 

 De acordo com Collares (1990) entre os inúmeros fatores correlacionados com o 

fracasso escolar, aparecem tanto os extra-escolares como os intra-escolares. Os fatores 

extra-escolares dizem respeito às más condições de vida e subsistência de grande parte da 

população escolar brasileira.  

 Existem também estudos sobre os dados intra-escolares como fatores 

influenciadores do fracasso escolar, como define Patto (1987). Segundo a autora, o 

fracasso da escola pública elementar é o resultado inevitável de um sistema educacional 

congenitamente gerador de obstáculos à realização de objetivos.   

 O diferencial deste trabalho, em relação à bibliografia inerente, se dá pela 

consideração de fatores intra-escolares e extra-escolares, em uma análise com a utilização 

de recursos automatizados com aprendizado de máquina, da inteligência artificial.  

3. Metodologia 

A metodologia abordada contou com uma pesquisa bibliográfica embasada em autores da 

área de educação e da mineração de dados. Foi também do tipo exploratória, contando 

com um questionário como instrumento de coleta dados. O conjunto de dados resultante 

da tabulação das informações coletadas com a aplicação do questionário é descrita na 

tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

grau estudo Escolaridade dos pais ou responsáveis dos alunos 

idade Idade dos pais ou responsáveis dos alunos 

idade filho Idade do aluno 

n° filhos Quantidade de filhos que pais ou responsáveis têm 

série Ano escolar que o aluno está cursando 

reprovou Se foi reprovado no ano escolar 

qual matéria  Em que matéria o aluno foi reprovado 

qual série Em qual série o aluno foi reprovado 

mora com Pais, responsáveis, outros 

renda Renda que pais ou responsáveis percebem 

particular Se aluno estuda em escola particular 

 Tabela 1. Dados levantados através de questionário. 

 

 O método utilizado para obtenção destes dados foi uma coleta de dados 

(questionário) aplicado em duas instituições de ensino, uma pública e uma de caráter 

particular, especificamente em turmas de 5º e 6º ano, situadas no município de Bagé – 

RS, de forma a obter um conjunto de dados significativos para serem minerados com a 

utilização do software Waikato Environment for Knowledge Analisys (WEKA) de modo 

a se chegar a um resultado visual, através de uma tarefa de classificação com vistas a uma 

árvore de decisão.  

 Foi utilizado o software de mineração de dados WEKA (versão 3.8) onde o 

algoritmo J48 permitiu a criação de modelos de decisão em árvore. O modelo de árvore 

de decisão é construído pela análise dos dados de treino e o modelo utilizado para 

classificar dados ainda não classificados. O J48 gera árvores de decisão, em que cada nó 

da árvore avalia a existência ou significância de cada atributo individual (Dias, 2009). 

4. Resultados Obtidos 

O resultado obtido, levando em consideração os dados referentes ao ambiente familiar, 

demonstram que crianças com idade entre 12 e 13 anos, frequentam escola pública e 

possuem pais com idade entre 30 e 35 anos têm previsão de reprovação em relação a 

alunos de escolas particulares.  

 Na figura 1 é apresentada a imagem que comprova os resultados obtidos. 



  

 

Figura 1. Árvore de resultado obtido através da mineração dos dados. 

5. Conclusão 

Com o objetivo proposto de analisar a partir do meio familiar onde ocorre o maior índice 

de reprovação escolar e com base no questionário formulado onde foram levados em 

consideração dados do ambiente familiar como renda, idade dos pais e também se 

frequentam a rede pública ou particular, foi constatado a partir da árvore de decisão 

gerada utilizando  o algoritmo J48 foi constado que o atributo mais relevante e fator 

determinante encontrado no índice de reprovação escolar foi o tipo de escola frequentado. 

  Analisando no geral a árvore de decisão gerada a partir destes dados, concluímos 

que os estudantes da rede pública que possuem pais com idade entre 30 e 35 anos têm 

maiores chances de reprovação do que alunos da rede particular com dados semelhantes. 
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