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"O poder da pedagogia (...) é limitado (...) e a interdependência 

entre conteúdos culturais, trabalho pedagógico e divisão social na escola, 

não se esgota com esta ou aquela prática de ensino..." 

[Jamati & Grospiron, 1971, p. 290] 
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Resumo 

As políticas de adopção e manutenção de Sistemas e Tecnologias de Informação (S&TI) 

numa escola secundária são uma matéria sensível que envolve várias vertentes: 

pedagógica, tecnológica, económica, ética e legal. Questões complexas como a 

dependência de empresas produtoras de Tecnologias de Informação e Comunicação, a 

formação dos Recursos Humanos do Serviço de Informática, a coexistência de 

tecnologias, etc., levam a decisões complexas e envolvem, com certeza, perspectivas 

diferentes dos grupos de pessoas com capacidade para decidir ou influenciar decisões na 

organização (docentes, funcionários, sindicatos, alunos, Estado, indústria nacional, etc.). 

É necessário levar em conta que o panorama dos S&TI muda cada vez mais rapidamente e 

que tal facto causa dificuldades acrescidas à tomada de decisão na organização, 

particularmente, na tomada de decisão estratégica. Com este projecto pretendeu-se 

desenvolver e utilizar um instrumento de descoberta de conhecimento para auxiliar a 

elaboração de políticas de S&TI numa escola secundária. Esse instrumento de 

fundamenta-se na abordagem baseada em Cenários e foi utilizado para suportar a 

elaboração de uma política de conhecimento para os dados existentes, utilizados e 

desenvolvidos por uma escola secundária.  

Embora a escolaridade da população tenha francamente melhorado nas últimas décadas, os 

indicadores posicionam Portugal na cauda da Europa. Em causa está o abandono escolar 

precoce conjugado com o insucesso escolar. O insucesso escolar na disciplina de Língua 

Portuguesa é extremamente grave, na medida em que esta língua é o instrumento de 

acesso a múltiplos conhecimentos nas diversas áreas disciplinares. Com efeito, se o aluno 

não domina eficientemente a Língua Portuguesa não terá a capacidade de interpretar e 

compreender as matérias de outras disciplinas. Por isso, o insucesso nesta área disciplinar 

pode constituir uma das causas principais que influenciam negativamente o desempenho 

escolar do aluno em diferentes níveis de ensino. Por sua vez na disciplina de Matemática o 

caso é semelhante. 

Neste trabalho é abordado o desempenho escolar no ensino secundário, sendo que foi 

realizada análise de uma base de dados. Esta base de dados foi criada no ano lectivo 

2005/2006, com os resultados obtidos através da elaboração e aplicabilidade de um 

questionário em duas escolas alentejanas (Escola Secundária Gabriel Pereira em Évora e 

Escola Secundária Mousinho da Silveira em Portalegre) e a informação foi completada 

com as notas e faltas (justificadas e injustificadas) presentes nas pautas finais de período. 

As pautas foram cedidas pelo Conselho Executivo de cada uma das escolas. Serão 
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aplicadas diversas técnicas de Data Mining, como por exemplo: máquinas de vectores de 

suporte, redes neuronais e árvores de decisão, foram aplicadas com vista à extracção de 

conhecimento relevante na previsão do desempenho escolar. 

A solução proposta pretende prever o desempenho escolar dos alunos, através de um 

conjunto de variáveis de entrada. Com este estudo pretende-se ajudar a comunidade 

educativa a melhorar a gestão de recursos e a aplicação de estratégias, por forma a 

melhorar o desempenho dos alunos. 
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Abstract 

The information politics of a public school secondary are a sensitive issue that spans 

different aspects: pedagogical, technological, ethical and legal. Complex questions such as 

depending on companies that produce Information and Communication Technologies, 

Human Resources training, coexistence of disparate technologies, etc., lead to complex 

decisions which certainly involve different perspectives from different groups of people 

who have the capacity to decide or influence organisational decisions (lecturers, workers, 

trade unions, learners, State, national industry, etc.). It is necessary to consider that the 

situation in the Information Systems and Technologies field changes more and more 

quickly, which brings increased difficulties to the decision-making process within the 

organisation, and, in particular, to its strategical decision-making process. This projecto it 

intended to develop and to use an instrument of knowledge discovery to aid the 

elaboration of politics of Techonologies in a high school. That instrument instrument is 

based in the approach based in Sceneries and it was used to support the elaboration of a 

knowledge politics for the existent data, used and developed by a high school.  

Although the education of the population has gotten better frankly in the last decades, the 

indicators position Portugal in the tail of Europe. In cause it is the precocious school 

abandonment conjugated with the school failure. The school failure in the discipline of 

Portuguese Language is extremely serious, in the measure in that this language is the 

access instrument to multiple knowledge in the several areas discipline. With effect, if the 

student doesn't dominate the Portuguese Language efficiently won't have the capacity to 

interpret and to understand the matters of other disciplines. Therefore, the failure in this 

area to discipline can constitute one of the main causes that influence the student's school 

acting negatively in different teaching levels. For his/her time in the discipline of 

Mathematics the case is similar. 

In this work the school acting is approached in the secondary teaching, and analysis of a 

base of data was accomplished. This base of data was created in the year lectivo 

2005/2006, with the results obtained through the elaboration and applicability of a 

questionnaire in two schools alentejanas (Escolas Gabriel Pereira in Évora and Escolas 

Mousinho da Silveira in Portalegre) and the information was completed with the notes and 

present lacks (justified and unjustified) in the final lines of period. The lines were given up 

by Executive Council of each one of the schools. They will be several applied techniques 

of Data Mining, as for instance: machines of support vectores, nets neuronais and trees of 



xii   

O Desempenho Escolar via uma Abordagem de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 

decision, were applied with view to the extracção of relevant knowledge in the forecast of 

the school acting. 

The proposed solution intends to foresee the students' school acting, through a group of 

entrance variables. With this study it intends the educational community to be helped to 

improve the administration of resources and the application of strategies, for form to 

improve the students acting. 
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1. Introdução 

Neste capítulo introdutório será realizada uma apresentação do enquadramento e 

motivação do tema abordado ao longo deste trabalho, bem como os objectivos e a sua 

organização. As Tecnologias e Sistemas de Informação (TSI) são deveras 

importantes para o desempenho de qualquer organização, especialmente quando o 

“negócio” exige um uso intensivo de informação. Nesta dissertação, pretende-se recorrer 

às TSI, e em particular à tecnologia da Descoberta de Conhecimento em Bases de 

Dados, para dar resposta a duas questões fundamentais no ensino secundário:  

- É possível prever o desempenho escolar? e 

- Que causas contribuem para o insucesso/sucesso escolar? 

1.1. Motivação 

A competitividade global no mercado de ensino é intensa, tal como na generalidade das 

indústrias, devido, essencialmente, aos seguintes factores: evolução dos meios de 

transporte, mudanças institucionais no sentido da unificação (por exemplo, a União 

Europeia), evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e 

utilização generalizada dessas mesmas tecnologias. Face a este aumento de 

competitividade, torna-se crucial um uso correcto da informação, sendo que aqui as TSI 

têm um papel deveras relevante. 

Um mau desempenho escolar poderá levar ao abandono escolar. O drama do Insucesso 

Escolar (IE) é relativamente recente no contexto do ensino em Portugal. Somente a 

partir dos anos sessenta é que se começou a ter uma percepção das suas manifestações. 

Tal levou a que as escolas, por razoes económicas e igualitárias, tivessem de se preocupar 

em garantir o sucesso escolar de todos os seus alunos. O que anteriormente era atribuído 

ao foro individual, tornou-se subitamente um problema insuportável sob o ponto de vista 

social [Educare, 2005; Min. Edu., 2005]. 
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Factores vagos como a preguiça, a falta de capacidade ou interesse, deixaram de ser aceites 

como a única explicação para o abandono, todos os anos, de milhares de crianças e jovens 

do sistema educativo. Daí que a culpa para o insucesso escolar tenha passado a ser 

assumida como um fracasso de toda a comunidade escolar [Educare, 2005]. 

Durante anos as escolas secundárias assumiram os alunos de acordo com o seu 

rendimento escolar, seleccionando os mais aptos e excluindo os que não fossem capazes 

de acompanhar as exigências. A missão que lhes foi imposta, passava por uma igualização 

de todos os alunos, onde o objectivo era garantir 0% de reprovações. 

Por outro lado, a própria sociedade provoca o IE. A sociedade actual assenta num 

conjunto de valores que desencorajam o estudo, promovendo a diversão, o individualismo 

e o consumismo. Estes são valores opostos ao que a escola defende: atitude reflectiva, 

procura incessante do saber e de valores eternos [Silva, 2004]. 

A ordem do dia passa por um olhar atento a este fenómeno. Por exemplo, o Ministério 

da Educação (ME) tenciona obrigar as escolas a elaborar planos de recuperação para 

alunos com taxa de insucesso significativo. De facto, diversas medidas entraram em vigor 

a partir do segundo período do ano lectivo 2005/2006, sendo que o ME deseja combater 

as taxas de IE no ensino básico, dado que em média, entre 15 a 17 mil alunos abandonam a 

escola todos os anos, sem concluir o 9º ano. De referir que, levada ao extremo, a igualdade 

de oportunidades é uma utopia. Contudo, devem-se procurar soluções para melhorar a 

situação actual [Min Edu, 2005].  

Por outro lado, no processo de Descoberta de Conhecimento em Base de Dados 

(DCBD)1, estão envolvidas várias etapas que vão desde a selecção das bases de dados 

sobre as quais será realizado o processamento, até à disponibilização do conhecimento 

descoberto [Fayyad et al. 1996]. O objectivo, é poder-se extrair conhecimento de alto nível 

a partir de dados em bruto. Em particular, o Data Mining consiste numa dessas etapas, 

onde o objectivo é encontrar padrões úteis a partir de dados já pré-processados. Convém 

referir que a tecnologia da DCBD tem sido aplicada com sucesso em diversas áreas das 

organizações, tais como a Produção, Vendas ou Marketing, e também em domínios 

distintos de aplicação, como o sector da Distribuição, a Medicina ou a Agricultura [WebR, 

2007].  

No que concerne à temática do desempenho escolar, também existem estudos onde o 

DCBD foi aplicado. Por exemplo, o Ministério de Educação de Singapura lançou uma 

                                                        

1 Tradução adoptada para o termo Knowledge Discovery from Databases (KDD). 
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aplicação com o nome Programa de Talentos de Educação (Gifted Education Programme 

- GEP) que permite seleccionar um conjunto de indivíduos e prever o seu desempenho 

escolar [Ma et al., 2000]. O método usado é com base numa função de contagem 

associado às regras de associação.  

Neste trabalho pretende-se aplicar técnicas e métodos de DCBD para a previsão do 

desempenho escolar no ensino secundário. A base de dados utilizada foi criada com base 

em questionários e pautas finais de período de duas escolas alentejanas. O questionário foi 

elaborado com a ajuda de alguns profissionais de educação. As pautas finais de período 

foram cedidas pelos Conselhos Executivos das referidas escolas. Uma potencial vantagem 

associada a este estudo reside no facto dos professores (e Conselho Executivo) poderem 

direccionar actividades e estratégias específicas para a melhoria do desempenho escolar. 

Para a realização do estudo recorreu-se ao ambiente de programação R [Venables et al., 

2002]. Trata-se de uma ferramenta gratuita e de código aberto, que apresenta um 

conjunto de vantagens ao nível da programação por objectos, assim como na manipulação, 

cálculo, análise e representação gráfica de dados. 

 

1.2. Objectivos 

O principal objectivo deste trabalho consiste na identificação e descoberta de padrões 

úteis, com vista à extracção de conhecimento sobre o desempenho escolar a partir de bases 

de dados sobre alunos do ensino secundário no Alentejo – Portugal. O objectivo é tentar 

prever o desempenho escolar e, se possível, identificar as suas causas. Para o conseguir, 

recorrer-se-á a técnicas e métodos de DCBD/Data Mining. 

 

1.3. Organização da Dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em duas partes fundamentais, i.e., uma visão geral de 

toda a fundamentação teórica que serviu de apoio à realização do trabalho prático 

(capítulos 2 e 3) e o trabalho prático utilizado para aplicação dos objectivos inicialmente 

propostos, sendo também analisados e discutidos os resultados obtidos (capítulos 4 e 5).  

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos (excluindo o capitulo introdutório) e 

possui sete anexos. 
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Capítulo 2 – Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados  

Fornece-se uma visão geral sobre a Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados e o 

Data Mining: como funciona o processo, quais os objectivos e técnicas disponíveis, que 

problemas e soluções existem para cada uma das etapas deste processo. Por último, são 

descritas as principais metodologias para a Descoberta de Conhecimento: o SEMMA e o 

CRISP-DM. 

 

Capítulo 3 – As Escolas Secundárias e o Desempenho Escolar 

Neste capítulo apresenta-se o contexto do ensino secundário (e.g. tipos de ensino e 

formação) na Europa, o fenómeno do Insucesso Escolar aborda-se e revela-se o estado da 

arte sobre a previsão do Desempenho Escolar. 

 

Capítulo 4 – Previsão do Desempenho Escolar 

Neste capítulo fornece-se uma descrição do trabalho prático realizado. É apresentada a 

ferramenta utilizada, sendo também descrito todo o processo de Descoberta de 

Conhecimento em Bases de Dados, sendo este conduzido com base na metodologia 

CRISP-DM. Por último, são apresentados e analisados os resultados obtidos.  

 

Capitulo 5 – Conclusões e Trabalho Futuro 

Pretende-se com este capítulo, apresentar uma síntese do trabalho realizado, sendo 

discutidas as conclusões mais importantes relativas ao trabalho desenvolvido. O capítulo 

termina com a apresentação das contribuições e recomendações para trabalhos futuros.  

 

No anexo A é apresentado o questionário realizado para enriquecer as bases de dados. 

No anexo B, são apresentadas as pautas finais de períodos, a título de exemplo apenas 

duas pautas a do primeiro e terceiro períodos.  

No anexo C, são apresentadas as explicações dos atributos da base de dados alunos. 

O anexo D, contêm, a título de exemplo, alguns registos da base de dados alunos. 

Os histogramas de todas as variáveis da base de dados alunos são apresentados no anexo 

E.  

O código R utilizado é apresentado no anexo F. 

Por fim, no anexo G disponibiliza-se uma tabela de acrónimos. 
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2. Descoberta de Conhecimento em Bases 

de Dados 

Fornece-se uma visão geral sobre a Descoberta de 

Conhecimento em Bases de Dados e o Data Mining: como 

funciona o processo, quais os objectivos e técnicas disponíveis, 

que problemas e soluções existem para cada uma das etapas 

deste processo. Por último, são descritas as principais 

metodologias para a Descoberta de Conhecimento: o SEMMA e 

o CRISP-DM. 

 

2.1. Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (DCBD) 

“O termo DCBD foi formalizado em 1989 como uma referência ao conceito mais amplo 

de procura de conhecimento em dados e é um processo que envolve a identificação e o 

reconhecimento de padrões numa BD de uma forma automática” [Santos & Azevedo, 

2005, página 18]. 

Podemos visualizar o DCBD como o processo de descoberta de novas correlações, 

padrões e tendências significativas, por meios de análises minuciosas a um conjunto de 

dados de elevada dimensão e/ou complexidade. 

Muitas das vezes, os termos DCBD e Data Mining (DM) são utilizados como 

sinónimos. Tal acontece porque o termo DM é mais curto e mais sonante do que o 

DCBD, pelo que acabou por vingar. Na perspectiva defendida por Fayyad et al. [1996], 

os termos são claramente distinguidos. A DCBD significa extrair de dados em bruto um 

conhecimento relevante e previamente desconhecido, que possam ser utilizado para a 
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tomada de decisão. Trata-se de um processo que envolve diversas etapas, tais como a 

selecção, pré-processamento e transformação dos dados, aplicação de algoritmos DM, 

interpretação dos resultados e transformação em conhecimento [Fayyad et al., 1996]. 

Assim, o DM é uma das etapas deste processo.  

O processo de DCBD inicia-se com a compreensão do estudo do domínio da aplicação e 

percepção dos objectivos finais a serem atingidos. De seguida é realizada uma recolha 

dos dados que irão ser trabalhados. Por sua vez, passa-se à etapa de limpeza e 

transformação dos dados, de forma a adaptá-los aos algoritmos de DM que 

posteriormente serão utilizados. É durante esta fase que se realiza a integração de 

dados heterogéneos e a eliminação dos dados. Os dados pré-processados devem ainda 

passar por uma transformação que os armazena no formato adequado, de forma a 

facilitar o uso das técnicas de DM. Continuando com o processo, é chegado a vez da fase 

do DM, que inicia com a escolha das técnicas e dos métodos a serem aplicados. Estes 

dependem fundamentalmente dos objectivos que se pretendem atingir. Convém referir 

que este é um processo de pesquisa interactivo. No final da fase de DM é gerado um 

conjunto de padrões, que será analisado, validado e interpretado de forma a obter 

conhecimento. 

 

2.1.1. Elementos de Apoio à Analise de Dados  

Para a elaboração do processo de DCBD, tem-se de ter em atenção determinadas 

Tecnologias de Informação, nomeadamente: Bases de Dados, Data Warehouse, 

Ferramentas de Visualização, Técnicas Estatísticas e Aprendizagem Automática. 

 

a) Bases de Dados 

Uma Base de Dados (BD) é uma colecção de dados partilhados, 

interrelacionados e usados para múltiplos objectivos. Também se pode dizer que 

é uma colecção de dados a partir da qual derivam diferentes visões para 

diferentes utilizadores [Connolly et al, 1998, Pereira, 1998, Ramakrishnan et al, 

2003]. Qualquer BD tem um Sistema de Gestão da Bases de Dados 

(SGBD), que armazena e manipula a informação, também suportando o acesso 

seguro e simultâneo por vários utilizadores. Neste estudo, a BD será o sistema 

de fonte dos dados do DCBD.  
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b) Data Warehouse 

Um Data Warehouse (DW) define-se como sendo um repositório analítico, 

para onde são canalizados os dados a serem armazenados. A existência de um 

DW na organização é considerada como o primeiro passo para se tornar viável a 

analise de grandes quantidades de dados no apoio ao processo de tomada de 

decisão [Gardner, 1998]. A presença de um DW permite armazenar dados 

“limpos”, agregados e consolidados que possam ser analisados por ferramentas 

de OLAP (On-line Analytical Processing – armazenamento multidimensional 

de dados) [StatSoft, 2005]. É importante salientar que para a realização do 

processo de DCBD não é necessária que a instituição tenha implementado um 

DW [Inmon, 1996], mas se isso acontecesse iria reduzir o esforço gasto na 

preparação e no processamento dos dados tal a serem utilizados no processo de 

DCBD [Han & Kamber, 2001; Santos & Azevedo, 2005]. 

 

c) Ferramentas de Visualização 

No processo de DCBD é indispensável o uso de ferramentas de visualização dos 

dados, uma vez que é através destas ferramentas que conseguimos acompanhar 

a evolução do processo. O uso das ferramentas de visualização permite melhorar 

a compreensão de cada uma das etapas do processo, analisar os resultados 

obtidos e por fim, a comunicação dos resultados a todos os envolvidos no 

processo [Hand et al., 2001]. 

 

d) Técnicas Estatísticas 

A estatística é um ramo da matemática que recorre ao cálculo das 

probabilidades para estabelecer hipóteses com base em acontecimentos reais. 

No processo de DCBD as técnicas estatísticas possuem uma elevada 

importância, sendo que grande parte dos métodos utilizados no processo de 

DCBD tem origem na estatística [Fayyad et al., 1996]. 

 

e) Aprendizagem Automática 



8  Previsão do Desempenho Escolar 

O Desempenho Escolar via uma Abordagem de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 

A Aprendizagem Automática faz parte da disciplina da Inteligência 

Artificial e tem uma relevância fundamental na etapa do DM. Com a 

aprendizagem automática podemos obter novos conhecimentos, e novas formas 

de organizar o conhecimento existente. Podemos enquadrar estes métodos nos 

sistemas de aprendizagem, onde as decisões são tomadas com base em 

experiências acumuladas [Mitchell, 1997]. 

 

2.1.2. Etapas da Descoberta de Conhecimento 

O processo de descoberta de conhecimento tem várias etapas que vão desde a selecção 

das bases de dados, sobre a qual irá ser realizado o processamento, até à 

disponibilização do conhecimento descoberto. Este processo está dividido em três 

grandes grupos: o pré-processamento, o processo de Data Mining (DM) e por fim o 

pós-processamento. 

 

DW BD

Dados 
Seleccionados

Dados 
Processados

Dados 
Transformados

Padrões dos 
Dados

Conhecimento

Selecção Limpeza e Integração Transformação Data Mining Implementação

Pré-Processamento Processo de Data Mining Pós-Processamento

DW BD

Dados 
Seleccionados

Dados 
Processados

Dados 
Transformados

Padrões dos 
Dados

Conhecimento

Selecção Limpeza e Integração Transformação Data Mining Implementação

DW BD

Dados 
Seleccionados

Dados 
Processados

Dados 
Transformados

Padrões dos 
Dados

Conhecimento

Selecção Limpeza e Integração Transformação Data Mining Implementação

Pré-Processamento Processo de Data Mining Pós-Processamento  

Figura 1 - Etapas do processo de DCBD (adaptado de [Fayyad et al., 1996]) 

Como se pode verificar na Figura 1 as três primeiras etapas do processo dizem 

respeito à preparação dos dados. Em seguida, surge a fase do DM, sendo esta a etapa 

principal do processo. Por fim, temos a etapa de análise e assimilação dos resultados.  

No final de cada uma das fases, o analista deverá ser capaz de definir e compreender o 

domínio da aplicação, considerando os objectivos da aplicação, as fontes dos dados e os 

requisitos necessários, possibilitando a extracção e a incorporação do conhecimento 

conseguido [Mannila, 1996]. O conhecimento adquirido no final de cada uma das 

etapas deverá ser documentado e comunicado a cada uma das partes interessadas. Tal 
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permite que os vários intervenientes possam consolidar os conhecimentos obtidos até 

ao momento. Como o processo DCBD é um processo interactivo, há a necessidade de 

uma boa troca de informação em qualquer altura do processo.  

 

a) Pré-processamento 

Inicialmente é necessário definir e entender bem o problema que se deseja solucionar. 

Deverá ser realizado um exame mais detalhado da actividade, pois se não existir um 

bom entendimento do problema e dos objectivos a atingir, os resultados obtidos no 

processo de descoberta de conhecimento poderão ser totalmente desprezíveis. 

Os dados relevantes para solucionar o problema poderão ser obtidos de várias fontes, 

tais como: BDs operacionais ou de um DW; estatísticas; recolhidos através de diversas 

tabelas, e através do cruzamento de dados originários de diferentes sistemas. 

Depois de adquiridos os dados relevantes, é importante que o analista se familiarize 

com a base de dados que irá ser manipulada, procurando saber além do nome de cada 

atributo também o seu significado. Em seguida, passa-se à limpeza de dados, que inclui 

a integração de dados heterogéneos, a eliminação de dados incorrectos e os problemas 

de incoerência. Também é importante que sejam realizados alguns testes de qualidade 

dos dados, o que significa verificar se a fase anterior foi realizada com sucesso ou não.   

Convém realçar que o pré-processamento é uma tarefa morosa e que pode consumir até 

cerca de 80% do tempo necessário para executar todo o processo de descoberta de 

conhecimento. Esta percentagem tão elevada de tempo gasto no processo de DCBD 

poderá ser considerado como uma fonte de frustração. Tal acontece em geral por causa 

das grandes dificuldades de colecta e integração de bases de dados heterogéneas 

[Manila, 1994; Fayyad et al., 1996; Adriaans & Zantinge, 1996]. Idealmente, este 

esforço pode ser reduzido através do uso de um DW [Rocha, 1999], embora tal 

tecnologia não esteja disponível para todas as organizações.   

 

b) Processo de Data Mining 

Esta é a etapa principal e crucial do processo de DCBD, pois é onde todos os algoritmos 

são aplicados sobre um conjunto de dados relevantes. Esta etapa será explicada 

detalhadamente na Secção 2.2. Em geral, o DM requer 10% do tempo total dispendido 
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no processo de descoberta de conhecimento, acontecendo o mesmo para a fase 

seguinte, ou seja a fase de pós-processamento [Manilla, 1994]. 

 

 

c) Pos-Processamento 

Nesta última fase do processo de DCBD, realiza-se a interpretação e a validação dos 

resultados obtidos durante a aplicação dos algoritmos na fase anterior. Os valores de 

confiança e de suporte são importantes para a validação das regras encontradas, o que 

deverão ser fornecidas ao utilizador final [Santos & Azevedo, 2005]. Por outro lado, 

mesmo que um padrão tenha um elevado valor de acerto, tal não significa que este seja 

útil. Assim, é durante esta fase que se analisa o grau de novidade e utilidade do 

conhecimento descoberto. Por último, importa também divulgar, gerir e manter o 

conhecimento, por forma que a organização possa beneficiar dele. 

No inicio de cada uma das três fases descritas anteriormente é necessário compreender 

o domínio da aplicação, ou seja, é importante saber quais os objectivos da aplicação, as 

fontes dos dados e os requisitos necessários para incorporar os conhecimentos 

adquiridos [Mannila, 1996; Rocha, 1999]. Por fim, no final de cada uma das fases 

anteriores, é essencial consolidar os conhecimentos obtidos, devendo este ser 

documentado, para que possa existir uma maior solidificação dos conhecimentos 

extraídos e confirmados [Rocha, 1999]. Existem metodologias de DCBD (ver Secção 

2.2.2), que contribuem para que o processo de DCBD seja conduzido com sucesso e que 

toda esta documentação seja mantida. 

 

2.1.3. Problemas Inerentes ao Processo de DCBD 

No processo de DCBD deve-se ter em conta [Santos & Azevedo, 2005]: a representação 

do conhecimento extraído, a complexidade da pesquisa, o controlo da operação de 

descoberta, a selecção dos objectivos, dos métodos e das técnicas de DM mais 

apropriados. 

Quando pretendemos aplicar o processo de descoberta de conhecimento numa BD é 

necessário ter em atenção [Santos & Azevedo, 2005]: 
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• a dimensão da BD, se esta ocupar muito espaço de armazenamento irá originar 

no processo de DM uma enorme variedade de padrões, de combinações e de 

hipóteses; 

• a existência de atributos com valores nulos ou omissos; 

• a existência de dados irregulares (e.g. outliers); e 

• os resultados do processo de DCBD, que devem ser claros, compreensíveis e 

acessíveis ao utilizador, para que os resultados não serem interpretados 

erradamente. 

 

2.2. Data Mining (DM) 

Esta fase inicia-se com a escolha dos métodos e das técnicas a serem aplicadas. A 

escolha dos métodos depende essencialmente do objectivo do processo de DM, 

nomeadamente: segmentação, classificação, previsão, associação, sumariação, 

visualização e estimativa. Por sua vez, são aplicadas diversas técnicas, como as redes 

neuronais artificiais, as árvores de decisão e técnicas estatísticas [Fayyad et al., 1996]. 

Como foi referido anteriormente, o processo de descoberta de conhecimento é um 

processo interactivo, porque permite que os analistas possam rever os resultados 

obtidos e formem um novo conjunto de questões para refinar a procura e sustentem o 

sistema com novos parâmetros, que permitam obter o conhecimento. Por conseguinte, 

o DM pode ser visto como um processo cíclico, com quatro estados (Figura 2). 

Identificação de 
Problemas ou 
Oportunidades

Execução das 
acções propostas

Transformação 
dos dados em 

acções
(Data Mining)

Medição dos 
Resultados

Identificação de 
Problemas ou 
Oportunidades

Execução das 
acções propostas

Transformação 
dos dados em 

acções
(Data Mining)

Medição dos 
Resultados

 

Figura 2 - Ciclo de Data Mining (adaptado de: [Vessoni, 1997]) 
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O alto potencial de retorno de um projecto de DM só pode ser alcançado quando o ciclo 

é correctamente implementado. O ciclo inicia-se com uma identificação dos problemas 

ou oportunidades. Depois, deve-se elaborar um modelo para determinar as regras ou 

padrões. Por fim, as acções propostas são executadas, sendo medido os resultados 

obtidos, que por sua vez possibilitam a identificação de novas oportunidades, e assim 

sucessivamente. 

Actualmente as instituições realizam elevados investimentos em tecnologias e software 

para o armazenamento e análise do grande volume de informação que processam. A 

forma mais “nobre” de se utilizar os enormes repositórios de informação é tentar 

descobrir se existe algum conhecimento escondido neles. Para facilitar essa pesquisa 

deverá ser utilizada a tecnologia do DM. De facto, o DM é uma das novidades da ciência 

da computação que veio para ficar. Como a cada minuto é gerada mais informação, é 

essencial aproveitar os investimentos realizados. 

O DM é um tema actual e que está em constante evolução. Só nos últimos anos é que a 

temática DM apareceu com destaque nos Sistemas de Informação, despertando o 

interesse dos profissionais das Tecnologias de Informação, embora as técnicas básicas 

já existissem há muito tempo, algumas desde os anos 40.  

De seguida, são apresentadas algumas definições para o termo DM. Gartner [1995] 

definiu que o DM é o processo de descoberta de novas correlações, padrões, tendências 

significativas por análise minuciosa de grandes porções de dados armazenados no 

repositório, usando tecnologias de reconhecimento de padrões e técnicas estatísticas ou 

matemáticas. No ano seguinte, Fayyad et al. [1996b] definiram o DM como “o processo 

não-trivial de identificar, em dados, padrões válidos, novos, potencialmente úteis e 

ultimamente compreensíveis”. Por sua vez, a IBM [1996] definiu o DM como o processo 

de extrair informação válida, previamente desconhecida e de máxima abrangência a 

partir de grandes bases de dados, usando-as para a tomada de decisões cruciais. 

Finalmente, segundo Han e Kamber [2001], dois autores mais recentes, “DM é o 

processo de descoberta de conhecimento interessante a partir de grandes quantidades 

de dados armazenados tanto em bases de dados, em Data Warehouse, como em 

qualquer outro repositório de informação”. 

Em resumo, pode-se definir que o DM consiste num processo analítico delineado para 

explorar dados pré-processados com uma elevada dimensão e/ou complexidade 

(tipicamente relacionados a negócios, mercados ou pesquisas científicas), na procura 

de padrões relevantes. Este processo consiste basicamente em 3 etapas: exploração; 

construção de modelo ou definição do padrão; e validação/verificação. 



Previsão do Desempenho Escolar  13 

O Desempenho Escolar via uma Abordagem de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 

 

2.2.1. Tarefas de Data Mining 

Actualmente, existe toda uma variedade de algoritmos de DM, estando a sua escolha 

dependente do tipo de objectivo do DM. Em geral, os objectivos de DM são do tipo 

descritivo, ou seja, pretende-se explicar um dado fenómeno, ou preditivo, onde se 

pretende projectar o futuro com base em situações passadas. Ao todo, podem definir-se 

cinco tipos de objectivos de DM [Fayyad et al., 1996]: 

• Classificação; 

• Regressão; 

• Segmentação; 

• Associação; e 

• Sumariação. 

De seguida, estes objectivos serão descritos em pormenor. 

 

2.2.1.1. Classificação 

A existência de um problema de classificação quer dizer que terá de ser realizada a 

discriminação de itens em categorias pré-definidas. Classificar significa examinar 

novos pedaços de informação e enquadrá-los num dos grupos (ou classes) com as 

mesmas características, que foram previamente definidos através da análise sobre todo 

um passado histórico armazenado no repositório dos dados. 

Por exemplo, uma dada organização pode pretender saber em que situações deverão ser 

concedidos empréstimos. Como possíveis atributos para caracterizar um cliente tem-se 

o valor do empréstimo solicitado pelo cliente e o valor dos rendimentos do cliente. 

Pode-se então agrupar (ou seja, classificar) os clientes em dois grandes grupos: os * 

representam os clientes que são bons pagadores, enquanto os maus pagadores são 

identificados por º. 
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Figura 3 – Exemplo da tarefa de classificação (adaptado de [Fayyad et al., 1996]) 

A classificação é o objectivo de mais comum de DM, sendo as árvores de decisão, a 

indução de regras e as redes neuronais artificiais algumas das técnicas mais 

utilizadas [Chapman et al, 2000]. Existem inúmeras aplicações para a classificação, 

nomeadamente a detecção de fraudes, tendências nos mercados financeiros, análises de 

clientes, análise dos produtos mais vendidos, entre outros [Braga & Carvalho, 2000; 

Santos & Azevedo, 2005]. 

 

2.2.1.2. Regressão 

Pretende-se encontrar uma função de mapeamento, entre um conjunto de variáveis 

independentes (ou entradas), e uma variável dependente (saída) que é do tipo 

numérico. Normalmente, a regressão é utilizada quando se pretende prever o 

comportamento de uma dada variável. Os algoritmos que mais se aplicam nesta 

abordagem são a regressão múltipla, as árvores de regressão, as redes 

neuronais artificiais e mais recentemente, as máquinas de vectores de suporte 

[Hastie et al., 2001].  

Por exemplo, os métodos de regressão linear permitem a descriminação dos dados, 

combinando as variáveis de entrada, através de rectas que separam os dados. A Figura 

4 representa a aplicação da regressão linear ao exemplo apresentado para a 

classificação. Embora esta técnica possa ser utilizada para classificar, em geral 

pretende-se estimar um dado valor numérico. 
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Figura 4 - Exemplo da tarefa de Regressão (adaptado de [Fayyad et al., 1996]) 

Como exemplos de aplicação da regressão tem-se a previsão dos valores de venda de 

acções na bolsa, a previsão de preços de imóveis e a estimação do peso fetal com base 

em medições efectuadas durante uma ecografia.  

 

2.2.1.3. Segmentação (Clustering) 

Ao contrário dos objectivos anteriores, a técnica de segmentação utiliza uma 

aprendizagem não supervisionada. Ou seja, para cada item existem somente atributos 

de entrada. O objectivo é formar grupos de objectos mais homogéneos entre si, ou seja 

devem ser identificados possíveis agrupamentos nos dados, que partilham 

características comuns (Figura 5). Pode ser estabelecido previamente um número de 

grupos a serem formados ou então admitir algoritmos de agrupamento livre, que 

automaticamente definem o número total de grupos (clusters). Como exemplo de 

aplicação, tem-se os estudos de mercado, sendo que o objectivo é procurar perfis de 

clientes com características semelhantes. Como exemplos de técnicas que podem ser 

aplicadas tem-se o algoritmo K-means e as redes neuronais do tipo Kohonen. 
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Figura 5 - Exemplo da tarefa de Segmentação (adaptado de [Fayyad et al., 1996]) 
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2.2.1.4. Associação 

Tarefa responsável por encontrar um modelo que descreva dependências significativas 

entre as variáveis. Normalmente esta abordagem é utilizada em dados transaccionais. 

Identificam-se atributos que estão directa ou indirectamente relacionados, ou seja, são 

utilizadas regras que permitam identificar essas relações. Trata-se de um objectivo que 

é deveras utilizado na análise de compras (basket analysis), com regras do tipo: se for 

fim-de-semana então quem compra fraldas também compra cerveja. O algoritmo mais 

utilizado é o apriori [Han et al., 1996]. 

 

 

 

2.2.1.5. Sumariação  

Por vezes, mais do que tentar prever um dado fenómeno, o objectivo da exploração dos 

dados poderá simplesmente ser a compreensão dos relacionamentos e dos fluxos de 

dados gerados em torno de uma actividade da organização. Com a sumariação 

pretende-se encontrar uma explicação para um conjunto de dados, permitindo realizar 

análises exploratórias dos dados e a criação de relatórios automáticos. Por exemplo, 

esta tarefa pode ser usada para comparar as vendas em filiais de uma mesma empresa 

mas em diferentes localidades do país.  

 

2.2.2. Técnicas de Data Mining 

Existem diferentes métodos que servem para diferentes propósitos, sendo que cada um 

dos métodos tem vantagens e desvantagens. Assim torna-se importante a realização de 

uma pequena abordagem às técnicas que são mais utilizadas no processo de DM, por 

forma a facilitar a escolha das que poderão estar de acordo com os problemas a 

resolver.  
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2.2.2.1. Árvores de Decisão 

Segundo Santos & Azevedo [2005], trata-se de uma forma de representação de um 

conjunto de regras que seguem uma hierarquia de classes ou valores. As árvores de 

decisão representam um conjunto de regras de classificação ou regressão, que 

classificam as instâncias desde a raiz até aos nós terminais. O resultado deste método é 

um esquema com forma de árvore onde cada nó não terminal representa um teste ou 

decisão sobre um determinado atributo da instância (variável). Por sua vez, cada folha 

está associada a uma classe ou valor e cada percurso na árvore (da raiz à folha) 

corresponde a uma regra de classificação ou regressão [Goebel & Gruenwald, 1999; 

Hand et al., 2001]. O objectivo principal desta técnica é fazer uma separação de 

classes/valores segundo esta estrutura. Uma das principais vantagens deste método é o 

facto de ser facilmente interpretado pelo ser humano, uma vez que tem associado um 

conjunto de regras simples do tipo se condição Então classe/valor [Brusic et al., 

1998].  

 

2.2.2.2. Indução de Regras 

A indução de regras é uma técnica que se refere à detecção de tendências e padrões em 

grupos de dados. Trata-se de uma das técnicas mais conhecidas, tendo obtido uma das 

descobertas mais famosas na cadeia de supermercados Wall-Mart, i.e. “às sextas-feiras, 

quem compra fraldas também compra cerveja” [Han et al., 1996; Agrawal, 1995]. O 

objectivo desta técnica é encontrar dependências entre os atributos ou valores, através 

da análise das probabilidades condicionais, do tipo Se condição Então prevê valor 

[Fayyad et al., 1996]. Uma das vantagens na utilização desta técnica é a facilidade de 

explicação e compreensão das regras.  

 

 

2.2.2.3. Redes Neuronais Artificiais 

As Redes Neuronais Artificiais (RNAs) abrangem uma grande quantidade de 

arquitecturas e paradigmas, tendo como objectivo a mimetização do funcionamento do 

cérebro humano. Uma definição bastante precisa para RNAs, é a encontrada em 

Haykin [2001]: “uma rede neuronal é um processador paralelamente distribuído, 

constituído por unidades de processamento simples, que têm a propensão natural de 

armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para uso”. Isto significa 

que uma RNA é um sistema computacional com capacidade de aprender com o seu 
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próprio uso, i.e., de produzir saídas adequadas para entradas que não estejam 

presentes durante a sua aprendizagem, de forma a atingir um objectivo específico. Esta 

capacidade de generalização, possibilita a resolução de problemas computacionais 

complexos, com características não lineares. 

Esta técnica tem dificuldades em trabalhar com um elevado número de variáveis 

irrelevantes de entrada, o que poderá resultar numa pior solução [Santos & Azevedo, 

2005]. Também é difícil extrair conhecimento que seja de fácil de entender pelos seres 

humanos. 

 

2.2.2.4. Random Forest 

O algoritmo Random Forest (RF) agrega várias árvores de decisão, construídas via 

uma amostragem aleatória de dados [Witten & Frank, 2000]. A saída de um modelo RF 

é calculada via uma continuação (e.g. média ou votação) das saídas individuais das 

árvores. Muitas das vezes, obtêm-se melhorias significativas nos resultados de 

classificação/regressão, estando estas directamente relacionadas com o aumento do 

número de árvores. O erro (que depende dos nós individuais e da correlação entre eles) 

converge para um valor quando se aumenta o número de árvores [Breiman, 2001]. 

 

2.2.2.5. Support Vector Machines 

O Support Vector machine (SVM) é um modelo de aprendizagem supervisonada, 

tendo surgido na década de noventa via o trabalho de Cortes e Vapnik [Boser et al., 

1992]. O método SVM é utilizado para o reconhecimento de padrões sobre um espaço 

vectorial. A ideia deste método consiste em construir uma superfície de decisão que 

melhor separa os padrões de treino das diferentes classes, ou seja, formar o plano que 

maximize a margem de separação das categorias para o processo de categorização. 

Recebendo uma atenção crescente nos últimos anos, sendo esta motivada pelas 

vantagens teóricas das SVMs, bem como devido aos bons resultados (quando 

comparadas com outras técnicas incluindo as RN) que foram obtidos em diversas 

aplicações [Hearst, 1998].  
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2.3. Metodologias Usadas para a Descoberta de Conhecimento 

Para que um processo de DCBD se torne mais fácil de compreender, implementar e de 

desenvolver, este deverá ser enquadrado numa metodologia. 

Com o decorrer do processo de DCBD surgem certas dificuldades, o que poderá 

comprometer o seu sucesso e/ou expectativas que foram criadas. Estas dificuldades 

poderão ocorrer durante a extracção, preparação ou/e na validação dos dados. Tratam-

se de fases iniciais que não raras vezes são menosprezadas, por falta de um 

planeamento adequado. Em geral, é fácil iniciar um projecto de DCBD. A grande 

dificuldade está em finalizá-lo de acordo com as expectativas [Turban et al., 2005]. 

As entidades precursoras nestas áreas seguiram as suas próprias estratégias e métodos. 

Por conseguinte, existiam diferentes estratégias e métodos para o mesmo problema, 

com a obtenção de resultados diferentes. Por este motivo, ao fim de algum tempo 

surgiu a necessidade de definir uma metodologia que servisse de referência para o 

desenvolvimento de projectos de DCBD. Variadas metodologias foram então propostas, 

mas só duas dessas metodologias estão hoje em dia a ser divulgadas e utilizadas. As 

metodologias mais conhecidas são a SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, 

Assessement) e a CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Process for Data Mining).  

 

2.3.1. SEMMA 

Esta metodologia foi desenvolvida pelo instituto SAS2, que se dedica ao 

desenvolvimento de soluções para o suporte à decisão. Esta é uma metodologia que é 

constituída por cinco fases: amostragem, exploração, modificação, modelação 

e avaliação [Santos & Azevedo, 2005]. 

                                                        

2 SAS – SAS Institute Inc (http://www.sas.com). 
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Figura 6 - Ciclo de vida da metodologia SEMMA (adaptado de [Santos & Azevedo, 2005]) 

 

O processo inicia com a extracção de uma amostra significativa dos dados em estudo. A 

selecção deverá ser realizada ao acaso, sendo que cada um dos registos deverá ter a 

mesma probabilidade de ser seleccionado. À amostra seleccionada serão aplicadas 

técnicas estatísticas de exploração e visualização dos mesmos, permitindo relacionar as 

variáveis entre si. 

A terceira fase consiste na manipulação dos dados, com base na evolução realizada. 

Depois da manipulação e com base nos atributos mais relevantes constroem-se 

modelos, aos quais são aplicados algoritmos. Esta quarta fase tem por objectivo 

relacionar as variáveis explicativas e as variáveis em estudo, obtendo um valor com um 

nível de confiança determinado.  

A última fase do processo consiste em valorizar os resultados mediante a análise dos 

modelos, comparando com outros métodos estatísticos. No caso dos resultados obtidos 

não serem esclarecedores ou satisfatórios deverá ser reformulado todo processo, e 

assim voltar à primeira fase. 
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2.3.2. CRISP-DM 

Em finais de 1996, esta metodologia foi concebida por um consórcio formado por 

quatro empresas de consultadoria, oriundos de diferentes países tais como: a 

Alemanha3, os Estados Unidos4, a Dinamarca5 e a Holanda6. Este desenvolvimento foi 

motivado pelo interesse crescente e generalizado para o mercado de DM. Esta 

metodologia foi sofrendo melhoramentos. Em 1999 surgiu a metodologia CRISP-DM 

1.0, que desde então tem vindo a ser utilizada para tornar os projectos de DM mais 

confiáveis e fáceis de gerir [Chapman, 2000]. Esta ultima versão da metodologia é 

orientada para aspectos práticos, que tem como base os princípios académicos e 

também a experiência prática na aplicação de DM. 

A metodologia CRISP-DM é descrita em termos de um processo hierárquico, que 

contém seis fases: estudo do negócio, estudo dos dados, preparação dos 

dados, modelação, avaliação e implementação. As seis fases foram pensadas 

para que pudessem ser aplicadas em qualquer área de negócio [CRISP-DM, 1999]. O 

objectivo desta metodologia é tornar os projectos de DM mais rápidos, baratos e 

simples de gerir, mesmo os considerados grandes e de difícil resolução.  

O ciclo de vida de um projecto de exploração de dados (CRISP-DM) consiste em seis 

fases, (Figura 7), que se relacionam de uma forma iteractiva e cuja sucessão não é 

rígida, podendo mover-se entre elas sempre que necessário. As setas indicam as 

dependências mais importantes e mais frequentes entre as fases. O ciclo exterior 

simboliza a natureza cíclica dos projectos. Cada uma das fases está estruturada em 

varias tarefas gerais e específicas, onde são definidas as acções que devem ser 

desenvolvidas para as situações específicas. 

 

                                                        

3 DaimlerChrysler AG – aplica desde 1996 análises de DM aos seus 

negócios.(http://www.daimlerchrysler.com/dccom). 

4 NRC – proporciona soluções de Data Warehouse (http://mrc.com) e 

 SPSS – desde 1990 disponibiliza soluções baseadas no processo de DM (http://www.spss.com). 

5 NRC – http://mrc.com. 

6 OHRA – trata-se de um grupo bancário (http://www.ohra.nl/nl). 
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Figura 7 - Ciclo de vida da metodologia CRISP-DM (adaptado de [Santos & Azevedo, 2005]) 

Na primeira fase está o estudo do negócio, que inclui a compreensão dos objectivos e 

requisitos do projecto, desde uma perspectiva empresarial até à sua conversão em 

objectivos técnicos. No final desta fase, tem-se como resultados um plano do projecto 

que inclui a informação acerca do negócio, os objectivos do negócio, os critérios de 

sucesso do negócio, mas também os recursos, requisitos e restrições, os objectivos do 

DM e os pressupostos das ferramentas e técnicas a utilizar [Santos & Azevedo, 2005]. 

Como segunda fase tem-se o estudo dos dados, sendo este o primeiro contacto com o 

problema e onde ocorre a recolha dos dados. É nesta fase que se identifica a qualidade 

dos dados e se estabelecem as relações mais evidentes que nos permitem definir as 

primeiras hipóteses.  

Depois da análise dos dados é realizada a preparação dos mesmos, para que possam 

ser tratados pelas técnicas de modelação. A fase de preparação dos dados está muito 

relacionada com a modelação, uma vez que mediante a técnica de modelação os 

dados, estes terão de ser processados de diferentes formas. Assim, as fases de 

preparação dos dados e de modelação interagem de forma sistemática. 

Na modelação são escolhidas várias técnicas de DM, sendo os seus parâmetros 

ajustados de forma a optimizar os resultados, obtendo diferentes evoluções, que por 

sua vez terão de ser analisados e avaliados. Não são os dados que devem ser avaliados 

mas sim o modelo, e é nesta fase que se avalia a execução dos objectivos que foram 

propostos. 
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Em seguida tem-se a fase da avaliação, tem como finalidade medir a utilidade do 

modelo, rever os passos executados na sua construção e verificar se permitem atingir os 

objectivos do negócio. 

Depois de extraído o conhecimento da BD, este deve ser organizado e apresentado para 

que o utilizador o possa utilizar/implementar.  
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Figura 8 - Sequência de fases da metodologia CRISP-DM 

Convém referir que a metodologia CRISP-DM proporciona documentos distintos como 

ferramenta de ajuda no desenvolvimento do projecto de DCBD. Assim, a metodologia 

CRISP-DM é extremamente completa e documentada, sendo que cada uma das suas 

fases está devidamente organizada e definida, permitindo assim que o projecto possa 

ver compreendido e revisto muito facilmente (ver Figura 8). 

 

2.3.3. CRISP-DM vs SEMMA 

As metodologias CRISP-DM e SEMMA compartilham da mesma essência, estruturando 

o processo de DCBD em fases que se encontram interrelacionadas entre si, convertendo 

o processo de descoberta de conhecimento num processo interactivo. 

A metodologia SEMMA centra-se mais nas características do desenvolvimento das 

técnicas e do processo, enquanto que a metodologia CRISP-DM mantém uma 

perspectiva mais ampla em relação aos objectivos empresariais do projecto. A diferença 

estabelece-se desde a primeira fase, onde a metodologia SEMMA se preocupa com a 

recolha de uma amostra de dados. Por sua vez, a metodologia CRISP-DM realiza uma 

análise do problema de negócio para o transformar num problema técnico. Podemos 
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assim afirmar que a metodologia CRISP-DM está mais virada para uma concepção real 

do projecto, podendo ser integrada numa metodologia de gestão de projectos. 

Uma outra diferença significativa entre as duas metodologias é a sua relação com as 

ferramentas comerciais. A metodologia SEMMA está muito ligada a produtos SAS, 

enquanto que a metodologia CRISP-DM foi desenhada como uma metodologia neutra 

em relação à ferramenta que se utiliza para o desenvolvimento do projecto de DM, 

sendo que a sua distribuição é livre e gratuita. 

Com base nestas diferenças, optou-se por seguir a metodologia CRISP-DM durante este 

trabalho, em especial por ser mais completa e neutra. 

 

2.4. Sumário 

O elevado crescimento das BD empresarias, governamentais e institucionais ultrapassa 

a capacidade humana de interpretar e assimilar toda esta informação. Tal facto deu 

origem à necessidade de uma nova geração de ferramentas e técnicas inteligentes, 

capazes de realizar um tratamento, análise e extracção de conhecimento de forma 

automática (ou semi-automática) [Fayyad et al, 1996]. 

A área de DCBD e de DM encontra-se em progressiva expansão. A primeira pode ser 

considerada como todo o processo, enquanto que a segunda é apenas uma das etapas 

da primeira, embora seja uma fase deveras importante. O DCBD tem como objectivo 

extrair padrões e modelos a partir de dados em bruto. Os padrões podem ser obtidos 

com a realização das fases de selecção, pré-processamento e transformação dos dados. 

Após o processamento dos dados, são aplicados os algoritmos de DM. Por fim, realiza-

se a interpretação dos resultados obtidos por todo o processo.  

O processo de DCBD é interactivo, uma vez que as fases estão muito relacionadas e 

qualquer alteração numa delas irá afectar as fases seguintes e talvez o sucesso de todo o 

processo. Importa também referir que a elaboração de um projecto de DCBD é um 

processo complexo, por isso é necessário recorrer a metodologias padrão para o 

desenvolvimento de descoberta de conhecimento, no qual se enquadra o CRISP-DM. 

Esta é uma metodologia que consiste num conjunto de seis fases que auxiliam os 

utilizadores no processo de DCBD. 
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3. As Escolas Secundárias e o 
Desempenho Escolar 

Neste capítulo apresenta-se o contexto do ensino secundário 

(e.g. tipos de ensino e formação) na Europa, o fenómeno do 

Insucesso Escolar aborda-se e revela-se o estado da arte sobre 

a previsão do Desempenho Escolar. 

 

3.1. Sistemas de Informação nas Escolas Secundárias 

Segundo a definição de Sistemas de Informação apresentada por Checkland e Holwell 

[1998], um dos componentes do Sistema de Informação são as pessoas que 

desempenham os processos chave no âmbito dos Sistemas e Tecnologias de 

Informação.  

As principais actividades de uma escola secundária são: a divulgação de 

conhecimentos, a produção de conhecimento técnico e, finalmente, a criação de 

currículos e conteúdos. Sabendo que a Informação é a matéria-prima essencial à 

criação de Conhecimento e à criação de Inovação, as tarefas de Sistemas e Tecnologias 

de Informação são de primordial importância para uma escola secundária.  

Existem várias definições para o termo Sistemas de Informação, porque existem 

também diversas definições para o termo Organização. De uma forma geral, existem 

duas escolas que descrevem o termo Sistema de Informação de forma diferente 

[Checkland & Holwell, 1998]: a escola Hard e a escola Soft.  
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A escola Hard de Sistemas de Informação define a organização como sendo uma 

entidade única, em que existe consenso entre as pessoas que nela trabalham. Esta 

escola assume que as pessoas desempenham as suas tarefas o melhor que sabem e 

podem, para que os objectivos definidos para a organização sejam atingidos com 

sucesso.  

Por sua vez a corrente Soft assume que as pessoas que desempenham tarefas nas 

organizações possuem o seu próprio entendimento da realidade e seguem os seus 

próprios interesses. Assim o consenso entre as pessoas não é assumido, sendo 

necessário procurar acomodações entre as mesmas. 

Tendo em conta Checkland e Holwell [1998], ambas estas escolas “contém um 

elemento de arquivo de dados, um elemento de processamento de dados e as pessoas 

necessárias para manter, operar e modificar o sistema de informação”, sendo os 

Sistemas de Informação “uma função que suporta as pessoas que executam actividades 

com significado no contexto da organização”. Segundo os mesmos autores, na visão 

Soft o Sistema de Informação deve suportar “as actividades de criação de significado 

inter-subjectivo e de procura de acomodação entre interesses conflituosos no contexto 

da organização”. 

Segundo os mesmos autores as escolas secundárias que serviram de campo de estudo a 

esta dissertação mantêm uma visão Hard da organização e consequentemente dos 

Sistemas de Informação, pois a nível organizacional: 

a) definem objectivos e 

b) assumem que as pessoas que nela trabalham irão desempenhar o melhor que 

sabem e podem as suas tarefas, a fim de atingir os objectivos definidos. 

As definições de Organização e de Sistemas de Informação utilizadas na presente 

dissertação são, por esse motivo, as defendidas pela escola Hard.  

Os clientes de uma escola secundária são: 

• os alunos e suas famílias, os empregados, a indústria, a própria escola 

secundária e a Comunidade, para a actividade de divulgação de conhecimento; 

• os alunos e suas famílias, a indústria, a própria escola secundária, o Estado e a 

Comunidade, para a actividade de produção de conhecimento técnico; e 
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• por fim, para a actividade de criação de currículos e conteúdos, os alunos e suas 

famílias, os empregados, a indústria, a própria escola secundária e a 

Comunidade. 

Quem são as pessoas com capacidade para influenciar decisões de uma escola 

secundária? Essas pessoas ou grupos de pessoas são designados por grupos de 

pressão da organização, pois exercem um maior ou menor poder de influência sobre a 

organização e, por conseguinte, sobre as funções da organização. Segundo Checkland e 

Holwell [1998] “os grupos de pressão fazem exigências à organização e esperam que a 

organização satisfaça os seus interesses particulares”. 

Ward e Peppard [2002] identificam vários grupos de pressão que serão, em seguida, 

apresentados para o caso particular das escolas secundárias.  

• Governo: exerce pressão sobre uma organização porque elabora a legislação, pela 

qual a organização se deverá reger, e controla se a actuação da organização está em 

conformidade com a legislação criada. Em Portugal, quem tutela as escolas 

secundárias é o Ministério da Educação. 

• Alunos: que frequentam actualmente o ensino secundário e que convivem com as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) desde muito novos, 

possuindo uma grande apetência na utilização dessas mesmas TIC. Os alunos 

nascidos nas décadas de 80 e 90 estão habituados a utilizar telemóveis, 

computadores, redes de computadores, etc, para pesquisar informação, para 

comunicar e para se divertirem. Desta forma, possuem grandes expectativas 

relativamente às TIC que têm ao seu dispor. 

• Empregados: exercem pressão sobre a organização porque com ela transaccionam, 

por exemplo, as condições de realização das tarefas que devem desempenhar no seu 

posto. Os empregados de uma escola secundária são os funcionários 

(administrativos e auxiliares da acção educativa), os professores e os gestores ou 

administradores. 

• Comunidade: a actuação da sociedade em geral condiciona a actuação de uma 

escola secundária, no seu meio envolvente.  

• Meios de Comunicação Social: a revelação/divulgação feita pelos media 

condiciona a actividade da escola secundária. Principalmente, os meios de 

comunicação social que abordam os temas do ensino, tecnologia, engenharia e 

inovação. A divulgação e o reconhecimento das actividades desempenhadas por uma 

dada escola, bem como as notas com que os alunos saem da mesma são-lhe muito 
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benéficos (por exemplo, permitem-lhe captar melhores alunos e fixar melhores 

professores). 

• Sindicatos: exercem pressão sobre a organização quando um ou mais empregados 

da organização sindicalizados possuem razões de queixa da actuação da organização 

ou quando a organização pretende alterar condições ou práticas de trabalho. 

 

3.2. O Ensino Secundário 

A oferta da educação secundária destina-se ao grupo etário entre os 15 e 19 anos, 

variando em função do número de anos de duração da escolaridade básica e dos seus 

próprios cursos. Verificando-se por vezes idades superiores, provocado pelo insucesso 

escolar. O património analítico desta problemática considera que o ensino secundário 

de segundo ciclo se organiza em três sectores principais, a saber: o escolar, o dual e o 

não-formal [Garrido, 1992; Pedró, 1992; OCDE, 1985]. 

O sector escolar do ensino secundário compreende as instituições que oferecem, a este 

nível e para esta população, cursos normalmente estruturados em três percursos: o 

geral ou académico, o técnico e o profissional. O sector encontra-se sob tutela da 

administração educativa, havendo evoluções recentes em direcção a uma partilha de 

responsabilidades com outros departamentos da administração e com outros actores 

sociais. 

O sector dual ou de aprendizagem corresponde a uma oferta de formação profissional 

inicial que decorre ao mesmo tempo no centro de ensino e nas empresas/instituições. A 

tutela é mista, dos empresários e da administração pública, e os cursos conduzem à 

obtenção de certificações reconhecidas por ambas as partes. 

O sector não-formal compreende uma panóplia de programas de formação e de 

formação-emprego, desenvolvidos com a intervenção do Estado e das empresas, que 

integra cursos de duração superior a um ano e cursos de curta duração. Este sector visa 

constituir uma alternativa aos estudos escolares e ao desemprego, abarcando, por isso, 

jovens que já saíram do sistema escolar e que procuram uma qualificação específica 

para ingressar no mercado de trabalho. Este sector não se confunde com a educação 

informal, uma vez que se trata de formações organizadas e sistemáticas, com carácter 

deliberadamente qualificante e devidamente planificadas, destinadas normalmente a 

grupos específicos da população. 
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Um dos mais sérios problemas de política educativa, nos países onde predomina o 

modelo escolar de organização do ensino secundário, prende-se com a sua 

incapacidade em acolher, nas tradicionais modalidades escolares, a totalidade do grupo 

etário correspondente, deixando de fora uma percentagem mais ou menos significativa 

de jovens. Estes “grupos residuais” ou grupos resultantes do “insucesso da escola”, que 

podem atingir em casos extremos mais de 30% dos jovens do respectivo grupo etário, 

têm vindo a ser alvo de múltiplas iniciativas políticas nos domínios da formação e do 

trabalho. Estes grupos são os que mais se aproximam dos modelos não-formal e dual, 

nos anos 90. Assim, talvez se esteja perante um novo cenário em que terá deixado de 

existir o modelo escolar, puro e tradicional, passando a haver combinações diversas 

entre os modelos organizativos, neste caso sempre sob a predominância do modelo 

escolar e geralmente sob o controlo das administrações educativas [Gordon, 1990; 

Banks, 1994]. 

O modelo dual, caracterizado por um forte segmento de formação em regime de 

aprendizagem, formação em alternância escola-empresa, é predominante na 

Alemanha, na Suiça, no Luxemburgo e na Áustria, e é significativo em países como a 

Dinamarca e a Holanda. Nos países do sul da Europa, este modelo é minoritário pela 

ausência de condições sociais e produtivas idênticas aos países onde é predominante e 

ainda pelo seu carácter de modelo migrante em contexto cultural “educacionalista”. 

Destina-se frequentemente a grupos populacionais em que o insucesso escolar era 

evidente no sistema escolar formal, assumindo-se como alternativa ocupacional às 

tradicionais escolas técnicas ou profissionais [Azevedo, 1999]. 

 

3.2.1. Tipos de Ensino e Formação 

É habitual considerarem-se, no ensino secundário, três grandes tipos de ensino e 

formação [Gordon, 1990; Banks, 1994]: o ensino geral, o ensino técnico e o ensino 

profissional. O ensino secundário geral compreende as formações tradicionalmente 

ligadas à preparação para o prosseguimento de estudos pós-secundário, o que abarca 

uma multiplicidade de percursos escolares. Esta variedade engloba desde percursos 

dominados pela perspectiva académica, a mais comum no ensino secundário 

tradicional, até percursos escolares mais articulados com o mundo do trabalho. 

Assim, na maior parte dos países europeus, o ensino secundário é parte integrante do 

ensino básico e legalmente está sujeito aos objectivos e às normas da obrigatoriedade 

escolar. A democratização do acesso à educação, a promoção do sucesso escolar para 

todos, em igualdade de oportunidades, o desenvolvimento pessoal e social de cada 
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indivíduo, a integração social e a formação para a cidadania, são alguns dos objectivos 

que geralmente se atribuem à educação básica obrigatória. Em Portugal, os objectivos 

apresentados anteriormente estão presentes no 3º ciclo do ensino básico. Pretende-se 

que o núcleo predominante das suas finalidades seja determinado essencialmente pelo 

“ensino primário”, nível que é geral e comum para todos os indivíduos. As políticas que 

têm promovido o adiamento sucessivo da diversificação são sustentadas em objectivos 

de promoção da democratização do acesso à educação e do reforço da igualdade de 

oportunidades entre todos os cidadãos. A polarização por parte do “ensino primário” ou 

“ensino elementar”, com todos os atributos políticos e sociais que são característica do 

ensino básico, geral e universal, parece ser tanto mais consequente quanto mais 

distanciado estiver o momento da diversificação [Gordon, 1990; Banks, 1994]. 

Além do ensino secundário geral, é comum identificarem-se também os ensinos técnico 

e profissional. Estes têm um carácter profissional recorrendo acto de imitar e de fazer 

pelas suas próprias mãos, i. e., a transferência da educação técnica e profissional do 

local de trabalho para o local escolar.  

Ao longo do séc. XIX, como assinala Benavot [1983], consolidou-se um lento 

crescimento na oferta de programas públicos de formação profissional, por parte de 

empresas e organizações colectivas de industriais e por parte de entidades estatais. Os 

promotores acreditavam que o ensino público, se estivesse ligado às necessidades da 

economia nacional, podia desempenhar um importante papel no desenvolvimento 

nacional.  

Na primeira metade do séc. XX, desenvolveram-se na Europa, a par dos “liceus” 

tradicionais, novos segmentos de ensino e formação. Em alguns casos combinava-se o 

exercício profissional na empresa com a instrução técnica e profissional e noutros casos 

incorporavam-se novas escolas no sistema educativo público, escolas técnicas, 

comerciais e industriais.  

Existe, uma distinção entre ensino técnico e ensino profissional (o que, em língua 

inglesa, se designa por “vocational education” e por “vocational training”). Por ensino 

profissional entende-se a preparação para ocupações profissionais qualificadas e 

altamente qualificadas, compreendendo usualmente os estudos práticos e profissionais 

oferecidos em escolas profissionais e também outras formas de combinação entre a 

formação em escola e na empresa, os programas de formação-emprego. O ensino 

profissional apresenta várias configurações, que se distribuem pelos três modelos de 

ensino secundário acima definidos. Mas, no modelo escolar, cabem apenas as 

formações profissionais essencialmente escolares, promovidas geralmente pelo Estado, 

através do Ministério da Educação, e realizadas a tempo inteiro. O ensino profissional, 
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para além de ser oferecido no âmbito do ensino secundário superior, é também 

oferecido no 2º ciclo do ensino básico. Por sua vez, o conceito de ensino técnico que 

aqui se emprega refere-se aos programas e aos cursos que preparam para profissões 

técnicas, todas elas oferecidas após o nível obrigatório da escolaridade. A sua 

frequência requer níveis mais elevados de formação à entrada e os cursos têm uma 

orientação teórica e científica mais forte e qualificam para a entrada no ensino superior 

de modo equivalente aos cursos e diplomas do ensino geral. 

Os ensinos técnico e profissional podem ser entendidos como um conjunto de 

formações directamente orientadas para a preparação para o trabalho e para o exercício 

de uma ocupação profissional [Garrido et al, 1992]. Deste modo, os ensinos técnico e 

profissional constituem tipos especializados de formação, que se apresentam como 

sequência e visam completar formações mais gerais e básicas. 

 

3.2.2. A Diversidade dos Jovens 

O nível secundário, à semelhança do que já ocorria com o ensino básico, é um segmento 

do sistema educativo em que se revelam e desenvolvem os mais variados talentos. O 

ensino e a formação devem fomentar em cada um dos alunos a capacidade de se 

conhecer e reconhecer como individuo social, orientando-se no mundo em que vive. 

Torna-se fundamental desenvolver em cada aluno capacidades de compreensão e 

crítica às mensagens que continuamente defluem, de modo a construir significado para 

as próprias experiências, em termos de verdade e de valores. 

Impõe-se a difícil tarefa de conciliação da equidade com a eficiência e a eficácia. Manter 

a qualidade e manter o esforço de universalização do nível secundário requer a 

valorização de uma pluralidade de excelências, de modo a facultar a cada aluno um 

percurso motivador, estimulante e exigente. 

Um dos maiores desafios com que se defrontam quantos são responsáveis por melhorar 

a educação de nível secundário é o que se relaciona com a necessidade de ter respostas 

credíveis e eficazes para a heterogeneidade social que caracteriza os jovens que 

estudam e se formam a este nível. A individualização e a diferenciação apelam para a 

inserção de um sistema consequente de opções para os alunos e para a criação de 

instrumentos curriculares, metodológicos, organizacionais e de formação contínua dos 

docentes, de modo a propiciar a manifestação e o desenvolvimento da diversidade de 

expectativas e de preferências e a aumentar as possibilidades de escolha dos jovens, de 
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modo flexível, assegurando diferentes formas de alcançar diferentes tipos de êxito e de 

realização pessoal. 

 

3.2.3. Base Cultural Comum 

O ensino e a formação de nível secundário relacionam a formação humanística com a 

formação tecnológica, científica e artística, uma vez que é imprescindível para o 

desenvolvimento das capacidades de cada indivíduo, sendo elas o compreender, o fazer, 

o tomar decisões e o projectar o próprio futuro, integrando-se cultural, social e 

profissionalmente. 

Embora a tarefa seja difícil, é fundamental seleccionar e individualizar os conteúdos de 

ensino/aprendizagem submetendo a quantidade à qualidade e à pertinência, e o 

processo disciplinar à progressiva integração de saberes. Esta base cultural comum 

deve incidir sobre conteúdos, metodologias e ambientes formativos capazes de 

estimular e fazer adquirir capacidades de participação, cooperação, autonomia, 

pesquisa, sentido crítico, de análise e de síntese, capacidades fundamentais para 

transformar o aluno num cidadão responsável. Torna-se necessário referir que todas as 

áreas do desenvolvimento humano assentem em formação académica e também nas 

áreas científicas, técnicas, artísticas, físicas e de valores morais. 

O acesso ao mercado de trabalho exige educação e formação qualificada, deve também 

proporcionar maior igualdade de oportunidades. O acesso ao emprego continua a 

erigir-se como um passo fundamental para a inclusão social. 

A perspectiva, que surge cada vez mais como uma evidência, de que a necessidade de 

cada pessoa investir em formação vai prolongar-se ao longo de toda a vida e até 

acentuar em certas fases dos percursos profissionais. O princípio de um sistema 

educativo coeso deve prevalecer, opondo-se ao saber fragmentado e à informação 

não-hierarquizada, mas desenvolvendo-se segundo conteúdos pedagógicos e 

cronológicos diferenciados preparando, assim, os jovens para rumos de vida 

imprevisíveis e diferenciados. 

 

3.2.4. Tecnologias da Informação para Todos 

As novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) continuam a 

revolucionar o acesso à informação e ao conhecimento. Os Ministérios da Educação e 



Previsão do Desempenho Escolar  33 

O Desempenho Escolar via uma Abordagem de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 

da Ciência e Tecnologia, têm vindo a desenvolver programas de apoio, como por 

exemplo a Internet nas Escolas, que têm facilitado um acesso mais generalizado por 

parte dos jovens às tecnologias da informação e da comunicação [Livro Verde SI, 1997]. 

Todos os jovens, em qualquer modalidade de ensino e formação deste nível, deveriam 

adquirir um leque de competências de familiarização com estas novas tecnologias, com 

as suas múltiplas aplicações, com o acesso, tratamento e usufruto da informação, 

usando-as como um recurso pedagógico fundamental. 

 

3.3. O Insucesso Escolar 

A preocupação com o Insucesso Escolar (IE) é relativamente recente. É a partir dos 

anos sessenta que encontramos as primeiras manifestações. Foi então que se começou 

a exigir que as escolas por razões económicas e igualitárias, encontramos forma de 

garantir o sucesso escolar de todos os alunos. O que era, até então, atribuído ao foro 

individual, tornou-se subitamente um problema insuportável sob o ponto de vista 

social. 

Em 1982 na edição do seu livro Dificuldades em aprender, John Holt dizia 

“…recentemente, num congresso sobre Educação, realizada em Nova Iorque, ouvi o Dr. 

Ronald Edmonds, da Harvard Graduate School of Education, falar sobre uma pesquisa 

importante que tinha feito, a pedido das escolas públicas de NY. Ele e os seus colegas 

tentaram descobrir o que torna algumas escolas eficazes”. Com este estudo pretendia-se 

obter as percentagens de alunos que transita de ano, essa percentagem deveria ser 

proporcional nos indivíduos pertencente à classe pobre e à classe media. 

Do estudo referido anteriormente, foram analisadas cinquenta e cinco escolas da região 

nordeste dos Estados Unidos. Do qual foram obtidas as seguintes conclusões: “(1) se os 

alunos não aprendiam, as escolas não os recriminavam, nem a eles, nem às suas 

famílias, nem à sua classe social, nem aos seus vizinhos, nem ao seu comportamento, 

nem ao seu sistema nervoso, nem ao que quer que fosse. Não procuravam justificações. 

Assumiam completa responsabilidade pelos bons ou maus resultados do seu trabalho; 

(2) quando alguma coisa que punham em prática nas aulas não dava resultado, 

paravam imediatamente e tentavam fazer outra coisa. Reprovavam métodos 

fracassados, e não crianças…” 

A preguiça, a falta de capacidade ou falta de interesse, deixaram de ser aceites como 

explicações para o abandono todos os anos de milhares e milhares de crianças e jovens 



34  Previsão do Desempenho Escolar 

O Desempenho Escolar via uma Abordagem de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 

do sistema educativo. A culpa para o insucesso escolar passou a ser assumida como um 

fracasso de toda a comunidade escolar. 

É necessário ter em conta que durante anos as escolas secundárias assumiram os 

alunos de acordo com o seu rendimento escolar, seleccionando os mais aptos e 

excluindo os que não fossem capazes de acompanhar as exigências. Contudo, a nova 

missão que lhes foi imposta exigia um igualizar de todos os alunos na obtenção do 

sucesso escolar, ou seja garantir zero porcento de negativas. 

Por outro lado, as escolas secundárias portuguesas estão cada vez mais vazias. A 

situação não é de hoje mas a verdade é que tem vindo a agravar-se nos últimos anos. De 

acordo com dados disponíveis no site do Ministério da Educação (www.min-edu.pt). 

No ano lectivo 1998/99 estavam matriculados no ensino secundário público (incluindo 

o recorrente) 342 908 estudantes. Em 2001/02, a queda já quase que ultrapassava a 

fasquia dos 300 mil inscritos, sendo que a projecção da tutela para o ano lectivo 

2004/05 a fasquia situa-se nas 278 500 matrículas.  

A culpa é da baixa da natalidade, por um lado, mas também de um outro fenómeno, 

muito expressivo, que os sucessivos responsáveis pela pasta da Educação não têm 

conseguido contrariar: as saídas precoces da escola [WebI, 2007]. 

De facto, em Portugal Continental o abandono escolar situa-se, até ao 9º ano de 

escolaridade, nos 40%. Entre 2005 e 2006, o abandono terá subido de 38,6% para 

40%. Segundo os Censos de 2001, a taxa era de 3,1% até aos 15 anos, nos jovens entre 

os 18 e os 24 anos, 29,8% deixaram a escola antes de terminar o 9º ano e 50% não 

concluíram o 12º ano. 

O número de alunos portugueses que deixam cedo demais os bancos da escola é de 

facto impressionante: em 2001, quase metade do universo total (44,8%) não concluiu o 

ensino secundário, o que nesta matéria coloca Portugal na cauda da Europa.  

De acordo com o último relatório “Education at a Glance7”, a percentagem da 

população portuguesa que terminou, pelo menos, o 12.º ano, é a mais baixa da OCDE. 

A falta de qualificações traz um outro problema aos jovens portugueses que tentam 

ingressar no mercado de trabalho: no quadro da União Europeia, o nosso país é 

também detentor de uma das mais altas taxas de desemprego jovem.  

                                                        

7 OCDE – Organização para a economia, cooperação e desenvolvimento 
http://www.oecd.org/dataoecd/44/35/37376068.pdf  
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Para contrariar a crueza destes números, o anterior Governo concebeu o Plano 

Nacional de Prevenção do Abandono Escolar8 (PNPAE), que traçava como grande meta 

reduzir para metade, até 2010, as actuais taxas de abandono escolar (não conclusão do 

ensino obrigatório) e saídas precoces (antes de terminado o 12.º ano). 

Um estudo de investigação realizado pelo economista Eugénio Rosa [2006] aos 

números do Eurostat9, revelou que entre 1996 e 2006, portanto nos últimos 10 anos, o 

abandono escolar praticamente não diminuiu em Portugal, pois passou de 40,1% para 

40%, enquanto a média comunitária desceu de 21,6% para 17%, ou seja, registou uma 

redução de 18,2% (Tabela 1). Mas ainda mais grave é que o abandono escolar, entre 

2005 e 2006, aumentou em Portugal pois passou de 38,6% para 40%, enquanto a 

média comunitária continuou a descer.  

 

Tabela 1 – O abandono escolar na população total com idade entre os 18-24 anos no período 1996-2006 

  (Fonte: Eurostat – 2006) 

Países 1996 2003 2004 2005 2006 

União Europeia (25  paises) - 16,2% 15,6% 15,2% 15,1% 

União Europeia (15 paises) 21,6% 18,3% 17,7% 17,3% 17,0% 

PORTUGAL 40,1% 40,4% 39,4% 38,6% 40,0% 

 

A situação agrava-se ao nivel da população masculina (Tabela 2). Nos últimos 10 anos 

(1996-2006), o abandono escolar masculino em Portugal aumentou em 1,6 pontos 

percentuais, pois passou de 45,6% para 47,2%, enquanto na EU (dos 15 países) diminui, 

passando de 23,7% para 19,5%. Esta evolução contrária à verificada em Portugal nos 

últimos 10 anos, determinou que a diferença entre Portugal e a UE15 tenha aumentado 

de 21,9 pontos percentuais (45,6% - 23,7%) para 27,7 pontos percentuais (47,2%-

19,5%).  

 

                                                        

8 O Ministério da Educação/Ministério da Segurança Social e do Trabalho lançou um Plano Nacional de Prevenção 
do Abandono Escolar em Março de 2004 http://www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/579BB849-F5AF-40CD-84B8-
7BDABD5FF474/0/PNAPAE_sintese.pdf  

9 Eurostat é o Gabinete de Estatísticas da União Europeia - 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PO

RTAL  
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Tabela 2 – O abandono escolar na População Masculina com idade entre 18-24 anos no período 1996-
2006 

     (Fonte: Eurostat – 2006) 

Países 1996 2003 2004 2005 2006 

União Europeia (25 países) - 18,1% 18,0% 17,3% 17,4% 

União Europeia (15 países) 23,7% 20,5% 20,4% 19,6% 19,5% 

PORTUGAL 45,6% 47,7% 47,9% 46,7% 47,2% 

 

Outro dado também importante divulgado pelo Eurostat refere-se à percentagem da 

população com idade compreendida entre os 20 e 24 anos que completou pelo menos o 

ensino secundário. Entre 2004 e 2005, a média dos 25 países da União Europeia 

aumentou de 77,1% para 77,5%, enquanto em Portugal diminuiu de 49,6% para 49%. 

No estudo realizado por Ferrão et al. [2000], mencionam-se as tragédias do insucesso e 

do abandono escolar, embora só se tenham contabilizados indicadores a partir do 7.º 

ano de escolaridade. Este estudo refere também as necessidades sociais e educativas 

especiais das crianças e dos jovens, bem como razões para afirmar que o problema do 

insucesso escolar se enraíza nos primeiro e segundo anos de escolaridade obrigatória. 

 

3.4. Estudos Realizados para Avaliar o Desempenho Escolar 

Todos os trabalhos empíricos realizados, em Portugal ou em outros países, apontam a 

existência de uma correlação positiva entre origem social dos alunos e o seu 

desempenho escolar, verificando-se que são os grupos étnicos que maiores taxas de 

insucesso apresentam, seguindo-se por ordem decrescente das taxas de insucesso os 

filhos dos assalariados agrícolas, operários, agricultores com exploração, empregados 

dos serviços, patrões, quadros médios e por último os filhos dos quadros superiores e 

das profissões liberais e especialmente dos professores. Naturalmente a esta 

estruturação social estão associadas a um conjunto de condições diferenciadas capazes 

de explicar em parte a correlação entre insucesso escolar a as condições objectivas de 

cada grupo. Assim as condições sócio-económicas estão relacionadas com [Martins & 

Parchão, 2000]:  

1. a ocupação diferenciada do espaço, no que se refere à distância geográfica da 

escola e o tipo das zonas residenciais habitadas. No primeiro caso, longas 

distâncias obrigam os alunos a um esforço suplementar, ficando sem vontade 
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para desenvolver actividades lúdicas e para estudar; no segundo caso, às zonas 

degradadas estão ligadas a condições, quer de vizinhança, quer de qualidade dos 

alojamentos pouco propícias à aquisição de hábitos culturais e de estudo de 

acordo com as exigências do sistema de ensino;  

2. formas diferentes de satisfazer as necessidades básicas;   

3. o acesso diferenciado aos bens de cultura (livros, jornais, espectáculos, arte e 

contactos com as questões universais);   

4. a necessidade de aumentar o rendimento familiar (o reflexo disto é o abandono 

escolar precoce e o trabalho infantil);   

5. a incapacidade de suportar custos com livros, material escolar, transportes, 

roupa e etc.;  

6. e, ainda, porque existe uma forte (co)relação, pelo menos nas classes sociais 

mais baixas, entre o nível económico e o nível cultural do agregado familiar, este 

de grande importância para o sucesso escolar. 

 

3.4.1. Métodos de Avaliação do Desempenho Escolar 

Existem diferentes métodos para a avaliação do desempenho escolar. De entre os mais 

utilizados tem-se [WebB, 2007] : 

• o abandono da escola antes do fim do ensino obrigatório; 

• as reprovações sucessivas que dão lugar a grandes desníveis entre a idade 

cronológica do aluno e o nível escolar, sendo que os níveis do fracasso podem 

ser totais (a mais de metade das disciplinas a que está matriculado) ou parciais 

(uma ou duas disciplinas); e 

• a passagem dos alunos para tipos de ensino menos exigentes, que conduzem a 

aprendizagens profissionais imediatas, mas os afasta do ingresso no ensino 

superior. 
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3.4.2. Causas para o Baixo Desempenho Escolar 

Anteriormente foram referidos os métodos de avaliação do desempenho escolar. Para 

além de medir o desempenho, é também deveras relevante identificar quais as possíveis 

causas para o Insucesso Escolar (IE). 

Desde a constituição da República, ao texto da Lei de Bases do Sistema Educativo, são 

inúmeros os textos mais ou menos oficiais que têm sido produzidos, onde se afirma de 

forma explícita a importância de garantir a todos os cidadãos uma igualdade de 

oportunidades face à educação [Cortesão, 1992]. Esta preocupação tem vindo 

progressivamente a ser atendida através de diferentes medidas que têm contribuído 

para que tenha lugar uma igualdade de acesso à escola, que assim se foi transformando 

no que se designa por Escola de Massas. De facto muitas mais crianças, adolescentes e 

jovens entram e permanecem (algum tempo) no Sistema Educativo. A origem sócio-

cultural dos alunos é deveras diversificada. 

No entanto, como tem sido amplamente referido em diferentes situações, múltiplos 

trabalhos foram também demonstrando que a igualdade de acesso que a escola de 

massas tenta oferecer não é geralmente acompanhada de uma igualdade de sucesso dos 

alunos que a frequentam. Mas essas pesquisas revelaram que o sucesso acontece, de 

modo desigual, nos diferentes grupos sócio-culturais que constituem a população 

escolar, o que é preocupante. Sobretudo a nível de ensino básico verifica-se claramente 

que a maior percentagem de alunos com sucesso na escola são, sobretudo, os alunos da 

classe média e classe média alta. Segundo o mesmo autor, esta situação também se 

verifica nos outros graus de ensino. 

Inicialmente era atribuído este facto só às condições sociais deficientes em que vivem 

as crianças que maioritariamente não têm sucesso na escola. Mais tarde começou-se a 

apontar outro tipo de causas que poderiam estar também na origem deste problema. 

Tais como o tipo de socialização que as crianças têm na família, no bairro, na escola e 

no grupo de amigos com quem estão diariamente. 

Mais recentemente, surgiram outros trabalhos que consideram que talvez a própria 

escola tivesse algumas responsabilidades no processo [Cortesão, 1992]. A escola 

oferece, normalmente um tipo único de processo de ensino, mesmo que a população 

escolar seja heterogénea quanto às origens sociais, geográficas, étnicas, económicas, 

etc. A educação oferecida pela escola constrói-se e funciona habitualmente para o 

aluno-padrão, considerado o cliente-modelo. A presença e a participação de grupos de 

alunos com comportamentos diferentes, é por vezes, muito perturbadora do seu 

funcionamento. A distância é por vezes demasiado grande entre as propostas e as 
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exigências da escola e o tipo e nível de saberes e interesses dos alunos. As linguagens e 

os interesses da escola e dos alunos divergem demasiado.  

E, no entanto, cada um dos grupos (meios rurais, suburbanos, urbanos, etnia cigana, 

etc) de alunos é detentor de saberes, de tradições específicas que os outros grupos não 

têm. Cada indivíduo reage aos problemas do quotidiano de uma maneira própria e 

também cada indivíduo pode aprender e ensinar saberes aos restantes elementos do 

grupo. A heterogeneidade dos alunos assusta e incomoda, por ser uma fonte de desafio 

a que é difícil dar resposta. Desde há longos anos que os alunos são olhados como 

“devendo” ser todos idênticos em termos de comportamentos e saberes [Cortesão, 

1992; WebJ, 2007]. Enquanto, sub-sistema da educação escolar, a par do ensino básico 

e secundário, o ensino superior, nomeadamente o ensino universitário, faz parte do 

sistema educativo nacional. Ora o sistema educativo rege-se pela Lei de Bases (Lei nº 

46/86, de 14 de Outubro, revogada pela Lei nº 115/97, de 19 de Setembro), em 

articulação clara com a Constituição Portuguesa que diz que todo o cidadão tem o 

direito à educação com a garantia do direito à igualdade de oportunidades tanto no 

acesso como no sucesso da escolarização (Artº 74), ou quando diz, referindo-se mais 

concretamente à Universidade (Artº 76), que as suas regras de acesso devem ter em 

conta a igualdade de oportunidades para todos e a democratização do sistema de 

educação. Em termos de discurso oficial e formal, a nossa legislação é extremamente 

profícua em referências positivas, na linha de um Estado de Direito, de pluralismo da 

expressão democrática, de respeito pelas liberdades e pelos direitos fundamentais, de 

entre os quais o sagrado direito da igualdade de oportunidades. A Lei de Bases do 

Sistema Educativo fala sempre em “todos os portugueses”. 

Quando se fala do IE, tem de se ter em conta quais são os agentes sociais que poderão o 

provocar. Contudo, antes disso é necessário saber qual o meio em que a escola está 

inserida (ver Figura 9). 
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Figura 9 – Relação Escola – Família – Sociedade 

 

A seguir são apresentadas algumas causas para o insucesso. 

Segundo Carlos Fontes, uma causa importante é o método de ensino [WebB, 2007]. 

Factores como os recursos didácticos e as técnicas de comunicação quando não estão 

adaptados às características da turma ou mesmo a cada um dos alunos, poderão 

influenciar negativamente os resultados. A gestão da disciplina na sala de aula, é outro 

factor que condiciona o rendimento escolar dos alunos. Por exemplo, ao fim de alguns 

minutos os alunos podem já não ouvir o que o professor está a dizer. 

Segundo o mesmo autor, a própria organização escolar pode contribuir de 

diferentes formas para o insucesso dos alunos. Esta pode-se reflectir em diferentes 

níveis, nomeadamente: 

• Professores e alunos têm expectativas reduzidas em relação à escola; 

• Os objectivos da escola e da própria disciplina em que o aluno está inscrito não 

são partilhados, de modo que os professores e alunos não se identificam com 

eles; 
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• A existência de falta de avaliação, não permitindo avaliar se os resultados que 

foram definidos estão a ser ou não atingidos; 

• A deficiente orientação vocacional que muitos alunos revelam no ensino pós- 

obrigatório; 

• O número elevado de alunos por escola e por turma, o que pode provocar a 

diminuição do rendimento individual; e 

• A existência de turmas muito heterogéneas, o que dificulta a gestão da aula pelo 

professor, aumentando os conflitos internos. 

Os currículos demasiado extensos são uma outra causa apontada para o IE, não 

permitindo que os professores utilizem metodologias activas, onde os alunos têm um 

lugar central [WebB, 2007]. Tal implica que os alunos ficam com pouco tempo para 

actividades de afirmação individual, pois têm elevadas cargas horárias semanais, 

ocupadas em actividades lectivas. 

O insucesso escolar em algumas disciplinas é um tema que, pela sua dimensão social, 

não só preocupa a classe docente como também constitui preocupação de toda a 

sociedade. Esta preocupação justifica-se pelo facto de a Língua Portuguesa ser a língua 

oficial do nosso país e que interfere com todas outras as disciplinas. Uma outra 

disciplina problemática é a Matemática. O insucesso nesta disciplina é uma realidade 

incontornável. Reconhece-se não só pelos maus resultados dos alunos em testes e 

exames, mas muito especialmente pela sua generalizada dificuldade na resolução de 

problemas, no raciocínio matemático, às vezes nas tarefas mais simples e, sobretudo, 

no seu desinteresse crescente em relação à Matemática. O insucesso não só existe como 

tende a agravar-se. Mas afinal quais são as suas causas? E como pode ser combatido? 

[Silva, 2004; Simões, 2006] 

O insucesso escolar em algumas disciplinas é um tema que alimenta as conversas, 

provoca discussões, tem um lugar privilegiado nos discursos dos docentes. Todos, de 

uma forma geral, se preocupam com a baixa qualidade do ensino e da aprendizagem de 

disciplinas essenciais, que se faz sentir em diferentes níveis de ensino hoje em dia. A 

título de exemplo, muitas pessoas chegam mesmo a afirmar categoricamente que com a 

quarta classe de outrora, os alunos tinham um nível de cultura geral superior em 

relação aos alunos do actual sétimo, oitavo ou nono ano. Alegam que estes alunos do 

actual não são capazes de redigir uma carta eficientemente, não sabem interpretar um 

texto, não dominam convenientemente as conjugações verbais, etc. Estas questões e 
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tantas outras constituem o discurso de muitos docentes, pais e encarregados de 

educação. 

Os pais culpam os docentes do baixo nível de aproveitamento escolar dos seus filhos; os 

docentes culpam os alunos: que não estudam, que não se interessam, que são maus, 

que vêm mal preparados do seio familiar, etc. Os docentes culpam-se uns aos outros: os 

do Liceu culpam os do ensino preparatório, estes culpam os do ensino primário, os do 

ensino primário culpam, por sua vez, os programas e as novas metodologias de ensino, 

etc. 

Para o insucesso escolar, podemos incluir um conjunto extenso de variáveis: o 

programa de ensino, o currículo escolar, a metodologia e a estratégia, os materiais de 

ensino, o professor, o equipamento escolar, as modalidades gerais do sistema de 

avaliação, enfim, inclui-se toda a política educativa traçada pelo Ministério da 

Educação e pelo governo. 

A própria família poderá ser a causa do insucesso de um aluno [Correia, 2003; WebB, 

2007]. Os conflitos familiares, tais como divórcios mal resolvidos, poderão levar o 

aluno a sentir-se rejeitado, iniciando assim o processo relacionado com o insucesso. 

Começa por se desinteressar pelo percurso escolar, adoptando um comportamento 

indiscriminado. 

A origem social tem sido a causa mais usada para justificar os piores resultados, 

sobretudo quando são obtidos por alunos originários de famílias de baixos recursos 

económicos [WebB, 2007]. É nesta classe social que se verificam as maiores 

percentagens de insucessos escolares. Os alunos são muito influenciados a 

prosseguirem os estudos, mesmo quanto têm grandes dificuldades. A própria 

linguagem utilizada na escola por vezes afasta-se da usada no ambiente familiar. Por 

outro lado, os objectivos pelos quais se rege uma família de um nível social mais baixo 

são muitas das vezes definidos a curto prazo, o que vai contra os objectivos visados pelo 

ensino, de longo prazo. 

Mesmo o estilo de vida actual faz com que aumente a “demissão” dos pais como 

encarregados de educação [WebB, 2007]. O quotidiano não permite ter muito tempo 

livre para a família, e por conseguinte para a educação dos filhos. 

A própria sociedade provoca o IE [WebB, 2007]. A sociedade actual assenta num 

conjunto de valores que desencorajam o estudo, promovendo a diversão, o 

individualismo e o consumismo. Estes são valores opostos ao que a escola defende. A 
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escola defende uma atitude reflectiva, uma procura incessante do saber e de valores 

contínuos. 

Os bons professores também, instintivamente de certo modo sabem da 

heterogeneidade das turmas e das dificuldades de aprendizagem e mudam a maneira 

de ensinar conforme o tipo de dificuldades e interesses e saberes que conseguem 

detectar nos seus alunos. 

No entanto, o tipo de preocupação com as diferentes características dos alunos e até de 

diferentes práticas ensino-aprendizagem levaram a um reposicionamento do ensino, 

em que [Cortesão, 2000]: 

• Se aceita a existência da heterogeneidade e, numa atitude positiva, se procura 

conviver e tirar partido dela;  

• As opções feitas ao nível do processo de ensino-aprendizagem são orientadas 

pela identificação dos tipos de aluno presente na sala de aula;  

• A escola adapta-se também ao aluno, em vez de forçar exclusivamente o aluno a 

adaptar-se à acção pedagógica, aos valores e normas que informam 

habitualmente o funcionamento da escola.  

Convém referir que em Portugal, o problema do IE reveste-se de uma dimensão 

deveras alarmante. Todos os anos, em média entre 15 e 17 mil alunos abandonam a 

escola sem concluir o 9º ano. Para combater estas causas de insucesso no ensino 

básico, o Ministério da Educação (ME) obrigou as escolas a elaborar planos de 

recuperação para alunos com uma taxa de sucesso significativamente baixa. 

 

3.5. O Estado da Arte sobre a Previsão do Desempenho Escolar 

As tecnologias educacionais recentemente desenvolvidas oferecem aos investigadores 

oportunidades para estudar como os estudantes aprendem e que aproximações à 

aprendizagem conduzem ao desempenho escolar. 

O domínio de educação oferece muitos dados interessantes para estudos de DM. 

Primeiro, uma instituição educacional frequentemente tem fontes diversas e variadas 

de informação. Com as bases de dados tradicionais (por exemplo, a informação de 

estudantes, de professores, de anos lectivos e de horários), a informação on-line e mais 

recentemente, as bases de dados multimédia, pode tentar descobrir-se [Ma et al., 

2000]: 
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- Quais as características que devem ser exigidas para a admissão dos alunos e 

prever o número de anos da matricula; 

- Os estudantes podem desejar saber como seleccionar cursos baseado em 

previsões de como poderá ser o seu percurso dentro dos cursos. 

 

3.5.1. Abordagens de Descoberta de Conhecimento Relacionadas com o 

Ensino  

No ano de 1998 foi realizado na Califórnia um estudo de DM com o objectivo de 

descobrir a razão para o elevado número de transferências de estudantes. Para a 

descoberta de conhecimento foi utilizada a ferramenta Clementine, tendo sido 

exploradas as redes neuronais e dois algoritmos de indução [Luan, 1998].  

O DM foi usado para monitorizar e prever a transferência de estudantes entre as 

universidades e para fornecer benefícios significativos para gestores e estudantes. Um 

consórcio constituído pela universidade de Cabrillo, pela universidade da Califórnia 

Santa Cruz, pela universidade do estado do San Jose, e pela baía do Monterey da 

universidade de estado de Califórnia, trabalhou em conjunto (juntaram os dados e toda 

a informação em curso) para prever a transferência de estudantes. O número total dos 

estudantes na base de dados era de 32 mil. A base de dados foi dividida num conjunto 

de teste e num conjunto de validação. Foram usadas para a validação do estudo 

características demográficas (idade, sexo, etnia), características financeiras, Status de 

transferência, transferência total, habilitações vocacionais e básicas e a nota de exames. 

A utilização de redes neuronais permitiu obter resultados com uma exactidão de 76.5%, 

embora o modelo óptimo tivesse sido obtido com árvores de decisão. 

Segundo Thomas & Galambos [2004] muitas universidades usam os dados de 

satisfação dos estudantes para influenciar a tomada de decisão e a avaliação 

institucional. Para melhor entender estas influências e oportunidades e também para 

aumentar a satisfação dos estudantes, este estudo investigou medidas alternativas para 

a satisfação geral de estudantes usando a regressão múltipla e a análise de árvores de 

decisão. 

Na Universidade de Estado de Michigan (MSU) foi realizada uma pesquisa sobre uma 

parte do sistema educacional, que ficou conhecido por Linha de Aprendizagem com 

Aproximação Personalizada da Ajuda do Computador (LON-CAPA). Foram analisadas 

duas bases de dados, a primeira continha recursos educacionais tais como paginas web, 
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demonstrações, simulações, e os problemas individualizados em quizzes e em análises 

do trabalho de casa. Por sua vez a segunda base de dados continha a informações sobre 

quando, quanto tempo e quantas vezes os estudantes acederam aos recursos. O estudo 

realizado tinha como objectivos responder às seguintes duas perguntas da pesquisa: 

i. Existem diferentes classes de estudantes? Existem grupos de estudantes que 

usam os recursos de forma similar?  

ii. Podem classificar-se os problemas que foram identificados por estudantes? Pode-

se ajudar os professores a desenvolver mais eficazmente e eficientemente o 

trabalho de casa? 

 

3.5.2. Abordagens de Descoberta de Conhecimento para a Previsão do 

Desempenho Escolar  

O Ministério de Educação de Singapura lançou uma aplicação com o nome Programa 

de Talentos de Educação (Gifted Education Programme - GEP) que permite 

seleccionar um conjunto de indivíduos talentosos, para definir possíveis cursos aos 

quais estes alunos se poderão inscrever, i. e., para maximizar o potencial de cada e todo 

estudante individual [Ma et al., 2000]. Segundo os autores, nesta aplicação há duas 

considerações principais, uma vez que as expectativas dos estudantes são muito 

elevadas. A primeira, é indesejável seleccionar muitos estudantes para fazerem parte 

das disciplinas médicas, uma vez que aumenta a carga nos estudantes e nos 

professores. Por outro lado, no caso de não serem seleccionados os estudantes certos, 

os resultados obtidos no exame podem ser muito baixos. Assim, os objectivos da 

aplicação eram identificar os potenciais estudantes fracos e seleccionar os cursos 

recomendados para cada estudante fraco. 

O método usado baseou-se numa função de contagem via regras de associação. Com 

este método foram obtidos resultados satisfatórios, que ultrapassam os resultados dos 

métodos tradicionais, sendo eles os seguintes: 

- 14% dos estudantes não conseguiram realizar com sucesso o teste de nível 0. 

- 31% dos estudantes não  conseguiram realizar com sucesso o teste de nível 1. O 

exame de nível 1 era constituído por 8 assuntos abordados no nível 0, 3 deles 

eram assuntos banais e os restantes eram assuntos de ciências e de matemática.  
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O primeiro ponto pode ser visto como um problema de classificação, porém, não é 

satisfatório usar um classificador para prever que o aluno executará com insucesso os 

exames de nível-um porque a precisão também é baixa. Segundo o mesmo estudo ao 

serem usados os resultados dos exames de nível-zero, o sistema de classificação de 

árvores de decisão só identificou metade dos estudantes fracos, e o Sistema de SBA10 

identificou dois-terços dos estudantes fracos. Considerando que o método de SBA está 

baseado em regras de associação, regras que são uma classe importante de 

regularidades que existem nas BD. Foram definidas duas classes: a classe positiva, no 

caso do aluno obter insucesso no exame e classe negativa, no caso do aluno obter 

sucesso no exame. Foram usados dois métodos, o sistema de árvore de decisão, e o 

outro está baseado na técnica Naive Bayes. Foram usados 4 anos de dados para 

construir o modelo. Estes 4 anos de dados também foram usados para determinar o 

prazo no método tradicional, que foram considerados como os resultados de nível-zero, 

os resultados de nível-um foram os dados do exame realizado.  

Em [2002] foi realizado um estudo por Myller et al., para identificar as dificuldades de 

um estudante individual ou, prever o desempenho futuro dele ou de grupos de 

estudantes com perfis de perícia similares, tendo sido utilizadas técnicas de DM. A base 

de dados analisada continha 102 exemplos. Para a realização do estudo foi utilizada 

uma abordagem de segmentação para grupos heterogéneos. Os autores do estudo 

procuraram encontrar a correlação entre os conhecimentos exibidos em exercícios e os 

conhecimentos exibidos no exame. A BD foi analisada com uma regressão linear, tendo 

sido obtidos os resultados apresentados na tabela seguinte (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Resultados do estudo com regressão linear (Fonte: [Myller et al., 2002]) 

 

Ao aplicar a regressão linear para medir a correlação entre os resultados obtidos em 

exame e nos resultados em exercícios, obtiveram uma correlação moderada. Foi então 

concluído que se o estudante aprendeu bem os operadores é capaz de aplicar a mesma 

                                                        

10 Técnica SBA (Scoring Based on Associations – Marcação Baseada em Associações) já contém métodos baseados em 

árvores de decisão e também em métodos bayesianos. 
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estrutura no exame. O modelo incluiu doze factores introdutórios sendo eles [Myller et 

al., 2002]: 

- o fundo de matemática,  

- a atribuição de sucesso/fracasso,  

- o domínio ego específico-eficácia,  

- o encorajamento e nível de conforto no curso,  

- o trabalho preferência de estilo,  

- a experiência de programação,  

- experiência da não-programação, e  

- género . 

No curso de informática na universidade HOU [Kotsiantis et al., 2004] um estudante 

pode registrar-se até três módulos por ano. O curso de informática era composto de 12 

módulos e conduz a um bacharelado. O número total de estudantes registrados neste 

curso no ano lectivo 2000/2001 era de 510. Desses estudantes, 498, isto é 97,7%, 

inscreveram-se no módulo Introdução à Informática (INF10). Este facto permitiu os 

autores focalizarem-se neste módulo e só coleccionar dados que envolviam este 

módulo. 

As características demográficas dos estudantes como idade, sexo, residência, etc. e os 

registos deles em tarefas escritas constituíram os dados de treino inicial para um 

algoritmo de aprendizagem supervisionado para prever se um determinado estudante 

vai eventualmente passar ou não a um módulo específico. Foram administradas duas 

experiências separadas. Na primeira experiência foram usados todos os dados, 354 

exemplos para todos os algoritmos, enquanto na segunda experiência só usaram um 

conjunto de dados pequeno de 28 exemplos, correspondendo ao número de estudantes 

de um módulo. Para prever o desempenho dos estudantes, foram aplicadas seis 

técnicas, i. e. Arvores de Decisão, Redes Neuronais, algoritmo de Naive Bayes, 

Aprendizagem baseada em algoritmos, Regressão Logística e Support Vector Machines. 

Este estudo foi realizado em nove passos sucessivos na fase de treino. O primeiro passo 

incluiu os dados demográficos e a classe resultante (passa ou reprova); o segundo passo 

incluiu as demonstrações de dados gráficos, os dados da primeira reunião cara a cara e 

o classe resultante (passa ou reprova). O terceiro passo incluiu dados usados pelo 

segundo passo e os dados da primeira tarefa escrita. O quarto passo incluiu dados 

usados pelo terceiro passo e os dados da segunda reunião cara a cara e assim por diante 
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até o nono passo que incluiu todos os atributos descrito na tabela anterior. A técnica 

definida para o nono passo foi usada para ambas as experiências. Estes passos foram 

dez vezes repetidos e a média da previsão foi armazenado nos vectores etiquetados por: 

"FTOF-1", "WRI-1", "FTOF-2", "WRI-2", "FTOF-3", "WRI-3", "FTOF-4 " e "WRI-4”. Os 

autores concluíram que o algoritmo mais significativo na primeira experiência foi o 

Naive de Bayes com 72,48%, seguido pela Regressão Logística, com 72,32%, o BP com 

72,26% e o SMO com72,17%. Em relação à segunda experiência também foi verificada 

esta ordem de significância em relação aos algoritmos. 

Segundo Beck et al. [2005] têm sido realizados estudos e melhoramentos na criação de 

sistemas capazes de prever o comportamento dos alunos. Os autores anteriores 

apresentam o projecto LISTEN’s, que é uma aplicação de leitura, i.e. um professor 

(máquina) inteligente que escuta o estudante a ler em voz alta e o ajuda a aprender a 

ler. Neste estudo os utilizadores da aplicação são alunos dos primeiros anos de 

escolaridade (até à 4ª classe, alunos com idades entre os 6 e os 9 anos). 

A aplicação guarda a informação referente à leitura correcta ou incorrecta e também em 

relação às ajudas solicitadas. No caso de palavras pronunciadas erradamente, o aluno 

poderia solicitar a palavra correcta. Para uma melhor análise e caracterização dos 

utilizadores, foram definidas várias características baseadas em latência:  

i. Percentagem total de palavras que têm uma latência definida; 

ii. Percentagem de leitura de palavras fluentemente (latência de 10ms); 

iii. Percentagem de palavras difluentes erudito (latência>5000ms); 

iv. Média de todas as latências; 

v. Erro de todas as latências. 

Também foram definidas características baseadas no comportamento de pedido de 

ajuda do estudante: 

1. Percentagem de frases para as quais o estudante pediu ajuda; 

2. Percentagem de palavras sobre as quais o estudante pediu ajuda. 
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Foram realizadas experiências na Weka11, na qual foi usada a árvore do modelo e 

algoritmos de regressão lineares para as previsões. Foram usadas árvores de decisão e 

da regressão linear, sendo que inicialmente os dados de treino foram divididos numa 

árvore de decisão, na qual os nodos da folha contêm um modelo linear para fazer 

previsões.  

Para facilitar a realização do estudo, foram experimentados conjuntos de tamanhos de 

incidência: 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas e todos os dados. 

O melhor resultado previsto contém uma correlação de 86%, usando uma árvore para 

12 semanas. Usando uma janela de 8 semanas, obteve-se uma correlação, usando o 

modelo da árvore, de 87%, no caso das contagens do Weka linear a regressão a 

correlação é de 82%. 

Em 2003, surgiu o Midas-POETA [Lopes et al., 2003], um sistema de apoio à decisão 

pedagógica criado para auxiliar o professor ou gestor escolar no acompanhamento dos 

alunos de um curso à distância. Tal sistema recorre a técnicas de Data Mining [Cabena 

et al. 1998] para gerar informações úteis sobre o processo de aprendizagem. Para isso, 

foi utilizada uma base de dados de acompanhamento que englobava aspectos do 

acompanhamento informal e alternativo, além de introduzir as ideias de Data Mining 

para favorecer uma análise mais sofisticada. No que concerne às tarefas DM 

disponíveis no sistema, o Midas-Poeta disponibiliza as tarefas de associação e 

classificação. A razão da escolha foi influenciada pelas teorias de Linderman [1986], 

onde o mesmo atribuiu, como resultado da tomada de decisão na educação presencial, 

operações de classificação e de previsão.  

Em relação à análise sobre a relevância das informações das bases de dados concluíram 

que muitos atributos e entidades não eram significativas pois a base de dados continha 

dados sobre controlo de acesso e segurança, dados textuais, dados sobre a programação 

de cursos e dados de controlo de zonas de comportamento e perfis de grupos 

disponíveis para o funcionamento [Lopes et al., 2003]. Os atributos considerados 

foram sobre o acompanhamento informal (dados sobre as interacções entre os 

diferentes alunos através de e-mail ou materiais didácticos através do histórico 

armazenado de consulta de sites) ou alternativo e os dados demográficos, 

comportamentais e sobre a avaliação. Na implementação das tarefas de mineração de 

dados, foi utilizada a ferramenta WEKA. Esta ferramenta permite as implementações 

dos algoritmos de classificação e associação [Witten & Frank, 2000]. 

                                                        

11 O Weka é uma ferramenta de Data Mining desenvolvida na universidade de Waikato na Nova Zelandia. Esta 
ferramenta consiste numa colecção de algoritmos de Data Mining  
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Para prever o desempenho de um estudante, foram realizadas varias experiências, 

usados cinco algoritmos de aprendizagem representativos, sendo os seguintes: Árvores 

de Decisão, algoritmo Bayesiano, aprendizagem baseada na Percepção, aprendizagem 

baseado em exemplos e aprendizagem máquina. O estudo tinha como objectivos: 

prever o desempenho do estudante com precisão satisfatória antes de exame final e 

identificar os atributos relacionados com o estudante, que influenciam a indução dos 

algoritmos de aprendizagem [kotsiantis et al., 2003]. 

Os autores obtiveram os seguintes resultados no estudo, os dados de treino 

apresentaram que obtiveram insucesso 48,52% dos homens e 39,61% das mulheres. 

Além disso, a percentagem de estudantes com idades inferior de 32 anos e que 

passagem nos exames era de 46%, em relação aos estudantes mais velhos apenas 44% 

passaram. Outro factor interessante é relacionado com o desempenho dos estudantes e 

o estado matrimonial, segundo os autores do estudo. A percentagem de sucesso de um 

estudante casado é de 51% enquanto que um estudante solteiro tem apenas 41% de 

probabilidade para passar ao módulo. Uma situação semelhante é a existência de 

crianças, um estudante com crianças tem 52% probabilidades de passar ao módulo 

enquanto que um estudante sem crianças tem só 43%. Estes resultados poderão estar 

relacionados com o facto de a família ter obrigações que são conhecidas e foram levadas 

em consideração antes do início dos estudos. 

Porém, como esperado, existe uma correlação forte entre o desempenho do estudante e 

a existência de conhecimentos na área da Informática. A percentagem de estudantes de 

que têm conhecimentos prévios no campo Informática e sucesso no módulo é de 

51,49%, enquanto para os estudantes que não tem conhecimentos de informática a 

probabilidade diminui para 28,72%. Uma correlação semelhante existe entre os 

estudantes que desenvolvem actividades profissionais que exigem uso do computador. 

Os estudantes que usam o computador no trabalho têm 52% probabilidade para passar 

o módulo enquanto os estudantes restantes têm apenas 32%.  

 

3.5.3. Estudos em Portugal sobre o Desempenho Escolar 

Em Portugal até ao momento são escassos os estudos sobre a aplicação de técnicas de 

DM sobre o desempenho escolar. Todos os anos são publicados estudos realizados pelo 

Ministério da Educação sobre os rankings das escolas. Nestes estudos são referidas as 

percentagens de aprovação e de retenção e também quais as melhores escolas a nível do 

país. Talvez a situação descrita possa dever-se às metodologias utilizadas, que não são 
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tanto focadas para a prevenção ou para o combate do insucesso escolar. Assim, todos os 

estudos encontrados têm uma natureza mais estatística. 

Foi realizado um estudo numa escola do 1º ciclo do ensino básico de um Concelho 

situado na região do douro. Este é um concelho: interior; rural (em 1991 tinha 56,6% da 

população activa no sector primário); com baixos níveis de instrução, 22,0% da 

população não sabe ler nem escrever e, a maioria, (53,6%) sabendo ler e escrever não 

possui qualquer diploma ou possui apenas a 4ª classe; com a população bastante 

envelhecida e com elevados índices de repulsão (-18,5% na década de 80). A população 

analisada era constituída por 319 alunos, de ambos os sexos, a frequentar o 1º, 2º, 3º e 

4º anos do 1º ciclo do Ensino Básico de 33 escolas [Martins & Parchão, 2000]. O 

conceito de insucesso escolar, que os autores do estudo utilizaram, traduz o não atingir 

de metas, no final dos ciclos, pelos alunos dentro dos limites temporais estabelecidos. 

Os indicadores que traduzem este fenómeno são as taxas de reprovação/retenção, 

repetência e de abandono escolar. Também fazem referência a um outro tipo de 

insucesso escolar não facilmente quantificável mas provavelmente mais nefasto, i. e., a 

(des)adequação entre os conteúdos transmitidos na escola, as aspirações dos alunos. 

No ano de 2005 foi publicado um estudo realizado no Instituto Politécnico de Leiria 

por Seco et al., [2005], tendo em vista a influência de algumas características sócio-

demográficas e de variáveis pessoais e relacionais na percepção do suporte social do 

jovem estudante, no contexto do ensino superior politécnico; o grau de adaptação ao 

ensino superior politécnico e a satisfação com a vida em geral, entre outros. 

Segundo os autores do estudo, a investigação abrangeu todos os alunos matriculados 

no primeiro ano das cinco Escolas do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), os quais 

procederam preenchimento de um questionário, foram recolhidos 1018 questionarios 

preenchidos, tendo sido eliminados 22 inquéritos, devido à omissão de alguns dados 

sócio-demográficos e/ou à falta ou duplicação de respostas a alguns dos itens dos 

questionários que integravam a investigação. 

Assim sendo, fizeram parte da amostra do estudo 996 estudantes do 1º ano das cinco 

escolas do IPL, maioritariamente do sexo feminino (67,4%), solteiros (97,5%), com 

idades compreendidas entre os 17 e os 22 anos (87,1%) e inscritos pela primeira vez no 

ensino superior (67,9%). Dos sujeitos da amostra, 66,4% encontravam-se matriculados 

na escola que colocaram como primeira opção, subindo este valor para 69,1% quando 

nos referíamos à escolha do curso que frequentavam. A maioria dos respondentes 

encontrava-se só a estudar (83,3%), registando-se um valor de 6,7% de alunos que 

usufruíam do estatuto de trabalhador-estudante. Entre os respondentes, apenas 7,1% 
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dos estudantes integravam actividades associativas na Escola, subindo este valor para 

35,6% quanto ao envolvimento em actividades fora da Escola. Embora a maioria dos 

alunos provenha de Portugal Continental (94,4%), para 68,6% dos estudantes da nossa 

amostra, o ingresso no Instituto Politécnico de Leiria implicou uma mudança do local 

de residência, sendo que 51,3% dos 683 alunos que “saíram de casa” considera muito 

satisfatória ou satisfatória a frequência com que se desloca à “residência-mãe”. Dos 

estudantes “deslocados”, uma grande percentagem (45,2%) encontrava-se a viver numa 

casa ou apartamento com outros colegas; 9,4% ocupava um quarto individual ou 

partilhado e apenas 7,6% se encontrava alojado nas residências dos Serviços Sociais. De 

registar, ainda, que 3,7% dos alunos habitavam sozinhos num apartamento e 2,5% 

partilhavam a casa com familiares. Dos 996 alunos da amostra, 20,2% considerava-se 

muito bem sucedido no seu processo de adaptação ao ensino superior, enquanto 56,9% 

registava um grau de adaptação moderado às exigências desta nova etapa de vida 

pessoal e académica. O tratamento estatístico foi efectuado com base no programa 

SPSS12 [Seco et al., 2005]. 

A caracterização geral da amostra encontra-se sistematizada na Tabela 4, o qual foi 

construído como base dos dados recolhidos através do questionário de caracterização 

do estudante.  

 

Tabela 4 – Caracterização da amostra usada para o estudo (Fonte: [Seco et al., 2005]) 

                                                        

12 O SPSS (Statistical Package for the Social Sciences - pacote estatístico para as ciências sociais), foi inventado por 
Norman H. Nie, C. Hadlai Hull e Dale H. Bent, teve a sua primeira versão em 1968 e é um dos programas de análise 
estatística mais.  
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Em 2005 foi realizado na universidade do Minho, um estudo sobre o 

abandono/permanência na Universidade, sendo a qualidade da integração académica a 

variável central na tomada de decisão dos estudantes em permanecer ou não na 

Universidade [Diniz & Almeida, 2005]. É de saber que, a integração depende, da 

congruência entre a motivação e capacidades académicas do estudante e as exigências 

sociais e académicas da instituição. Num estudo realizado por Brower [1992], os 

estudantes tenderam a permanecer na instituição quando, no primeiro semestre, 

investem mais nas actividades académicas e, no segundo semestre, investem mais nas 

actividades sociais. 

Seguindo o mesmo estudo na Universidade do Minho a amostra utilizada no estudo era 

composta por 143 estudantes, que frequentavam o 1.º ano, 63,7% com apenas uma 

matrícula. Quanto à distribuição etária dos participantes, 65,8% tinham idades 

compreendidas entre os 17 e os 19 anos, 29,5% tinham idades compreendidas entre 20 

e 25 anos, e 4,7% tinham idades superiores a 25 anos. A amostra era maioritariamente 

composta por estudantes do género feminino (82,0%). 

A recolha dos dados decorreu em sala de aula, dispensando os professores, para o 

efeito, a parte final do seu tempo lectivo. Os estudantes foram previamente informados 

dos objectivos do estudo, sendo garantida a confidencialidade dos dados por eles 
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fornecidos. Foi utilizado o SPSS para efectuar as análises estatísticas deste estudo 

[Diniz & Almeida, 2005]. 

 

3.6. Sumário 

1 – Uma escola secundária tem de responder às necessidades e exigências do governo e 

comunidade educativa, que constituem os grupos de pressão. Existem três tipos de 

ensino e formação no ensino secundário, a saber o ensino geral, o técnico e o 

profissional. Sendo que, os dois últimos estão mais ligados a aprender um ofício, i.e., 

orientados para o mercado de trabalho.  

2 - O termo Insucesso Escolar (IE) é utilizado no âmbito do sistema de ensino 

aprendizagem, para caracterizar o fraco desempenho escolar dos alunos que, por varias 

razões, não conseguiram alcançar resultados satisfatórios no decorrer de um 

determinado período escolar. 

3 - O IE pode ser visto como um fenómeno educacional, e portanto social. Trata-se de 

uma realidade complexa, com múltiplas causas, todas profundamente 

interrelacionadas. Cada um dos actores sociais que intervém ou acompanha o processo 

de ensino-aprendizagem tem naturalmente a sua visão do problema.  

4 - Segundo os autores Martins & Parchão [2000] o nível de instrução da família, o tipo 

de consumo e posse de bens culturais criam aspirações e atitudes diferenciadas perante 

o saber, com influência sobre o desenvolvimento cognitivo, as escolhas e o sucesso 

escolar dos alunos. Os valores assumidos pelo insucesso escolar desta população 

confirmaram claramente uma realidade já bem conhecida: a não aprendizagem dos 

alunos é fortemente influenciada pelos processos de socialização primária que ocorre 

no seio da família e nos grupos restritos diferenciados pela marca social, cultural, 

étnica e geográfica. 

5 - Para os professores, as causas do insucesso dos seus alunos são frequentemente a 

sua má preparação em anos anteriores. Por um raciocínio recorrente chega-se 

rapidamente ao 1º ciclo, daí às insuficiências da educação pré-escolar. Apontam 

igualmente o facto de muitas famílias terem um nível socio-económico e cultural muito 

baixo e não incentivarem suficientemente os alunos. Argumentam ainda que os alunos 

não se esforçam, não prestam atenção nas aulas nem estudam em casa. Os currículos 

são também contestados por alguns professores, por serem excessivamente longos e 

alem de que a necessidade do seu cumprimento obriga a deixar para trás os alunos 
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mais “lentos”. Por vezes, reconhecem que há certas matérias mais complexas e que as 

próprias características das disciplinas podem levar ao IE [Ponte, 1994]. O professor 

que conhece os seus alunos, que se dá conta da diversidade, poderá recorrer a 

propostas flexíveis e variadas de ensino-aprendizagem para que os diferentes grupos de 

alunos, com diferentes características e saberes, tenham possibilidade de usufruir do 

processo de aprendizagem em curso. Assim, a heterogeneidade dos alunos e as 

diferentes práticas de ensino-aprendizagem poderão contribuir para fundamentar 

opções importantes no significado e nos resultados de todo o processo. 

No ano de 1998 foi desenvolvido um modelo de previsão para prever a razão para o 

elevado nº de transferências de estudantes, obtidos na Califórnia. Em 2004 Tomas & 

Galambos usaram a regressão múltipla e as arvores de decisão para identificar a 

satisfação dos estudantes. 

Em 2002 foi realizado um estudo pelo Ministério da Educação de Singapura por forma 

a prever o percurso escolar de um conjunto de indivíduos através do seu desempenho 

escolar. Assim, pretendia-se prever se o aluno executava com sucesso os exames, para 

isso foram utilizados dois objectivos: classificação e associação. 

Em Portugal são escassos os estudos sobre a aplicação de técnicas de DM ao 

desempenho escolar. Todos os anos, o Ministério de Educação realiza um estudo sobre 

as percentagens de aprovação e retenção de alunos a nível nacional. Para além disso, 

em 2005 foi realizado um estudo no Instituto Politécnico de Leiria e na Universidade 

do Minho que pretendia definir o grau de adaptação e satisfação na integração no 

ensino superior.       
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4. Previsão do Desempenho Escolar  

Neste capítulo fornece-se uma descrição do trabalho prático 

realizado. É apresentada a ferramenta utilizada, sendo 

também descrito todo o processo de Descoberta de 

Conhecimento em Bases de Dados, sendo este conduzido com 

base na metodologia CRISP-DM. Por último, são apresentados 

e analisados os resultados obtidos. 

 

4.1. Introdução  

Neste capítulo é apresentado o trabalho prático desta dissertação, onde o objectivo 

fundamental consiste na previsão do desempenho escolar. O processo de DCBD de 

suporte a este trabalho prático foi desenvolvido segundo a metodologia CRISP-DM, 

seguindo as fases: Entendimento do Negócio, Entendimento dos Dados, Preparação 

dos Dados, Modelação e Avaliação, que serão devidamente explicadas nas próximas 

secções. A ferramenta escolhida para o apoio computacional foi a ferramenta R, a qual 

será descrita na secção seguinte. Uma vez que o código escrito para as simulações é 

deveras extenso, foi decidido disponibilizá-lo no Anexo E.  

Este estudo pretende fazer uma análise de dados relativos ao desempenho escolar, por 

forma a identificar eventuais relações entre as condições dos estudantes, 

nomeadamente ao nível: sócio-económico, demográfico, familiar, entre outros.  
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4.2. Ferramenta Utilizada  

O R13 é uma ferramenta de programação estatística e de análise de dados. Esta 

aplicação integra funcionalidades de manipulação de dados, calculo dos dados e 

visualização gráfica. Trata-se de uma ferramenta versátil e que conta com a 

participação de uma extensa comunidade de investigadores no seu desenvolvimento 

[Ihaka & Gentleman, 1996].  

Uma das suas principais características é o seu carácter gratuito e de código aberto, 

estando disponível em diversas plataformas (Windows, Linux, MacOS). Nos últimos 

anos converteu-se numa ferramenta deveras utilizada em várias áreas de 

conhecimento, entre as quais se destaca a Estatística e o DM.  

O R teve origem na linguagem S14 (S-Plus é usada numa versão comercial), 

desenvolvida nos laboratórios da AT&T Bell por Rick Becker, John Chambers e Allan 

Walkins, num projecto GNU15. Em 1995, dois professores de estatística da Universidade 

de Auckland, na Nova Zelândia, Ross Ihaka e Robert Gentleman, iniciaram o projecto 

R, com o intuito de desenvolver um programa estatístico poderoso e de domínio 

público. 

O código fonte foi escrito principalmente em linguagem C, embora algumas rotinas 

tenham sido desenvolvidas na linguagem Fortran. Os ficheiros necessários para a sua 

instalação, bem como as instruções de instalação, estão disponíveis no site da CRAN16, 

em ficheiros binários pré-compilados. A aplicação traz de base funcionalidades básicas 

para a análise de dados. No entanto, dado que o R é uma ferramenta de código aberto 

(Open Source), novas funcionalidades vão sendo acrescentadas e disponibilizadas para 

todos os utilizadores (o que é designado por um package), sendo possível retirá-las do 

CRAN, através de ficheiros zip ou mesmo via actualizações efectuadas directamente 

através do R.  

O R é uma aplicação bastante poderosa com uma programação orientada por objectos e 

um conjunto bastante vasto de packages que lhe acrescentam bastantes 

potencialidades. Ou seja, as variáveis, dados, funções e resultados são guardados na 

                                                        

13 http://cran.r-project.org  

14 Para mais informação consultar: http://www.insightful.com/products/splus/default.html 
15 GNU – designa o primeiro projecto de partilha gratuita de software, para mais informação consultar: 
http://www.gnu.org  
16 CRAN (Comprehensive R Archive Network) – Contem diverso material: ficheiros de distribuição, extensões à 
aplicação, documentação e ficheiros binários, localizados em vários países. http://cran.r-project.org  
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memória activa do computador sob a forma de objectos, com um determinado nome 

[Grunsky, 2002]. Esses objectos podem ser modificados ou manipulados com 

operadores (aritméticos, lógicos e de comparação) ou funções (que por sua vez também 

são objectos). O R também contém uma linguagem simples e flexível. O código é 

interpretado, ou seja, que os comandos escritos através do teclado são executados 

directamente, sem necessidade de criar executáveis. Para além das vantagens 

apresentadas anteriormente, acrescenta-se o facto da sintaxe do R ser intuitiva e de alto 

nível, semelhante à linguagem matemática [Paradis, 2003].  

A ferramenta R pode contar actualmente com vários investigadores, que se comunicam 

pela Internet através de foruns de discussão de acesso livre. Tal permite que só os erros 

de programação sejam detectados e corrigidos, mas também a criação de novos 

módulos (packages), sendo que rapidamente são disponibilizados packages que 

implementam algoritmos recentemente descobertos.  

O R possui uma ajuda sobre o programa em geral e também sobre funções e conjuntos 

de dados, estando esta disponível no formato HTML. Dado o elevado número do grupo 

de pessoas que utiliza a ferramenta, a documentação de suporte é muito vasta, com 

muitos exemplos, podendo grande parte dela ser obtida no CRAN.  

A ferramenta R é apresentada num ambiente de consola, via comandos. Também 

permite o acesso a uma janela com menus, através da biblioteca (Rcmdr). Contudo, o 

ambiente de consola permite um maior controlo por parte do utilizador, apesar de o seu 

processo de aprendizagem ser mais demorado. Depois de ultrapassada esta etapa, o seu 

uso torna-se numa grande vantagem, uma vez que o R apresenta uma grande 

flexibilidade em relação às funções pré-existentes, ou seja, as funções são facilmente 

editadas e adaptadas ao nível das necessidades de cada programador [RDCT, 2004].  

A utilização desta ferramenta contém muitas vantagens, apesar de estas nem sempre 

serem óbvias na fase inicial de aprendizagem. Podendo-se destacar as seguintes:  

- É multi-plataforma, estando disponível para ambientes tais como: o Unix, o 

Macintosh e o Windows;  

- É um software livre e gratuito, i.e. pode ser livremente copiado, instalado e 

distribuído entre os seus utilizadores;  

- Tem um código aberto, permitindo uma rápida correcção de erros e respectiva 

actualização;  
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- É usado por uma comunidade cada vez mais alargada de utilizadores por todo o 

mundo, que vão contribuindo para o desenvolvimento de novas e sucessivas 

funcionalidades; 

- A fácil interpretação do código, permite uma grande flexibilidade na 

programação, transparência de funções e a entrada de dados;  

- É possível escrever o código e guardá-lo num ficheiro de texto, para posterior 

execução, o que permite à posteriori economizar de tempo; e  

- Existe bastante documentação de apoio ao uso da ferramenta e por outro lado, a 

aplicação inclui de base muitos documentos de suporte ao uso da ferramenta, 

sendo que a função help permite obter informação em relação a todas as 

funcionalidades existentes. 

A ferramenta R apresenta um ambiente de trabalho em modo de linha de comandos 

(prompt, >), e apresenta um conjunto de informações referentes à versão, licença, 

informações de comandos, etc. É através da linha de comandos que o utilizador 

interage com o ambiente R. 

Para facilitar a aplicação de técnicas de DM, utilizou-se a biblioteca RMiner [Cortez, 

Impress]. 

 

4.3. Metodologia CRISP-DM 

A abordagem adoptada para desenvolver o presente projecto esta suportada conforme 

já referido, na metodologia CRISP-DM. Deste modo, o trabalho desenvolvido, após 

uma etapa prévia de planeamento, teve por base a sequência de fases (e respectivas 

etapas) apresentadas na Figura 8. 

 

4.3.1. Estudo do Negócio17 

Esta é a fase inicial do projecto onde deverão ser identificadas as metas e 

requerimentos a partir de uma perspectiva de negócio, sendo estas convertidas para 

                                                        

17 De referir que em Portugal, o ensino secundário público não é um negócio que tenha uma transacção 

explícita de dinheiro, ou seja, não existe uma propina paga pelos alunos. É o estado que garante todos os 

pagamentos associados a este ensino.  
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uma aplicação de DM e para a definição de um plano inicial de ataque ao problema 

identificado (Figura 10). 

 

 

Figura 10 -  Fase Estudo do Negócio da Metodologia CRISP-DM 

No âmbito do presente projecto, a questão em causa relaciona-se com a criação de um 

modelo que permita prever o desempenho escolar, de forma a responder a perguntas, 

tais como: 

• É possível prever o desempenho escolar a uma ou varias disciplinas, em 

particular matemática ou português?  

• As habilitações ou a profissão dos pais influenciam o percurso escolar do aluno? 

• A frequência do ensino pré-escolar tem uma influência positiva no desempenho 

escolar de um aluno? 

 

4.3.2. Estudo dos Dados  

 
Figura 11 – Fase Estudo dos Dados da Metodologia CRISP-DM 

 

Inicialmente foi necessário definir os dados relevantes. Para essa recolha de dados, 

poderiam ter sido usadas diversas técnicas de recolha de dados, tais como: análise de 
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documentação, entrevistas, questionários, observação directa e observação mista (que 

consiste na combinação de técnicas anteriores). Para a concretização deste estudo, 

foram utilizadas as seguintes técnicas: a analise de documentação (da base de dados e 

das pautas finais de período) e a elaboração de questionários.  

Na parte prática inicial deste trabalho, em Novembro de 2005, foi realizado uma 

análise à base de dados de alunos existente na Escola Secundária Gabriel Pereira 

(ESGP18), sendo que esta apresentava informações escassas ou inexistentes. A base de 

dados continha somente o número do processo do aluno, o nome, a morada, o nome do 

encarregado de educação e o número de telefone de contacto com o encarregado de 

educação do aluno. Em relação às notas de cada um dos alunos, só existiam as notas de 

final de ano, ou seja, do ano lectivo 2004/2005. As notas e as faltas 

justificadas/injustificadas de cada um dos períodos foram eliminadas na abertura do 

novo ano lectivo (2005/2006), como foi explicado pelos serviços de secretaria de 

alunos. Para colmatar esta escassez de dados, optou-se por recolher os dados via duas 

fontes, a saber: os questionários e as pautas finais de período. 

Antes da elaboração dos questionários foi necessário tomar determinadas decisões, 

tais como [Oppenheim, 1992; WebB, 2007]: 

• O método de aproximação aos alunos, depois a selecção através de 

procedimentos de amostragem, definição dos objectivos da pesquisa, de 

comprimento do questionário e de aspectos como confidencialidade e 

anonimato; 

• A sequência de módulos de questões; 

• Para cada variável, a ordem das questões em cada módulo; e 

• O tipo de questão a ser utilizada (por exemplo: questão “fechada” ou questão 

“aberta”). 

A existência de questões abertas no questionário levaria a uma maior liberdade e 

espontaneidade das respostas por parte dos alunos. Contudo, estas exigiam mais tempo 

de preenchimento, para alem de aumentar o grau de subjectividade. Por sua vez, as 

questões fechadas tem como vantagens: requerer pouco tempo para o seu 

                                                        

18 Escola Secundária do Concelho de Évora, Distrito de Évora. 
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preenchimento, pois não há a necessidade que o respondente escreva; têm um baixo 

custo, sendo mais fáceis de processar; e facilitam a comparação de diferentes grupos. 

Mas também têm desvantagens, tais como: perde-se a espontaneidade da resposta, 

antes do preenchimento já existe uma ideia preconcebida nas categorias das respostas, 

pode ser demasiado rude e pode irritar os respondentes. Para além destes dois tipos de 

questões, podemos classificar cada uma das questões segundo três tipos: factuais, de 

classificação ou não factuais. As questões factuais pretendem avaliar factos 

concretos. As questões de classificação são um tipo de questão factual em que se 

pergunta a idade, o sexo, o tamanho da família, etc. Por último, as questões não factuais 

questionam a pessoa sobre opiniões, crenças e atitudes [Oppenheim, 1992]. Para além 

das técnicas de elaboração de perguntas existentes em questionários, também existem 

outras normas que foram respeitadas na elaboração do questionário, sendo de salientar 

as seguintes: 

• As questões devem ter um tamanho pequeno e devem ser directas; 

• Utilizar palavras simples e evitar: as abreviações, o calão e os termos técnicos; 

• Não devem ter opções “Não sei” e “Não aplicável”; 

• Cuidado com termos com significados diferentes; 

• Não sobrecarregar a memória das pessoas fazendo perguntas tais como “nas 

últimas 30 semanas…”; 

• Prestar atenção ao detalhe, por exemplo: “idades dos 25-30, 30-35”; 

• As questões de classificação devem ser colocadas no início ou no fim do 

questionário e devem possuir uma introdução; 

• As questões não factuais lidam essencialmente com aspectos do estado mental 

da pessoa questionada e é, assim, mais difícil verificá-las e produzir resultados 

de confiança. São muito mais sensíveis à linguística e à situação. Devem ser 

formuladas várias questões para aproximar uma percepção, crença ou opinião 

de vários ângulos. 

A elaboração do questionário deu lugar a uma série de versões, que foram inicialmente 

analisadas e validadas por alguns colegas professores da ESGP. Além disso, a última 

versão foi validada pela Ana Braga, licenciada em Ciências da Educação, pela 

Universidade do Minho e pela Srª Professora Guilhermina Rebocho, docente da 
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Universidade de Évora, que tiveram a delicadeza de referir sugestões para o 

melhoramento (ver anexo A). 

Para a versão final do questionário realizou-se um esforço para que este ocupasse 

apenas uma única folha, por forma a diminuir tamanho e facilitar o seu preenchimento. 

As questões foram divididas em quatro subsecções:  

- Secção A – Identificação dos alunos. Sendo esta secção indispensável uma vez 

que é ela que permite interligar os questionários às pautas finais de período. 

- Secção B - Dados do agregado familiar. Esta secção contém oito questões, onde 

se identifica alguns aspectos como: onde mora, se mora com os pais, estado 

civil, as habilitações e as profissões dos pais, e por fim os rendimentos mensais 

do agregado familiar. Alguns autores consideram estes aspectos relevantes (ver 

capítulo anterior). 

- Secção C – Outros dados. Nesta última secção podem ser analisadas um 

conjunto de perguntas diversas com factores que se consideram relevantes. As 

últimas seis questões tem um teor mais subjectivo por isso a resposta será 

realizada na escala de Likert19 (utilizando pontuações de 1 a 5).  

Depois do questionário estar concluído, foi testado em 15 alunos da escola ESGP, 

pertencentes a diferentes anos e turmas, para a obtenção de um feedback quanto a 

dúvidas existentes na interpretação das perguntas e das respostas. De realçar que mais 

tarde, na fase de recolha de dados, estes alunos não responderam ao questionário. 

Para a realização deste projecto, contou-se com a participação de duas escolas 

secundárias alentejanas, a Escola Secundária Gabriel Pereira (ESGP) em Évora e a 

Escola Secundária Mousinho da Silveira (ESMS) em Portalegre. A escolha destas 

escolas está relacionada com a minha vida profissional, uma vez que no ano lectivo 

2005/2006 me encontrava a leccionar na ESGP. A escolha da outra escola, porque 

pertence a um distrito vizinho ao de Évora, também porque ambos os distritos são 

alentejanos, e por fim porque o colega Manuel Portelinha, ajudou nos contactos 

estabelecidos com o Conselho Executivo da escola. 

                                                        

19 A escala de Likert apresenta uma série de cinco proposições, das quais o inquirido deve seleccionar uma, podendo 
estas ser: concorda totalmente, concorda, sem opinião, discorda, discorda totalmente. 
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As escolas analisadas são ambas secundárias, embora com realidades diferentes. A 

escola ESGP encontra-se na cidade de Évora e a ESMS na cidade de Portalegre, que são 

duas cidades, capitais de distrito, pertencentes à província do Alentejo Central e do Alto 

Alentejo respectivamente. O distrito de Évora é o segundo maior do país, contém uma 

área de 7393 km² que se subdividem em 14 municípios. A população residente em 2001 

era de 173 408 habitantes. O peso da indústria transformadora do Concelho de Évora 

tem-se mostrado bastante estabilizado e quase irrelevante ao nível do país. A indústria 

transformadora ocupa apenas 14,3% da população activa, sendo de destacar a 

fabricação de equipamentos eléctricos e de óptica, responsável por quase metade deste 

emprego [CME, 2007]. O distrito de Portalegre é o sexto maior do país, contém uma 

área de 6065 km² que se subdivide em 15 municípios. A população residente em 2001 

era de 127 018 habitantes. As actividades [CMP, 2007] principais de Portalegre estão 

relacionadas com os sectores dos lanifícios, da cortiça, da fibra sintética, e da 

manufactura de Tapeçarias. As actividades económicas dos dois concelhos são 

essencialmente ao nível hoteleiro, do turismo e a nível agrícola. As escolas analisadas, 

ESGP e ESMS, contêm uma população de 709 e 474 alunos no ensino secundário, 

distribuídos pelos três anos curriculares (ver Tabela 5). 

 

Tabela 5 – População escolar (do secundário) existente em cada uma das escolas estudadas 

População ESGP ESMS 

10º ano 228 152 

11º ano 194 164 

12º ano 287 153 

Total 709 474 

 

Os dados foram recolhidos durante o ano lectivo 2005/2006, de Setembro de 2005 a 

Julho de 2006. Para o preenchimento do questionário seguiram-se determinadas 

regras, para uniformizar todos os critérios da recolha, em ambas as escolas. O 

questionário foi preenchido em todas as turmas de 10º, 11º e 12º anos. Os questionários 

foram distribuídos a cada uma das turmas pelo respectivo director de turma, que 

durante cinco minutos explicou em que consistia o questionário, para que é que servia, 

e como deveria ser preenchido. Depois de todos os alunos terminarem o seu 
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preenchimento, um aluno recolhia os questionários colocando-os dentro de um 

envelope, sendo que este era selado e rubricado juntamente com o professor. 

Foram aprovados 677 dos questionários realizados (277 do sexo masculino e 400 do 

sexo feminino), dos quais 440 na ESGP (192 do sexo masculino e 248 do sexo 

feminino), 237 na ESMS (85 do sexo masculino e 152 do sexo feminino). Estes dados 

eram indispensáveis para a criação da BD, uma vez que seriam utilizados para fazer a 

ligação com as notas e as faltas (justificadas e injustificadas) obtidas no final de cada 

período. Na Tabela 6 é apresentado o número de inquéritos obtidos em cada um dos 

anos e em cada uma das escolas, mas também o número de inquéritos anulados em 

cada uma das escolas. 

No final de cada período teve-se acesso às pautas de final de período (ver anexo 

B) de cada uma das escolas. Estas pautas continham a nota, o número de faltas 

justificadas e o número de faltas injustificadas a cada uma das disciplinas para cada um 

dos alunos pertencentes na turma. Foram introduzidos na BD os resultados obtidos a 

cada uma das disciplinas, bem como as faltas, justificadas e injustificadas. Cada registo 

ou instância da base de dados contém os registos anteriormente relacionados: 

respostas ao questionário, faltas e notas. 

 

Tabela 6 – Inquéritos realizados aos alunos do secundário existente em cada uma das escolas 

População inquirida ESGP ESMS 

10º ano 183 81 

11º ano 107 89 

12º ano 150 67 

Anulados 77 34 

Total de alunos 517 271 

 

4.3.2.1. Descrição dos Dados 

A base de dados obtida contém um total de 48 atributos e 4287 registos (não esquecer 

que um aluno pode estar a frequentar mais do que uma disciplina). A Tabela 7, 

apresenta a totalidade dos atributos da base de dados de alunos e respectivo grupo de 

análise. Para cada um desses atributos e grupos de análise poderá ser analisada uma 

breve descrição no anexo C. 
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Na mesma tabela, são apresentadas as variáveis que permitiram caracterizar o 

agregado familiar, uma vez que o agregado familiar poderá afectar de uma forma 

positiva ou negativa o percurso escolar de um aluno, por esse motivo foram analisadas 

características como: se mora com os pais, num meio urbano ou rural, as habilitações e 

a profissão dos pais e o rendimento mensal. Atributos relacionados com a situação 

escolar do aluno também são apresentados na tabela. Com estes atributos pretendia-se 

avaliar as motivações do aluno em relação à permanência no curso e na escola, mas 

também o percurso do aluno, no passado e quais as perspectivas de futuro. Por fim, 

pode encontra-se na tabela as características sobre a situação escolar actual (ano lectivo 

2005/2006) do aluno. 

Tabela 7 - Atributos da base de dados alunos 

Atributos 
Gerais 

Agregado 
Familiar 

Situação 
Escolar 

Situação Escolar 
Actual 

Sexo 

Idade 

Escola 

Nam 

 

M_c_pais 

M_local 

N_elem_agreg 

Est_civil 

Hab_mae 

Hab_pai 

Prof_mae 

Prof_pai 

Rend_mes 

T_casa_esc 

Rel_famil 

Temp_act_f_esc 

Said_sema 

Cons_alccol_sema 

Cons_alccol_fds 

Saúde 

Raz_freq_esc 

Enc_educ 

T_est_sem 

N_x_chum_ano 

N_x_chum_mat 

N_x_chum_port 

Apoio_pedag 

Ajuda_dific 

Expli 

Act_ext_curri 

Pré_esc 

Ens_super 

Pc_casa 

Net_casa 

 

Disciplina 

P_nota 

P_fj 

P_fi 

Pp_nota 

Pp_fj 

Pp_fi 

Ppp_nota 

Ppp_fj 

Ppp_fi 

 

 

 

 

4.3.2.2. Exploração dos Dados 

Na Figura 12 é apresentado um sumário dos dados. Nos atributos discretos são 

apresentados o número de registos existentes em cada uma das opções que o atributo 

pode assumir. Nos atributos do tipo numérico são apresentados os valores mínimos, 

máximos, médios, mediana e desvio padrão.  
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Figura 12 - Sumário dos dados de alunos 
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Também foram criados histogramas para todas as variáveis da BD a analisar (ver 

anexo D), para facilitar a análise do domínio possível para cada uma das variáveis. 

 

4.3.3. Preparação dos Dados  

Depois de entender os dados, deverá ser realizada uma limpeza (eliminação de dados 

que estejam em duplicado, que contêm erros de abreviação, que estejam fora de limites 

aceitáveis, etc) e transformação (arredondando preços, agrupando valores contínuos, 

etc) dos dados para que possam ser usados pelos algoritmos de DM.  

 

 

Figura 13 – Fase Preparação dos dados CRISP-DM 

 

4.3.3.1. Seleccionar os Dados 

Após a introdução dos dados presentes nos questionários e nas pautas finais de período 

das duas escolares nas respectivas bases de dados, foi realizada a fusão de ambas as 

bases de dados numa só. Depois de criada a Base de Dados (BD) é necessário 

seleccionar os dados a utilizar na análise. Por questões de privacidade, os dados 

relativos à turma e ao número de aluno não deverão ser incluídos neste estudo. Depois 

de introduzidas os dados dos questionários, as notas e faltas do final de período, estes 

atributos foram eliminados. 

 

4.3.3.2. Garantir a Coerência dos Dados  

Foram anulados 111 questionários, uma vez que estes apresentaram anomalias, tais 

como:  

• Ocultação da identificação; 

• Números repetidos ou então que não existem na turma; e 
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• Mais do que uma resposta para cada uma das perguntas. 

 

4.3.3.3. Transformar e Formatar os Dados 

O pré-processamento é uma etapa fundamental para a obtenção de sucesso na 

aplicação de técnicas de DM. Uma vez que não existe uma sustentação teórica que 

garanta à partida um pré-processamento ideal, foram seguidas algumas opções que 

pareceram ser acertadas. De seguida serão descritas essas opções.  

Para um melhor manuseamento da BD foram realizadas algumas transformações, que 

serão apresentadas de seguida. Inicialmente foram eliminados todos os acentos 

existentes nas palavras. De seguida foram eliminados dos atributos notas (p_nota, 

pp_nota e ppp_nota) os espaços em branco, as alíneas (a)) e o desistiu (D) para a nota 

de 0 (zero) valores. Também foi realizada a substituição do valor “0” ocorrido nos 

atributos habilitação da mãe e habilitação do pai para o valor mais provável 

“analfabeto”. 

Não se pode utilizar “cegamente” todos as variáveis de entrada, sendo necessário 

analisar cada atributo para verificar se faz sentido utiliza-lo como entrada. De início, 

optou-se por eliminar os atributos ano e curso. Em seguida, decidiu-se abordar o 

desempenho escolar em duas disciplinas fundamentais: Matemática e Português. Foi 

também reduzido o domínio de valores possíveis para alguns atributos (leveling).  

Os atributos: mora com os pais, rendimento familiar e tem PC em casa, não 

são suficientemente discriminativos. Em quase 100% das situações respondeu que se 

mora com os pais. Por sua vez, a grande maioria dos inquiridos não respondeu sobre o 

ao rendimento familiar. Por fim, a maioria dos alunos respondeu que tinha PC em casa.  

A seguir será apresentado uma parte do código R utilizado para o pré-processamento 

das variáveis para a disciplina de Matemática, sendo que para a disciplina de Português 

foi utilizado um código semelhante. O código poderá ser consultado na totalidade no 

anexo E. 

Para a variável sexo foi realizada a alteração do preenchimento desta variável, isto é 

realizou-se a seguinte alteração “Masculino” - > “M” e “Feminino” - >”F” para 

simplificar o texto.  
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Foi realizado um leveling a alguns dos atributos. Uma vez que alguns valores são muito 

raros ou inexistentes. Assim, a variável n_elem_agreg foi transformada em binária, 

i.e., até 3  e mais de 3.  

Por sua vez em relação ao atributo estado_civil também foram agregados alguns 

resultados; i.e. para os resultados “casados” e “união de facto” deu origem a 

“paisjuntos”, por sua vez para “divorciados/separados” e “viuvo/a” deu origem a 

“sep_viuvo”.  

Nas habilitações, para uma melhor análise foram transformados cada nível num 

número, de modo ordenado conforme a educação, assim “analfabeto”, “1 a 4 classe”, “5 

ao 9 ano”, “10 ao 12 ano” e “curso superior” transformou-se em 0, 1, 2, 3, 4, 

respectivamente. 

Para o atributo profissão também foram realizadas alterações. As classes existentes 

foram agrupadas por forma à obtenção de um menor número de classes. Assim, para as 

classes: “reformado”, “doméstico” e “desempregado” foi criada apenas uma: “emcasa”; 

para as classes: “0”, “Outra” e “Trabalhador por conta própria”, criamos a classe 

“outra”, para as classes: “Funcionário camarário”, “Administrativo”, “FJ”, “FQSAP” e 

“FSPM” , criamos a classe “serviços”, por fim para a classe “Profissional de saúde” 

criamos a classe “saúde”. 

Foi realizada a simplificação do atributo raz_freq_esc, uma vez que poucos alunos 

responderam que frequentam a escola por "não ter tido lugar noutra", pelo que foram 

agrupados com as opções “misturar com os amigos”. Assim foram obtidas 4 classes, 

sendo elas as seguintes: “outra”, “curso_pretendido”, “reputação_escola”, 

“perto_casa”. 

Em relação ao atributo enc_educ agruparam-se algumas classes em outras, ou seja no 

final obtiveram-se as seguintes classes: “outro”, “mãe” e “pai”.  

Para o tempo que demora de casa à escola (t_casa_Esc), foram criadas quatro classes 

numéricas. Assim a transformação das classes: “menos de 15 min”, “15 a 30min”, 

“30min a 1h” e “mais de 1h”, deu origem nas classes: 1, 2, 3, 4. 

 Para o tempo que estuda semanalmente (t_esc_sem), foram criadas as seguintes 

classes numéricas: 1, 2, 3, 4, sendo que as classes que lhe deram origem foram:  “menos 

de 2h”, ”2 a 5h”, ”5 a 10h” e ”mais de 10h”.  

Em relação à variável que armazena a informação sobre se reprovou alguma vez a 

português ou a matemática, foi armazenada a informação da seguinte forma: no caso de 
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ter reprovado à disciplina de Matemática é armazenado o número de vezes, e “nunca” 

para aqueles alunos que nunca reprovaram.  

Para a variável ajuda_dific interessa saber se tem ajuda ou não. 

A forma como os dados relativos a expli, não foram armazenados correctamente, i.e. 

para a interpretação dos resultados via métodos aplicados no R. Assim o 

processamento desta variável deu algum trabalho. Assim, torna-se interessante saber se 

o aluno tem explicações ou não.  

Por fim, foi realizada a adição das faltas justificadas e injustificadas, apenas do terceiro 

período, uma vez que estas são faltas acumuladas (desde o inicio do ano).  

 

4.3.4. Modelação  

 
Figura 14 – Fase Modelação da Metodologia CRISP-DM 

 

Fase em que se realiza selecção e o processamento do(s) algoritmo(s) a serem 

utilizados, por fim verificar a consistência do modelo. 

 

4.3.4.1. Seleccionar Técnicas de Modelação 

Nesta fase, devem ser escolhidos os modelos mais apropriados aos objectivos 

pretendidos para a descoberta de conhecimento. A escolha do modelo representa a fase 

central da metodologia e consiste em aplicar uma ou varias técnica de modelação sobre 

o conjunto de dados. Neste estudo será utilizada uma abordagem de Classificação e 

Regrfessão, sendo que para o efeito serão testadas diferentes técnicas e métricas. 

A classificação necessita de uma aprendizagem supervisionada, onde o modelo é 

ajustado a um conjunto de dados, constituído por um conjunto de exemplos, cada um 

correspondendo a um vector de entrada. A definição do valor de saída deve ser uma 

variável discreta. As técnicas utilizadas na classificação utilizam conjuntos de treino 
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com exemplos pré-classificados, com a finalidade de construir modelos adequados à 

descrição das classes, que posteriormente serão aplicados a dados não classificados. 

[Santos & Azevedo, 2005; Cortez, 2006]  

A classificação pode ser modelada por Árvores de Decisão, Redes Neuronais (NNs) e 

Support Vector Machines (SVMs), sendo estas as técnicas mais aplicadas [Chapman et 

al., 2000]. Neste estudo, serão testadas 5 técnicas de regressão: método simples da 

previsão via a média dos valores da saída (Naive), Árvores de Decisão (DT), 

Rede Neuronal (RNs), Support Vector Machine (SVM) e Random Forest 

(RF). 

 

4.3.4.2. Criar Dados de Treino e de Teste  

Foram analisadas quatro bases de dados. Depois das transformações realizada à BD, 

em relação à variável nota final de terceiro período (ppp_nota), obtiveram-se duas 

bases de dados para Português e Matemática, em que a nota foi transformada em “R” 

ou “P”, i.e. notas inferiores a 10 valores e notas entre os 10 e os 20 valores, 

respectivamente. O código que se segue foi utilizado para essa conversão em relação à 

disciplina de Matemática, sendo que para Português o código é semelhante. 

NC<-ncol(M) #para a disciplina de Matemática 

notas_mat<-M[,NC] 

aux<-factorize(notas_mat,c(0,10,21),c("R","P")) 

M[,NC]<-aux 

 

Tabela 8 – Conversão de notas do sistema Português para o sistema Irlandês (adaptado de [Webk, 2007]) 

Países Notas 

Portugal 0 – 9 10 – 11 12 – 13 14 – 15 16 – 17 18 – 20 

Irlanda F (0 – 1,5) D (2) C (2,5) B(3) B (3,5) A (4) 

 

Por sua vez no estudo realizado com cinco classes, foi necessário converter as notas 

finais de acordo com a tabela de conversão de notas definida em reunião dos 

Coordenadores Erasmus dos vários países [Webk, 2007], mas para o estudo foi 

realizada a conversão de 0 a 20 valores na escala de A a F de acordo com o sistema 
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irlandês, apresentado na Tabela 8, mas como os resultados eram pouco significativos 

nas classes B, estas foram agrupadas como pode ser verificado no código a seguir. 

irlandes<-function(nota) 

{ 

 if(nota>0&& nota<=9) return("F") # fail  

 else if(nota>=10 && nota<=11) return("D") # sufficient 

 else if(nota>=12 && nota<=13) return("C") # satisfactory  

 else if(nota>=14 && nota<=17) return("B") # good  

 else if(nota>=18) return("A") # excellent 

} 

NC<-ncol(M) #para a disciplina de Matemática 

aux<-factorize(notas_mat,c(0,10,12,14,18,21),c("F","D","C","B","A")) 

M[,NC]<-aux 

NC<-ncol(P) #para a disciplina de Português 

aux<-factorize(notas_por,c(0,10,12,14,18,21),c("F","D","C","B","A")) 

P[,NC]<-aux 

 

Para executar cada um dos modelos e obter a previsão depois de executado foi utilizado 

o procedimento de validação holdout, onde a base de dados é dividida, através de um 

processo aleatório, em 2/3 para treino, i.e. para ajustar o modelo, e 1/3 de teste, i.e. 

para medir a capacidade de previsão do modelo. Existe uma outra alternativa, que 

consiste no k-fold [Efron & Tibshirani, 1993]. A segunda alternativa é mais elaborada, 

uma vez que os dados são divididos num conjunto (k) de partições de igual tamanho. 

Os dados serão testados de uma forma sequencial, i.e. em cada execução será testado 

um subconjunto diferente, sendo os restantes dados utilizados para treino do modelo. 

Assim todos os dados são utilizados para treino e para teste. Este ultimo processo tem 

uma desvantagem que é o necessitar de mais tempo de processamento (k vezes mais), 

quando comparado com o holdout. Neste estudo, utilizou-se K=10 (10-fold) para a 

validação do método.  

 

4.3.4.3. Executar e Avaliar Modelo 

Neste trabalho foram realizadas várias experiências utilizando o ambiente de 

programação R bem como a biblioteca RMiner criada por Cortez [2007]. Após 

algumas experiências primárias foi estabelecido um número de execuções igual a 20 
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(Runs=20) e a validação de 10-fold. Ou seja, cada configuração testada exigiu um 

total 200 simulações.  

 

4.3.4.3.1. Desempenho Preditivo 

Quanto às técnicas com parâmetros internos, estes foram optimizados testando os 

nodos intermédios A= {0,2,4,6,8} para as NNs; e  B={2-9,2-7,2-5,2-3,2-1}, para as SVMs. 

Foram analisadas três hipóteses, sendo as seguintes: 

Hipótese 1 – Incluir todos os atributos. 

Hipótese 2 – Incluir todos os atributos, excepto a nota do segundo período. 

Hipótese 3 - Incluir todos os atributos, excepto a nota do segundo e do primeiro 

período. 

O estudo apresentado nesta tese, iniciou-se a análise das duas BD com duas classes 

para matemática e português (I e II) e à posteriori foram analisadas as BD com cinco 

classes para matemática e português (III e IV). Para cada uma das BD foram aplicadas 

as três hipóteses anteriores de onde foram obtidas as medias, os erros e as variáveis que 

apresentam uma maior influencia nos resultados. O mínimo de aceitação, a média deve 

apresentar um valor superior ao valor da previsão simples via média dos valores de 

saída (Naive).  

 

Tabela 9 – Resultados de classificação com duas classes para a hipótese 1 

Disciplinas Modelo Percentagens de acerto  

Naive 67,1± 0,0 

DT 90,7± 0,3 

Randomforest  91,2± 0,2 

MLP  88,3± 0,7 

M
at

em
át

ic
a 

SVM 86,3± 0,6 

Naive 84,6±  0,0 

DT 93,0± 0,3 

Randomforest  92,6± 0,1 

MLP  90,7± 0,5 P
or

tu
gu

ês
 

SVM 91,4± 0,2 

 



76  Previsão do Desempenho Escolar 

O Desempenho Escolar via uma Abordagem de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 

Tabela 10 – Resultados de classificação com duas classes para a hipótese 2 

Disciplinas Modelo Percentagens de acerto  

Naive 67,1± 0,0 

DT 83,1± 0,5 

Randomforest  83,0± 0,4 

MLP  81,3± 0,5 
M

at
em

át
ic

a 

SVM 80,5±0,5 

Naive 84,6±  0,0 

DT 88,4± 0,3 

Randomforest  90,1± 0,2 

MLP  87,6± 0,4 P
or

tu
gu

ês
 

SVM 88,0± 0,3 

 

Tabela 11 – Resultados de classificação com duas classes para a hipótese 3 

Disciplinas Modelo Percentagens de acerto  

Naive 67,1± 0,0 

DT 65,3± 0,8 

Randomforest  70,5± 0,5 

MLP  66,3± 1,0 

M
at

em
át

ic
a 

SVM 70,6± 0,4 

Naive 84,6± 0,0 

DT 84,4± 0,4 

Randomforest  85,0± 0,3 

MLP  83,4± 0,5 P
or

tu
gu

ês
 

SVM 84,8± 0,3 

 

O estudo iniciou-se com as BD que permitem analisar duas classes. Como se pode 

observar na Tabela 9, de acordo com médias, a melhor configuração é o RF para a 

disciplina de Matemática e o modelo DT para a disciplina de Português. Em relação à 

segunda hipótese, apresentada na Tabela 10, as melhores médias são as do modelo DT 

para a disciplina de Matemática e o modelo RF para a disciplina de Português. Por 

último, para a terceira hipótese (Tabela 11), os melhores resultados foram os obtidos 

no método SVM para Matemática e o RF para a disciplina de Português. Segundo o 

estudo realizado para duas classes, a configuração de entradas que apresenta melhores 
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resultados (com confiança estatística) é a primeira hipótese nas duas disciplinas 

analisadas (Matemática e Português), aliados aos modelos RF e DT respectivamente. 

 

Tabela 12 – Resultados de classificação com cinco classes para a hipótese 1 

Disciplinas Modelo Percentagens de acerto  

Naive 32,9± 0,0 

DT 76,7± 0,4 

Randomforest  72,4± 0,4 

MLP  60,3± 1,6 

M
at

em
át

ic
a 

SVM 59,6± 0,9 

Naive 31,0±  0,0 

DT 76,7± 0,1 

Randomforest  73,5± 0,2 

MLP  65,1± 0,9 P
or

tu
gu

ês
 

SVM 64,5± 0,6 

 

Tabela 13 – Resultados de classificação com cinco classes para a hipótese 2 

Disciplinas Modelo Percentagens de acerto  

Naive 32,9± 0,0 

DT 57,5± 0,8 

Randomforest  52,7± 0,6 

MLP  49,8± 1,2 

M
at

em
át

ic
a 

SVM 47,9± 0,7 

Naive 31,0± 0,0 

DT 62,9± 0,2 

Randomforest  55,3± 0,4 

MLP  52,0± 0,6 P
or

tu
gu

ês
 

SVM 51,7± 0,6 

 

Para a análise com cinco classes, obteve-se o DT como o melhor método, para as duas 

primeiras hipóteses e para as duas disciplinas (Tabela 12 e Tabela 13). Por sua vez, 

para a terceira hipótese obteve-se o método DT para Matemática e RF para Português, 

mas é de salientar os resultados neste estudo diminuem drasticamente, sendo pouco 

melhores que os resultados obtidos no método naive (Tabela 14). Tal como na análise 
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com apenas duas classes, também na de cinco classes a melhor hipótese é a primeira 

hipótese, uma vez que as notas do primeiro e segundo período entram no estudo. É de 

salientar que a percentagem de acerto diminui com o aumento do número de classes. 

 

Tabela 14 – Resultados de classificação com cinco classes para a hipótese 3 

Disciplinas Modelo Percentagens de acerto  

Naive 32,9± 0,0 

DT 31,5± 0,6 

Randomforest  33,5± 0,6 

MLP  30,4± 1,0 

M
at

em
át

ic
a 

SVM 31,0± 0,7 

Naive 31,0± 0,0 

DT 32,8± 0,6 

Randomforest  36,7± 0,6 

MLP  33,7± 0,6 P
or

tu
gu

ês
 

SVM 34,9± 0,5 

 

A título de exemplo podem ser analisadas matrizes de confusão, uma para duas classes e 

outra para cinco classes. A matriz de confusão fornece na sua diagonal principal o 

número de instâncias classificadas correctamente para cada classe. Num dataset com 

mais classes é interessante verificar como se distribuem as classificações incorrectas 

pelas restantes classes. Quanto maior for a “absorção” de instâncias pela diagonal 

principal, mais optimizado está o modelo obtido. 

Tabela 15 – Exemplo de uma Matriz de Confusão para duas classes  

 P R 

P 246 19 

R 23 107 

 

Como pode ser verificado na Tabela 15, o “P” teve 244 instâncias classificadas 

correctamente e 23 erradamente. De forma análoga, o “R” obteve 107 instâncias 

classificadas correctamente contra 19 classificadas incorrectamente. 
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Tabela 16 – Exemplo de uma Matriz de Confusão para cinco classes  

 I II III IV V 

I 30 10 0 0 0 

II 3 45 12 0 0 

III 0 5 44 13 0 

IV 0 0 14 66 23 

V 0 0 0 10 120 

 

Assim, na Tabela 16, o “I” teve 30 instâncias classificadas correctamente e 3 

erradamente. De forma análoga, o “II” obteve 45 instâncias classificadas correctamente 

contra 15 classificadas incorrectamente. Por sua vez, o “III” teve 44 instâncias 

classificadas correctamente contra 26 classificadas erradamente. Para “IV” obteve 66 

instâncias classificadas correctamente contra 23 classificadas de forma errada. Por fim 

para a classe “V” teve 120 instâncias classificadas correctamente contra 23 classificadas 

incorrectamente. 

O desempenho do modelo de regressão é dado por yye ˆ−= , onde y denota a 

variável de saída e ŷ  o valor estimado pelo modelo de regressão. A performance global 

é dada por uma métrica global, nomeadamente a Média dos Desvios Absolutos 

(MAD) e a Raiz da Média do Quadrado dos Erros (RMSE), as quais podem ser 

obtidas através das seguintes equações [Cortez, 2007]: 

∑
=

−×=
N

i
ii yy

N
MAD

1

ˆ1
 

∑
=

−
=

N

i

ii

N
yy

RMSE
1

2)ˆ(
 

 
onde N denota o número de exemplos (ou casos) considerados, sendo que um bom 

modelo deve apresentar um erro global baixo. 

Para avaliação dos resultados obtidos na regressão foram utilizadas as métricas MAD e 

RMSE, presentes nas tabelas seguintes (Tabela 17, Tabela 18, Tabela 19). Os 

valores de MAD e de RMSE sendo estes apresentados em termos da média (das 20 
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execuções) e respectivos intervalos de confiança, com uma significância de 95%, de 

acordo com uma distribuição t-student. Como critério mínimo de aceitação, um 

regressor deve apresentar um valor de erro inferior ao valor da previsão simples via 

média dos valores de saída (Naive). 

Tabela 17 – Resultados de regressão para a hipótese 1 

Disciplinas Modelo MAD RMSE 

Naive 3,44± 0,00 4,59± 0,00 

DT 1,21± 0,02 1,94± 0,04 

Randomforest  1,17± 0,01 1,75± 0,01 

MLP  1,36± 0,01 2,05± 0,02 

M
at

em
át

ic
a 

SVM 1,24± 0,02 2,09± 0,02 

Naive 2,41± 0,00 4,59± 0,00 

DT 0,86± 0,01 1,94± 0,04 

Randomforest  0,82± 0,00 1,75± 0,01 

MLP  0,84± 0,02 2,05± 0,02 P
or

tu
gu

ês
 

SVM 0,82± 0,01 2,09± 0,02 

 

Tabela 18 – Resultados de regressão para a hipótese 2 

Disciplinas Modelo MAD RMSE  

Naive 3,44± 0,00 4,59± 0,00 

DT 1,90± 0,02 2,67± 0,04 

Randomforest  1,80± 0,01 2,46± 0,01 

MLP  2,09± 0,01 2,82± 0,02 

M
at

em
át

ic
a 

SVM 1,98± 0,02 2,90± 0,02 

Naive 2,41± 0,00 4,59± 0,00 

DT 1,21± 0,01 2,67± 0,04 

Randomforest  1,22± 0,00 2,46± 0,01 

MLP  1,24± 0,01 2,82± 0,02 P
or

tu
gu

ês
 

SVM 1,20± 0,01 2,9± 0,02 

 

Como se pode verificar para a disciplina de Matemática o método que apresenta 

melhores resultados (com confiança estatística) foi o RF para as três hipóteses, em 

ambas as métricas: MAD e RMSE. Por sua vez, para a disciplina de Português o método 

que apresenta os melhores resultados na primeira e terceira hipótese é o RF para as 
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duas métricas, mas na segunda hipótese, foi obtido como melhor método o SVM para a 

métrica MAD e para a métrica RMSE o método DT. 

 

Tabela 19 – Resultados de regressão para a hipótese 3 

Disciplinas Modelo MAD RMSE  

Naive 3,44± 0,00 4,59± 0,00 

DT 3,33± 0,04 4,46± 0,04 

Randomforest  2,98± 0,01 3,90± 0,01 

MLP  3,38± 0,03 4,41± 0,03 

M
at

em
át

ic
a 

SVM 3,27± 0,02 4,37± 0,03 

Naive 2,41± 0,00 4,59± 0,00 

DT 2,16± 0,01 4,46± 0,04 

Randomforest  1,94± 0,01 3,90± 0,01 

MLP  2,02± 0,01 4,41± 0,03 P
or

tu
gu

ês
 

SVM 1,98± 0,01 4,37± 0,03 

 

Em síntese, segundo o critério MAD, a configuração de entradas que apresenta 

melhores resultados (com confiança estatística) é o conjunto de entradas H1, aliado ao 

modelo RF, para a disciplina de Matemática, o que se verifica também na disciplina de 

Português. 

 

4.3.4.3.2. Capacidade Explicativa 

Nesta subsecção, será mostrado o que os modelos aprenderam. Serão apresentadas 

árvores de decisão no caso do melhor ou o segundo melhor modelo, em cada uma das 

hipóteses ser o DT. Por sua vez, no caso de termos como melhor modelo o RF ou MLP 

ou SVM será apresentado um gráfico juntamente com uma tabela onde serão 

apresentadas as variáveis mais importantes e respectivas percentagens.  

O melhor modelo para a primeira hipótese, com duas classes e a disciplina de 

Matemática temos como melhor modelo o RF (H1_2C_RF_M) com 91,24% de acerto, o 

que depende muito da importância dada a cada uma das variáveis de entrada. Mas o 

segundo modelo melhor foi o DT (H1_2C_DT_M) com 90,65% de acerto, nesta análise 

poderá ser visualizada a árvore de decisão que deu origem a este resultado (Árvore 1). 
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Como pode ser visualizado este modelo dá uma grande importância à entrada pp_nota, 

i.e., um aluno que tenha como nota no segundo período inferior a 9,5 e superior a 8,5, e 

a profissão do pai é uma outra que não serviços, profissional de saúde, ou estar em casa 

o aluno transita de ano desde que tenha explicações. 

 

Variável 
Percentagens de 

importância 

pp_nota 22,97 

p_nota 20,09 

n_x_chum_mat 10,52 

apoio_pedag 6,07 

Idade 4,55 

Ppp_fj 4,74 

Said_sema 4,33 

Gráfico 1 -Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H1_2C_RF_M 

 

 

Árvore 1 – Árvore para H1_2C_DT_M 

Para a segunda hipótese do estudo com duas classes para a disciplina de matemática foi 

obtido como melhor modelo o DT (H2_2C_DT_M) com 83,13% de acerto, seguido do 

modelo RF (H2_2C_RF_M) com 82,95%. Podemos assim concluir que um aluno que 

tenha mais de 10,5 valores na nota do primeiro período transita, no caso de ser inferior 

e se a nota for superior a 7,5 valores, se a idade for superior a 17,5 anos, se as faltas no 

final do ano lectivo inferior a 16,5 e se a profissão do pai for serviços ou outra o aluno 

transita. O modelo previu uma outra hipótese para o aluno transitar de ano, i.e., se a 

nota do primeiro período estiver entre 7,5 e 10,5 , se a idade for superior a 17,5, se o 
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encarregado de educação for o pai ou a mãe e se a habilitação da mãe for inferior ao 9º 

ano de escolaridade o aluno transita.   

 

Árvore 2 – Árvore para H2_2C_DT_M 

 

 

Variável Percentagens de 
importância 

P_nota 26,91 

N_x_chum_mat 14,78 

Ppp_fj 8,28 

Idade 5,15 

Apoio_pedag 5,12 

Said_seman 4,70 

ens_super 4,59 

Gráfico 2-  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H2_2C_RF_M 

 

Para a terceira hipótese do estudo com duas classes para a disciplina de matemática foi 

obtido como melhor modelo o SVM (H3_2C_SVM_M) com 70,62% de acerto, seguido 

do modelo RF (H3_2C_RF_M) com 70,48%. A variável à qual é dada grande 

importância é ao n_x_chum_mat, sendo que todas as outras variáveis assumem 

valores muito residuais. 
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Variável 
Percentagens de 

importância 

n_x_chum_mat 85,27% 

  

 

 

Gráfico 3 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H3_2C_SVM_M 

 

Para a disciplina de Português, também foi realizado o mesmo estudo tendo em conta 

as duas classes e as três hipóteses. 

O melhor modelo para a primeira hipótese, com duas classes, sendo a disciplina de 

Português, temos como melhor modelo o DT (H1_2C_DT_P) com 93% de acerto 

(Árvore 3). Como pode ser visualizado este modelo dá uma grande importância à 

entrada pp_nota, i.e., um aluno que tenha como nota no segundo período inferior a 9,5 

e superior a 8,5, e a profissão do pai é uma outra que não serviços, profissional de 

saúde, ou estar em casa o aluno transita de ano desde que tenha explicações. Sendo 

que, o segundo melhor modelo obtido foi o RF (H1_2C_RF_P) com 92,62% de acerto. 

 

Árvore 3 – Árvore para H1_2C_DT_P 
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Variável Percentagens de 
importância 

Pp_nota 20,24% 

P_nota 18,06% 

N_x_chum_por 9,46% 

Ens_super 8,23% 

Rel_f0il 5,00% 

escola 4,47% 

Gráfico 4 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H1_2C_RF_P 

 

Para a segunda hipótese do estudo com duas classes para a disciplina de português foi 

obtido como melhor modelo o RF (H2_2C_RF_P) com 90,07% de acerto, seguido do 

modelo DT (H2_2C_DT_P) com 88,39%.  

 

   

 

Variável 
Percentagens de 

importância 

P_nota 23,02 

N_x_chum_por 14,38 

ens_super 11,87 

Escola 7,80 

Rel_f0il                   5,77 

hab_mae 4,47 

Raz_freq_esc         4,09 

Gráfico 5 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H2_2C_RF_P 

 

Para a terceira hipótese do estudo com duas classes para a disciplina de Português foi 

obtido como melhor modelo o RF (H3_2C_RF_P) com 85,03% de acerto 
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Variável Percentagens de 
importância 

N_x_chum_por 15,55% 

Escola 13,39% 

Ens_super 13,15% 

rel_f0il                    4,78% 

Hab_pai                  4,31% 

T_casa_esc 4,24% 

Hab_mae                4,18% 

Gráfico 6 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H3_2C_RF_P 

 

De seguida será analisada a base de dados para cinco classes. O melhor modelo, para 

a primeira hipótese, com cinco classes e sendo a disciplina de Matemática (H1_5C_M), 

temos como melhor modelo o DT com 76,65% de acerto, e como segundo melhor 

modelo o RF com 72,44%. 

 

Árvore 4– Árvore para H1_5C_DT_M 

 

 

Variável Percentagens de 
importância 

Pp_nota 22,02 

P_nota 20,18 

N_x_chum_mat 9,62 

Cons_alcool_sema 4,83 

Ppp_fj 4,50 

Hab_mae 3,69 

Apoio_pedag 3,65 

Gráfico 7 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H1_5C_RF_M 
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Para a segunda hipótese, com cinco classes e sendo a disciplina de Matemática, foi 

obtido como melhor modelo o DT (H2_5C_DT_M) com 57,54% e o segundo melhor 

modelo o RF (H2_5C_RF_M) com 52,67%. 

 

 

Árvore 5 – Árvore para H2_5C_DT_M 

 

 

Variável 
Percentagens de 

importância 

P_nota 27,40 

N_x_chum_mat 14,45 

Ppp_fj 7,72 

Hab_mae 5,50 

Apoio_pedag 5,45 

Gráfico 8 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H2_5C_RF_M 

 

Para a terceira hipótese, com cinco classes e sendo a disciplina de Matemática, foi 

obtido como melhor modelo o RF (H3_5C_RF_M) com 33,49%. 
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Variável 
Percentagens de 

importância 

N_x_chum_mat  21,21 

Apoio_pedag 8,36 

Ppp_fj 6,32 

Sexo 5,52 

Expli 5,28 

Ens_super 4,94 

Hab_mae 4,82 

Enc_educ 4,77 

Est_civil 4,48 

Gráfico 9 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H3_5C_RF_M 

 

O melhor modelo para a primeira hipótese, com cinco classes e sendo a disciplina de 

Português, temos como melhor modelo o DT (H1_5C_DT_P) com 76,68% de acerto, e 

como segundo melhor modelo o RF (H1_5C_RF_P) com 73,54%. 

 

Árvore 6 – Árvore para H1_5C_DT_P 
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Variável 
Percentagens de 

importância 

Pp_nota 17,10 

P_nota 15,62 

N_x_chum_port 9,65 

Escola 6,51 

Ens_super 5,66 

Apoio_pedag 5,02 

Idade 4,04 

Gráfico 10 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H1_5C_RF_P 

 

Para a segunda hipótese, com cinco classes e sendo a disciplina de Português, foi obtido 

como melhor modelo o DT (H2_5C_DT_P) com 62,86% e o segundo melhor modelo o 

RF (H2_5C_RF_P) com 55,32%. 

 

Árvore 7 – Árvore para H2_5C_DT_P 

 

 

Variável Percentagens de 
importância 

P_nota 20,44 

N_x_chum_port 13,34 

Ens_super 9,34 

Escol 8,11 

Hab_mae 5,92 

Apoio_pedag 5,88 

Gráfico 11 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H2_5C_RF_P 
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Para a terceira hipótese, com cinco classes e sendo a disciplina de Português, foi obtido 

como melhor modelo o RF (H3_5C_RF_P) com 36,73%. 

 

 

Variável Percentagens de 
importância 

N_x_chum_port 16,87% 

Escola 10,25% 

Ens_super 9,15% 

Apoio_pedag 8,41% 

Hab_mae 6,70% 

Cons_alcool_fds 5,61% 

Gráfico 12 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H3_5C_RF_P 

 

A partir deste ponto vamos verificar o que é que os modelos da regressão 

aprenderam. Assim, para as duas primeiras hipóteses da disciplina de matemática, o 

melhor modelo foi o RF (H1_R_RF_M e H2_R_RF_M) com um erro de 1,17 e 1,8 

respectivamente, seguido do modelo DT (H1_R_DT_M e H1_R_DT_M) com um erro 

de 1,21 e 1,9 respectivamente. Como era de esperar, os erros na hipótese dois são um 

pouco superiores em relação aos da primeira hipótese, uma vez que a nota do segundo 

período não é considerada. 

 

Variável 
Percentagens de 

importância 

Pp_nota 28,09% 

Ppp_fj  19,70% 

P_nota 14,77% 

Apoio_pedag 8,41% 

Hab_mae 6,70% 

Cons_alcool_fds 5,61% 

Gráfico 13 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H1_R_RF_M 
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Variável 
Percentagens de 

importância 

P_nota 41,92% 

Ppp_fj  17,59% 

N_x_chum_mat 9,14% 

Apoio_pedag 4,06% 

Idade 3,07% 

Gráfico 14 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H2_R_RF_M 

 

 

Árvore 8 – Árvore para H1_R_DT_M 

 

 

Árvore 9 – Árvore para H1_R_DT_M 
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Para a terceira hipótese da disciplina de matemática, o melhor modelo foi o RF 

(H3_R_RF_M) com um erro de 2,98, seguido do modelo SVM (H3_R_SVM_M) com 

um erro de 3,27. 

 

 

 

Variável 
Percentagens de 

importância 

n_x_chum_mat  20,58% 

ppp_fj 18,51% 

apoio_pedag 6,97% 

ens_super 6,11% 

said_sema 4,21% 

Gráfico 15 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H3_R_RF_M 

 

Por sua vez, para a disciplina de Português, o melhor modelo para a primeira hipótese, 

na regressão, temos como melhor modelo o RF e o SVM (H1_5C_RF_P) com um erro 

de 0,82. 

 

 

 

Variável 
Percentagens de 

importância 

pp_nota  32,38% 

p_nota 16,48% 

ppp_fj 8,25% 

n_x_chum_mat 5,00% 

apoio_pedag 4,02% 

Gráfico 16 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H1_R_RF_P 
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Para a segunda hipótese, o melhor modelo foi o SVM (H2_R_SVM_P) com um erro de 

1,20, seguido do modelo RF (H2_R_RF_P) com um erro de 1,21. 

 

 

Variável 
Percentagens de 

importância 

saude 1,03e-4 

ppp_fj 5,56e-5
 

idade 1,35e-1 

Gráfico 17 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H2_R_SVM_P 

 

Por fim, para a terceira hipótese, para a disciplina de Português, para o melhor modelo 

para na regressão, obtivemos o RF (H3_R_RF_P) com um erro de 1,94, sendo seguido 

pelo modelo SVM (H3_R_SVM_P) com um erro de 1,98. 

 

 

Variável 
Percentagens de 

importância 

n_x_chum_mat 21,17% 

ens_super 10,87% 

escola 7,16% 

apoio_pedag 6,77% 

hab_mae 5,97% 

cons_alcool_sema 4,40% 

hab_pai 4,27% 

Gráfico 18 -  Gráfico e percentagem de importância das variáveis de entrada no estudo H3_R_RF_P 
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4.3.5. Avaliação  

 
Figura 15 – Fase Avaliação da Metodologia CRISP-DM 

 

No final da fase de modelação, e de terem sido avaliados vários modelos deverá passar-

se à avaliação dos modelos com a visão do negócio, garantindo que não existem falhas 

ou contradições com relação às regras do negócio. 

 

 

4.4. Sumário 

Para a elaboração do trabalho prático foi necessário seguir a metodologia CRISP-DM 

uma vez que é capaz de estruturar e organizar todo o processo de Descoberta de 

Conhecimento em Base de Dados. A metodologia tem as seguintes fases: Estudo do 

Negócio, Estudo do Dados, Preparação dos Dados, Modelação, Avaliação e 

Implementação. Nesta dissertação, a ultima fase não será considerada. O trabalho 

iniciou-se com a análise da BD existente na ESGP, como a informação disponível era 

escassa optou-se por elaborar um questionário que seria complementado com as pautas 

finais de período. Definiu-se, também, que para melhores resultados seria necessário 

ter a colaboração de duas escolas em todos o processo, assim os questionários foram 

preenchidos em duas escolas alentejanas (ESGP e ESMS). Depois de criada a BD 

procedeu-se à execução das experiências, para isso foi utilizada a ferramenta R, uma 

vez que apresenta grandes capacidades e flexibilidades na condução do estudo. Em 

relação ao processo de Descoberta de Conhecimento, considerou-se que seria 

necessário um pouco mais de tempo para realizar mais um conjunto de testes. Este é 

um processo que obriga a executar um conjunto de avanços e recuos. 

O objectivo deste estudo, era modelar um problema de classificação, onde se pretendia 

prever o desempenho escolar, a partir de um conjunto de dados anteriormente 

definidos. De início, para a elaboração do questionário, houve a necessidade de cruzar 

diversas informações e ideias com professores e estudos realizados sobre o assunto, 

mesmo que estes últimos penas fosses estudos estatísticos, com este trabalho inicial foi 
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possível compreender melhor o problema do desempenho escolar. Depois dos 

questionários terem sido preenchidos em cada uma das escolas, os seus dados foram 

inseridos na BD e também no final de cada um dos períodos, do ano lectivo 

2005/2006, as notas e as faltas foram acrescentados na BD. Na fase de Descoberta de 

Conhecimento foram utilizadas cinco técnicas de Data Mining. 

Concluída a fase de avaliação, obteve-se que a melhor configuração é aquela que utiliza 

somente ……………. 

 

 



 



Conclusões e Trabalho Futuro  97 

O Desempenho Escolar via uma Abordagem de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 

 

5. Conclusões e Trabalho Futuro 

Pretende-se com este capítulo, apresentar uma síntese do 

trabalho realizado, sendo discutidas as conclusões mais 

importantes relativas ao trabalho desenvolvido. O capítulo 

termina com a apresentação das contribuições e 

recomendações para trabalhos futuros.  

 

5.1. Resumo 

A questão do insucesso escolar é tema discutido quer em revistas da especialidade 

pedagógica ou psicológica quer nos meios de comunicação social. O insucesso escolar 

tende a ser analisado por prismas diferentes. Em geral para os professores traduz-se na 

falta de bases, de motivação ou de capacidades dos alunos. Por sua vez para os pais e 

para o público em geral, os professores terão a sua quota-parte de responsabilidade. Um 

dos factores prioritários no combate ao insucesso escolar passa pela correcta gestão dos 

recursos humanos e materiais, assim como pelo conhecimento dos factores que 

condicionam o aproveitamento. Segundo Correia [2003] o insucesso escolar pode ser 

definido como um fenómeno social que se verifica em todos os níveis de ensino e 

instituições escolares, atinge percentagens muito elevadas, apresenta um carácter 

precoce, é socialmente selectivo e cumulativo. Para Nelson Lima, neuropsicólogo e 

investigador do Instituto da Inteligência, “o insucesso escolar entre o 1º e o 3º ciclos 

nem sempre está relacionado com a capacidade de aprendizagem dos alunos, mas sim 

com os métodos de ensino” [Publico, 2006]. 
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Em Portugal, todos os anos saem do sistema educativo cerca de 15 a 17 mil alunos sem 

completarem o ensino básico. O resultado acumulado desta situação, ano após ano 

lectivo, traduz-se na existência de 200 mil jovens com menos de 24 anos sem a 

escolaridade obrigatória. Quando comparados estes números com a média da OCDE, 

depressa se constata que Portugal fica muito aquém dos outros países: 49 por cento dos 

jovens portugueses com idade entre os 20 e os 24 anos têm escolaridade inferior ao 

nível secundário e não se encontram a estudar, em comparação com os 15 por cento dos 

países de referência. Em 2005 o ministério da educação implementou algumas medidas 

para combater o insucesso escolar e a saída precoce do sistema educativo. Assim, os 

alunos que, após a avaliação do 1.º período, revelem dificuldades de aprendizagem que 

possam comprometer o seu sucesso escolar beneficiam de um plano de recuperação, 

logo a partir do 2.º período. Estas medidas, tiveram como destinatários os alunos que 

não tenham desenvolvido as competências necessárias no 1.º ciclo, ou que tenham 

obtido três ou mais níveis inferiores a três nos restantes ciclos do ensino básico, podem 

incluir não só o recurso à pedagogia diferenciada na sala de aula, como também 

programas de tutoria para apoio ao desenvolvimento de estratégias de estudo e, ainda, 

aulas de recuperação. [Educação, 2005] 

No processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, estão envolvidas 

várias etapas, que vão desde a selecção das bases de dados sobre as quais será realizado 

o processamento, até à disponibilização do conhecimento descoberto [Michalski & 

Kaufman, 1998]. O Data Mining é uma fase essencial deste processo, onde se procuram 

os padrões utilizando um conjunto de técnicas de aprendizagem. Este trabalho seguiu 

este tipo de abordagem, via a metodologia CRISP-DM, com o objectivo de tentar prever 

o (in)sucesso escolar. Para o desenvolvimento do estudo foi escolhida a ferramenta 

estatística R e a biblioteca RMiner [Cortez, 2007]. O R trata-se de uma aplicação 

gratuita e que fornece um conjunto de funções úteis para a manipulação, processamento 

e análise de dados. Por outro lado, em aplicações de Data Mining, para além de se obter 

uma elevada performance predictiva, é usualmente útil fornecer um conhecimento 

explicativo acerca do que o modelo aprendeu. Em particular, a importância de uma dada 

entrada é relevante no domínio do (in)sucesso escolar.  

Para a realização do estudo foi necessário criar a base de dados, uma vez que a base de 

dados existente na escola, continha informações escassas. Como referido anteriormente, 

os dados existentes na base de dados teve como origem um questionário e as pautas 

finais de período. Dada a natureza da variável a modelar (nota final de 3º período), 
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optou-se por se definir o problema como de classificação. No decorrer do processo de 

Descoberta de Conhecimento, foram encontrados alguns obstáculos, existiu a 

necessidade de um tratamento cuidado e moroso dos dados, de modo a prepará-los para 

a etapa do Data Mining, i.e. a integração de duas fontes de dados (questionários e 

pautas finais de período), eliminação de registos omissos, selecção e transformação de 

variáveis e a redução do número de classes existentes para cada variável. Na fase de 

modelação foram adoptadas cinco técnicas, sendo elas as seguintes: método simples da 

previsão via a média dos valores da saída (Naive), Árvores de Decisão (DT), Rede 

Neuronal (RNs), Support Vector Machine (SVM) e Random Forest (RF). Além disso, 

foram testadas três combinações de hipótese (Capitulo 4) 

 
 

5.2. Discussão 

Ao concluir-se um projecto, é tido por adequado salientar-se as conclusões que foram 

alcançadas, confrontando os resultados obtidos com os objectivos estabelecidos, no 

início. Também se considera fundamental uma postura crítica, relativamente às 

limitações de que entretanto se foi tomando consciência. No sentido de ultrapassar 

essas limitações, bem como de tentar promover alguns dos pressupostos fixados no 

trabalho em causa, devem-se apontar perspectivas de trabalho futuro.  

Convém referir desde já que o objectivo inicialmente proposto é deveras complexo. De 

facto, os estudos que seguem este tipo de abordagem são escassos, não se conhecendo 

estudos similares efectuados em Portugal.  

Uma das primeiras etapas do processo conducente à elaboração deste trabalho 

consistiu na elaboração de um questionário para a recolha de informações dos alunos, 

que no final de cada um dos períodos era complementada pelas notas e faltas dados, 

que estava presente nas pautas finais de período. A etapa seguinte foi essencialmente 

na pesquisa e familiarização com as abordagens do processo de DCBD existentes na 

literatura sobre esta temática. Em especial, no decurso deste trabalho foi adoptada a 

metodologia CRoss-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM). De 

todas as fases que a metodologia encerra, foi atribuído especial relevo à recolha e 

preparação de dados. Esta postura assentou no facto de a passagem de dados aos 

algoritmos de Data Mining dever ser precedida de uma preparação adequada e 

criteriosa, assegurando-se assim a capacidade destes gerarem conhecimento com mais 

elevado nível de fiabilidade.  
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A abordagem baseada em Cenários não é difícil de aplicar mas é exigente em termos de 

recursos. Isso acontece porque: 

• é necessário procurar fontes de surpresa para podermos ver as coisas de forma 

diferente. Estas fontes de surpresa demoram tempo a encontrar e a explorar.  

• As sessões de trabalho são demoradas porque são exercícios de brainstorming 

complexos. Este facto pode não permitir a presença de certas pessoas. 

Os principais problemas identificados no decorrer do presente trabalho foram: 

• As fontes de surpresa demoram tempo a encontrar e a explorar. 

• A exigência em termos de recursos, como já foi referido acima. 

• Quando nas sessões de trabalho participam pessoas de áreas de conhecimento e 

profissionais muito distintas pode existir a dificuldade de aceitar 

unanimemente uma terminologia. Assim sendo, torna-se, por vezes, necessário 

definir um glossário de termos comuns para realização da conversação 

estratégica. 

Assim, as conclusões a retirar deste trabalho são: 

1. Actualmente não existe, em muitas escolas secundárias, uma política de 

licenciamento de descoberta de conhecimento adquirido e desenvolvido. 

Fica ao critério de quem (departamentos, pedagógico e docentes) atribui 

as notas e elabora os métodos de avaliação (testes, trabalhos, fichas 

formativas, trabalho nas aulas…).  

2.   

 

 

5.3. Trabalho Futuro 
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Anexo C – Explicação dos Atributos da Base 
de Dados Alunos 

 
 Variável  Explicação – intervalo de valores 

 Escola Dá-nos a escola. 

Valores (ESGP, ESMS) 

P1 Ano Permite-nos saber qual o ano que o aluno está a frequentar. 

Valores (10º, 11º e 12º) 

P2 Turma Turma de que faz parte o aluno. 

P3 Número aluno Número do aluno na turma. 

P4 Sexo Dá-nos o sexo do indivíduo que está a responder ao questionário. 

Valores (Feminino, Masculino) 

P5 Curso 

Dá-nos o curso que o aluno frequenta. 

Valores (artes visuais, ciências e tecnologias, ciências sócio-
económicas, técnico de frio e manutenção, tecnológico de 
electrotecnia e electrónica, tecnológico de informática, 1º 
agrupamento – cientifico natural, 1º agrup – tecnológico, 2º 
agrup – artes, 2º agrup – artes e ofícios, 3º agrup – económico 
social, 4 º agrup – humanidades) 

P6 Idade Valores (15, 16, 17, 18, 19, 20) 

P7 m_c_pais Mora com os pais?  

Valores (sim, não) 

P8  m_local Mora em que local?  

Valores (rural, urbano) 

P9 N_elem_agreg Nº elementos do agregado? 

Valores (1, 2, 3, 4, mais de 4) 

P10 Est_civil Estado civil dos pais? 

Valores (casados, divorciados/separados, união de facto, viúvo/a) 

P11 Hab_mae 
Habilitações da mãe? 

Valores (Analfabeta, 1ª à 4ª classe, 5º ao 9º ano, 10º ao 12º ano, 
curso superior) 

P12 Hab_pai 
Habilitações do pai? 

Valores (Analfabeto, 1ª à 4ª classe, 5º ao 9º ano, 10º ao 12º ano, 
curso superior) 

P13 Prof_mae Profissão da mãe? 
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Valores (Funcionária dos quadros superiores da Administração 
Pública, Funcionária dos serviços policiais e militares, 
Funcionária judicial, Funcionária camarária, Profissional de 
saúde, Trabalhadora por conta própria, Administrativo, Professor, 
Doméstica, Desempregada, Reformada, Outra) 

P14  Prof_pai 

Profissão do pai? 

Valores (Funcionário dos quadros superiores da Administração 
Pública, Funcionário dos serviços policiais e militares, 
Funcionário judicial, Funcionário camarária, Profissional de 
saúde, Trabalhador por conta própria, Administrativo, Professor, 
Doméstico, Desempregado, Reformado, Outra) 

P15 Rend_mes  
Rendimentos mensais do agregado? 

Valores (Menos de 500€, 501€ a 1000€, 1001€ a 1500€, 1501€ a 
2000€, 2001€ a 2500€, mais de 2500€) 

P16 Raz_freq_esc 

Qual a razão para frequentar esta escola? 

Valores (Aproximação à residência, Boa reputação da escola, 
Existência do curso pretendido, ficar com amigos, não ter lugar 
noutra) 

P17 Enc_educ Quem é o seu encarregado de educação? 

Valores (mãe/madrasta, pai/padrasto) 

P18 T_casa_esc 
Quanto tempo demora a chegar de casa à escola? 

Valores (menos de 15min, de 15 a 30min, de 30min a 1h, mais de 
1h) 

P19 T_est_sem  Em média, quantas horas estuda por semana? 

Valores (menos de 2h, de 2 a 5h, de 5 a 10h, mais de 10h) 

P20 N_x_chum_ano Quantas vezes já chumbou de ano? 

Valores (1, 2, 3, 4, mais de 4) 

P21 N_x_chum_mat Quantas vezes já chumbou, a matemática? 

Valores (1, 2, 3, 4, mais de 4) 

P22  N_x_chum_port Quantas vezes já chumbou, a português? 

Valores (1, 2, 3, 4, mais de 4) 

P23 Apoio_pedag Recebe apoio pedagógico por parte da escola? 

Valores (sim, não) 

P24 Ajuda_dific 

Quem o(a) ajuda nas dificuldades escolares? 

Valores (Mãe, Pai, Mãe/Pai, Mãe/irmãos, Pai/irmãos, 
Mãe/pai/irmãos, Outros, Mãe/outros, Pai/outros, Irmãos/outros, 
Mãe/pai/irmãos/outros, Ninguém) 

P25 Expli 
Tem aulas de explicação? 

Valores (não, sim; se sim a matemática, a português, a inglês, a 
Física/química, a outra) 

P26 Act_ext_curri Pratica actividades extra-curriculares? 

Valores (sim, não) 
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P27 Pré_esc Frequentou o pré-escolar? 

Valores (sim, não) 

P28 Ens_super Deseja entrar no ensino superior? 

Valores (sim, não) 

P29 Pc_casa Tem computador em casa? 

Valores (sim, não) 

P30 Net_casa Tem Internet em casa? 

Valores (sim, não) 

P31 Nam Tem namorado/a? 

Valores (sim, não) 

P32 Rel_famil Como classifica as relações familiares em casa? 

Valores (1 – conflituosas, 2, 3, 4, 5 – excelentes) 

P33 Temp_act_f_esc Como classifica o seu tempo para actividades livres fora da escola? 

Valores (1 – nenhum, 2, 3, 4, 5 – muito elevado) 

P34 Said_sema Como classifica as suas saídas semanais, com os amigos? 

Valores (1 – nenhuma, 2, 3, 4, 5 – muito elevadas) 

P35 Cons_alcool_sema Como classifica o seu consumo de álcool durante a semana? 

Valores (1 – nenhum, 2, 3, 4, 5 – muito elevado) 

P36 Cons_alcool_fds Como classifica o seu consumo de álcool ao fim-de-semana? 

Valores (1 – nenhum, 2, 3, 4, 5 – muito elevado) 

P37 Saúde 
Considera que o seu estado de saúde actual, influência o seu 
sucesso escolar? 

Valores (1 – muitíssimo, 2, 3, 4, 5 – nada) 

Disciplina Nome da disciplina 

1ºPer_nota Nota obtida no 1º período à disciplina 

1ºPer_Fjust Faltas justificadas dadas até ao final do 1º período à disciplina 

1ºP_Finj Faltas injustificadas dadas até ao final do 1º período à disciplina 

2ºPer_nota Nota obtida no 2º período à disciplina 

2ºPer_Fjust Faltas justificadas dadas até ao final do 2º período à disciplina 

2ºP_Finj Faltas injustificadas dadas até ao final do 2º período à disciplina 

3ºPer_nota Nota obtida no 3º período à disciplina 

3ºPer_Fjust Faltas justificadas dadas até ao final do 3º período à disciplina 

D
ad

os
 d

as
 p
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ta

s 
fi

n
al

 d
e 

p
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ío
d

o 

3ºP_Finj Faltas injustificadas dadas até ao final do 3º período à disciplina 
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Anexo F – Código escrito em R 

O ambiente de programação R possui um enorme conjunto de funcionalidades capazes 

de lidar com diversas tarefas de Data Mining (e.g. classificação e regressão). Em 

seguida, serão apresentados todos os ficheiros utilizados no Capítulo 5, com vista a 

modelação do problema, assim como todo o código e avaliação dos respectivos 

modelos. 

 

E1 – Código utilizado para a construção dos histogramas 

d<-read.table("base_dados.csv",header=TRUE,sep=";") # ler a BD Alunos 

print(summary(d)) #imprimir um sumário dos dados 

 

#criar histogramas das variáveis da Base de Dados 

plot(d$sexo,main="Histogram of SEXO",col="red") 

plot(d$idade,main="Histogram of IDADE",col="red") 

hist(d$idade,main="Histogram of IDADE",col="red") 

plot(d$escola,main="Histogram of ESCOLA",col="red") 

hist(d$ano,main="Histogram of ANO",col="red") 

plot(d$m_c_pais,main="Histogram of M_C_PAIS",col="red") 

plot(d$m_local,main="Histogram of M_LOCAL",col="red") 

plot(d$n_elem_agreg,main="Histogram of N_ELEM_AGREG",col="red") 

plot(d$est_civil,main="Histogram of EST_CIVIL",col="red") 

plot(d$hab_mae,main="Histogram of HAB_MAE",col="red") 

plot(d$hab_pai,main="Histogram of HAB_PAI",col="red") 

plot(d$prof_mae,main="Histogram of PROF_MAE",col="red") 

plot(d$prof_mae,main="Histogram of PROF_PAI",col="red") 

plot(d$rend_mes,main="Histogram of REND_MES",col="red") 

plot(d$raz_freq_esc,main="Histogram of RAZ_FREQ_ESC",col="red") 

plot(d$enc_educ,main="Histogram of ENC_EDUC",col="red") 

plot(d$t_casa_Esc,main="Histogram of T_CASA_ESC",col="red") 

plot(d$t_esc_sem,main="Histogram of T_ESC_SEM",col="red") 

plot(d$n_x_chum_ano,main="Histogram of N_X_CHUM_ANO",col="red") 

plot(d$n_x_chum_mat,main="Histogram of N_X_CHUM_MAT",col="red") 

plot(d$n_x_chum_port,main="Histogram of N_X_CHUM_PORT",col="red") 

plot(d$apoio_pedag,main="Histogram of APOIO_PEDAG",col="red") 

plot(d$ajuda_dific,main="Histogram of AJUDA_DIFIC",col="red") 

plot(d$expli,main="Histogram of EXPLI",col="red") 
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plot(d$act_ext_curri,main="Histogram of ACT_EXT_CURRI",col="red") 

plot(d$pre_esc,main="Histogram of PRE_ESC",col="red") 

plot(d$ens_super,main="Histogram of ENS_SUPER",col="red") 

plot(d$pc_casa,main="Histogram of PC_CASA",col="red") 

plot(d$net_casa,main="Histogram of NET_CASA",col="red") 

plot(d$n0,main="Histogram of N0",col="red") 

hist(d$rel_f0il,main="Histogram of REL_F0IL",col="red") 

hist(d$temp_act_f_esc,main="Histogram of TEMP_ACT_F_ESC",col="red") 

hist(d$said_sema,main="Histogram of SAID_SEMA",col="red") 

hist(d$cons_alcool_sema,main="Histogram of CONS_ALCOOL_SEMA",col="red") 

hist(d$cons_alcool_fds,main="Histogram of CONS_ALCOOL_FDS",col="red") 

hist(d$saude,main="Histogram of SAUDE",col="red") 

plot(d$disciplina,main="Histogram of DISCIPLINA",col="red") 

plot(d$p_nota,main="Histogram of P_NOTA",col="red") 

hist(d$p_fj,main="Histogram of P_FJ",col="red") 

hist(d$p_fi,main="Histogram of P_FI",col="red") 

plot(d$pp_nota,main="Histogram of PP_NOTA",col="red") 

hist(d$pp_fj,main="Histogram of PP_FJ",col="red") 

hist(d$pp_fi,main="Histogram of PP_FI",col="red") 

plot(d$ppp_nota,main="Histogram of PPP_NOTA",col="red") 

hist(d$ppp_fj,main="Histogram of PPP_FJ",col="red") 

hist(d$ppp_fi,main="Histogram of PPP_FI",col="red") 

 

 

E2 - Código utilizado na fase de pré-processamento da Base de Dados 

source("rminer.R") #executar a biblioteca RMINER 

d<-read.table("base_dados.csv",header=TRUE,sep=";") # ler a bd 

 

#==================== PRÉ-PROCESSAMENTO ========================== 

 

# ------- selecção dos registos com notas de MATEMÁTICA----- 

IndM<-which(d$disciplina=="Matematica") 

Mat<-d[IndM,] 

print(summary(Mat)) 

 

# eliminar os valor " ", "a)" e "D" do(s) atributo(s) atribuindo-lhe valor 0 (zero) 

Mat$p_nota<-eraselevels(Mat$p_nota,c(" ","a)"),c("0")) 

Mat$pp_nota<-eraselevels(Mat$pp_nota,c("D"),c("0")) 
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# substituir a habilitação da mãe e do pai com valor "0" para o valor mais provável "analfabeto" 

HA<-c(9,10,11,12,13,16,23) 

P<-hotdeck(Mat[,HA],"hab_pai","0") 

Mat<-imputation(Mat,"hab_pai",P,"0") 

Mat$hab_pai<-eraselevels(Mat$hab_pai,c("0"),c("analfabeto")) 

Mat$hab_mae<-eraselevels(Mat$hab_mae,c("0"),c("analfabeto")) 

 

# ------- selecção dos registos com notas de PORTUGUÊS----- 

IndP<-which(d$disciplina=="Portugues") 

Por<-d[IndP,] 

print(summary(Por)) 

 

# substituir a habilitação da mãe e do pai com valor "0" para o valor mais provável "analfabeto" 

HA<-c(9,10,11,12,13,16,23)  

P<-hotdeck(Por[,HA],"hab_pai","0") 

Por<-imputation(Por,"hab_pai",P,"0") 

Por$hab_pai<-eraselevels(Por$hab_pai,c("0"),c("analfabeto")) 

HA<-c(9,10,11,12,13,16,23) 

P<-hotdeck(Por[,HA],"hab_mae","0") 

Por<-imputation(Por,"hab_mae",P,"0") 

Por$hab_mae<-eraselevels(Por$hab_mae,c("0"),c("analfabeto")) 

 

# eliminar os valor " ", "a)" e "D" do(s) atributo(s) atribuindo-lhe valor 0 (zero) 

HA<-c(38,41,44) 

P<-hotdeck(Por[HA],"p_nota"," ") # P = 10 !!! 

Por<-imputation(Por,"p_nota",P,"0") 

Por$p_nota<-eraselevels(Por$p_nota,c(" ","a)"),c("0")) 

Por$pp_nota<-eraselevels(Por$pp_nota,c("D"),c("0")) 

 

 

# ================ TRANSFORMAÇÃO DE VARIÁVEIS ===================== 

 

# alteração do valor Feminino ->F e Masculino ->M 

sex<-eraselevels(Mat$sexo,c("Feminino"),label="F") 

sex<-eraselevels(sex,c("Masculino"),label="M") 

Mat$sexo<-sex 

sex<-eraselevels(Por$sexo,c("Feminino"),label="F") 

sex<-eraselevels(sex,c("Masculino"),label="M") 

Por$sexo<-sex 
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# Proceder à redução das hipoteses de alguns atributos – em Inglês "leveling" 

print(summary(Mat$n_elem_agreg)) 

print(summary(Por$n_elem_agreg))  

 

# transformar a variável n_elem_agreg em binária (até 3, mais de 3): 

agreg<-eraselevels(Mat$n_elem_agreg,c("1","2","3"),label="ate3") 

agreg<-eraselevels(agreg,c("4","5 ou mais"),label="4oumais") 

Mat$n_elem_agreg<-agreg 

agreg<-eraselevels(Por$n_elem_agreg,c("1","2","3"),label="ate3") 

agreg<-eraselevels(agreg,c("4","5 ou mais"),label="4oumais") 

Por$n_elem_agreg<-agreg 

 

# transformar a variável est_civil  

# Como existem poucos casos com viúvos, será realizada a agregação dos casos: uniões de facto 
nos casados e os viúvos nos divorciados, sendo o resultado final: "pais juntos" vs 
"separado/viuvo" 

civil<-eraselevels(Mat$est_civil,c("casados","uniao de facto"),label="paisjuntos") 

civil<-eraselevels(civil,c("divorciados/separados","viuvo/a"),label="sep_viuvo") 

Mat$est_civil<-civil 

civil<-eraselevels(Por$est_civil,c("casados","uniao de facto"),label="paisjuntos") 

civil<-eraselevels(civil,c("divorciados/separados","viuvo/a"),label="sep_viuvo") 

Por$est_civil<-civil 

print(summary(Mat$est_civil)) 

print(summary(Por$est_civil))  

 

# transformar a variável hab_pai e hab_mae  

# Para uma melhor análise será transformado cada nível num número, de modo ordenado 
conforme a educação, assim "analfabeto", "1 a 4 classe", "5 ao 9 ano", "10 ao 12 ano" e "curso 
superior" transforma-se em 0, 1, 2, 3, 4, respectivamente 

Mat$hab_pai<-factor2numeric(Mat$hab_pai,c("analfabeto","1 a 4 classe","5 ao 9 ano","10 ao 
12 ano","curso superior"),c(0,1,2,3,4)) 

Mat$hab_mae<-factor2numeric(Mat$hab_mae,c("analfabeto","1 a 4 classe","5 ao 9 ano","10 ao 
12 ano","curso superior"),c(0,1,2,3,4)) 

Por$hab_pai<-factor2numeric(Por$hab_pai,c("analfabeto","1 a 4 classe","5 ao 9 ano","10 ao 12 
ano","curso superior"),(0,1,2,3,4)) 

Por$hab_mae<-factor2numeric(Por$hab_mae,c("analfabeto","1 a 4 classe","5 ao 9 ano","10 ao 
12 ano","curso superior"),c(0,1,2,3,4)) 

 

# transformar a variável prof_pai e prof_mae  

# redução do nº de classes, sendo que no final só existiram 4 classes: “emcasa”, “outra”, 
“serviços”, “saúde” 

prof<-
eraselevels(Mat$prof_mae,c("Reformado","Domestico","Desempregado"),label="emcasa") 

prof<-eraselevels(prof,c("0","Outra","Trabalhador por conta propria"),label="outra") 
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prof<-eraselevels(prof,c("Funcionario 
camarario","Administrativo","FJ","FQSAP","FSPM"),label="servicos") 

prof<-eraselevels(prof,c("Profissional de saude"),label="saude") 

prof<-eraselevels(prof,c("Professor"),label="prof") 

Mat$prof_mae<-prof 

prof<-
eraselevels(Mat$prof_pai,c("Reformado","Domestico","Desempregado"),label="emcasa") 

prof<-eraselevels(prof,c("0","Outra","Trabalhador por conta propria"),label="outra") 

prof<-eraselevels(prof,c("Funcionario 
camarario","Administrativo","FJ","FQSAP","FSPM"),label="servicos") 

prof<-eraselevels(prof,c("Profissional de saude"),label="saude") 

prof<-eraselevels(prof,c("Professor"),label="prof") 

Mat$prof_pai<-prof 

prof<-
eraselevels(Por$prof_mae,c("Reformado","Domestico","Desempregado"),label="emcasa") 

prof<-eraselevels(prof,c("0","Outra","Trabalhador por conta propria"),label="outra") 

prof<-eraselevels(prof,c("Funcionario 
camarario","Administrativo","FJ","FQSAP","FSPM"),label="servicos") 

prof<-eraselevels(prof,c("Profissional de saude"),label="saude") 

prof<-eraselevels(prof,c("Professor"),label="prof") 

Por$prof_mae<-prof 

prof<-eraselevels(Por$prof_pai,c("Reformado","Domestico","Desempregado"),label="emcasa") 

prof<-eraselevels(prof,c("0","Outra","Trabalhador por conta propria"),label="outra") 

prof<-eraselevels(prof,c("Funcionario 
camarario","Administrativo","FJ","FQSAP","FSPM"),label="servicos") 

prof<-eraselevels(prof,c("Profissional de saude"),label="saude") 

prof<-eraselevels(prof,c("Professor"),label="prof") 

Por$prof_pai<-prof 

 

# transformar o atributo raz_freq_esc,  

# como "não ter tido lugar noutra" verifica-se poucas vezes estes serão agrupados na classe 
"ficar com amigos", no final foram obtidas 4 classes: outra, curso_pretendido, 
reputação_escola, perto_casa 

raz<-eraselevels(Mat$raz_freq_esc,c("ficar com amigos","nao ter tido lugar 
noutra"),label="outra") 

raz<-eraselevels(raz,c("existencia do curso pretendido"),label="curso_pretendido") 

raz<-eraselevels(raz,c("boa reputacao da escola"),label="reputacao_escola") 

raz<-eraselevels(raz,c("aproximacao a residencia"),label="perto_casa") 

Mat$raz_freq_esc<-raz 

raz<-eraselevels(Por$raz_freq_esc,c("ficar com amigos","nao ter tido lugar 
noutra"),label="outra") 

raz<-eraselevels(raz,c("existencia do curso pretendido"),label="curso_pretendido") 

raz<-eraselevels(raz,c("boa reputacao da escola"),label="reputacao_escola") 

raz<-eraselevels(raz,c("aproximacao a residencia"),label="perto_casa") 
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Por$raz_freq_esc<-raz 

 

#transformar o atributo enc_educ 

# obtenção de 3 classes: mãe, pai e outro 

enc<-eraselevels(Mat$enc_educ,c("irmao/irma","o proprio","Outra"),label="outro") 

enc<-eraselevels(enc,c("mae/madrasta"),label="mae") 

enc<-eraselevels(enc,c("pai/padrasto"),label="pai") 

Mat$enc_educ<-enc 

enc<-eraselevels(Por$enc_educ,c("irmao/irma","o proprio","Outra"),label="outro") 

enc<-eraselevels(enc,c("mae/madrasta"),label="mae") 

enc<-eraselevels(enc,c("pai/padrasto"),label="pai") 

Por$enc_educ<-enc 

 

# transformação de um atributo t_casa_Esc em numérico 

Mat$t_casa_Esc<-factor2numeric(Mat$t_casa_Esc,c("menos de 15 min","15 a 30min","30min 
a 1h","mais de 1h"),c(1,2,3,4)) 

Por$t_casa_Esc<-factor2numeric(Por$t_casa_Esc,c("menos de 15 min","15 a 30min","30min a 
1h","mais de 1h"),c(1,2,3,4)) 

 

# transformação de um atributo t_esc_sem em numérico 

summary(Mat$t_esc_sem)          

Mat$t_esc_sem<-factor2numeric(Mat$t_esc_sem,c("menos de 2h","2 a 5h","5 a 10h","mais de 
10h"),c(1,2,3,4)) 

Por$t_esc_sem<-factor2numeric(Por$t_esc_sem,c("menos de 2h","2 a 5h","5 a 10h","mais de 
10h"),c(1,2,3,4)) 

 

# transformação de um atributo n_x_chum_mat em numérico 

Mat$n_x_chum_mat<-factor2numeric(chumb,c("0","1","2","3oumais"),c(0,1,2,3)) 

Por$n_x_chum_port<-factor2numeric(chumb,c("0","1","2","3oumais"),c(0,1,2,3)) 

 

# transformação de um atributo ajuda_dific 

IC<-which(Mat$ajuda_dific=="ninguem") 

ajuda<-rep("sim",nrow(Mat)) 

ajuda[IC]<-"nao" 

ajuda<-factor(ajuda) 

Mat$ajuda_dific<-ajuda 

IC<-which(Por$ajuda_dific=="ninguem") 

ajuda<-rep("sim",nrow(Por)) 

ajuda[IC]<-"nao" 

ajuda<-factor(ajuda) 

Por$ajuda_dific<-ajuda 
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# transformação de um atributo expli 

# a variável das explicações deveria ter sido armazenada de outro modo 

 

#---------Matemática---------- 

exp<-Mat$expli 

exp1<-eraselevels(exp,c("matematica","matematica e ingles","matematica, Fisica/qimica", 

"matematica, Fisica/Quimica", 

"matematica, ingles, Fisica/Quimica","matematica, Outras","portugues, matematica", 

"matematica, FQ", "portugues, matematica, Fisica/Quimica", 

"portugues, matematica, ingles, Fisica/Quimica", 

"matematica, fisoco/Quimica","matematica, ingles"),label="sim") 

IC<-which(exp1=="sim") 

exp<-rep("nao",nrow(Mat)) 

exp[IC]<-"sim" 

exp<-factor(exp) 

Mat$expli<-exp 

 

#---------Português------------ 

exp<-Por$expli 

exp1<-eraselevels(exp, 

c("portugues","portugues, Fisica/Quimica, Outras","portugues, ingles", 

"portugues, ingles, Fisica/Quimica","portugues, ingles, Outras", 

"portugues, matematica","portugues, matematica, Fisica/Quimica", 

"portugues, matematica, ingles, Fisica/Quimica", 

"portugues, Outras"),label="sim") 

IC<-which(exp1=="sim") 

exp<-rep("nao",nrow(Por)) 

exp[IC]<-"sim" 

exp<-factor(exp) 

Por$expli<-exp 

 

# transformar os atributos Faltas (ppp_fi e ppp_fj) 

F<-Mat$ppp_fj+Mat$ppp_fi 

Mat$ppp_fj<-F 

F<-Por$ppp_fj+Por$ppp_fi 

Por$ppp_fj<-F 

 

# ======================CRIAR DOIS CONJUNTOS DE DADOS============== 

 

# ---MATEMÁTICA------- 
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ES_M<-
c(3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,45,38,41,44) 

M<-Mat[,ES_M] 

# ---PORTUGUÊS------- 

ES_P<-
c(3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,45,38,41,44) 

P<-Por[,ES_P] 

 

# Gravar as BD com as alterações realizadas 

write.table(M,file="mat-notas.csv",row.names=FALSE,col.names=TRUE,sep=";") 

write.table(P,file="por-notas.csv",row.names=FALSE,col.names=TRUE,sep=";") 

 

# =========transformação para um problema de CLASSIFICAÇÃO============== 

 

# ----------2 CLASSES, escala: "R" - reprovou/fail e "P" - passou/pass---------- 

NC<-ncol(M) # BD de Matemática 

notas_mat<-M[,NC] 

aux<-factorize(notas_mat,c(0,10,21),c("R","P")) 

M[,NC]<-aux 

NC<-ncol(P) # BD de Português 

notas_por<-P[,NC] 

aux<-factorize(notas_por,c(0,10,21),c("R","P")) 

P[,NC]<-aux 

 

# Gravar os ficheiros com as notas "R","P" 

write.table(M,file="mat-passou.csv",row.names=FALSE,col.names=TRUE,sep=";") 

write.table(P,file="por-passou.csv",row.names=FALSE,col.names=TRUE,sep=";") 

 

# ----------5 CLASSES, escala: I, II, III, IV, V---------- 

# Adoptação da seguinte métrica: 

# I - very good/excellent: 16 ou superior 

# II - good: 14 a 16 

# III - satisfactory: 12 a 14 

# IV - Sufficient: 10 a 11 

# V   - Fail - menos que 10  

 

NC<-ncol(M) # BD de Matemática 

aux<-factorize(notas_mat,c(0,10,12,14,16,21),c("V","IV","III","II","I")) 

M[,NC]<-aux 

NC<-ncol(P) # BD de Português 

aux<-factorize(notas_por,c(0,10,12,14,16,21),c("V","IV","III","II","I")) 
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P[,NC]<-aux 

 

# Gravar os ficheiros com as notas "V","IV","III","II","I" 

write.table(M,file="mat-5.csv",row.names=FALSE,col.names=TRUE,sep=";") 

write.table(P,file="por-5.csv",row.names=FALSE,col.names=TRUE,sep=";") 

 

# ================ FIM DO PRÉ.PROCESSAMENTO ======================= 

 

 

E2 - Código utilizado na fase de modelação da Base de Dados 

source("rminer.R") 

library(maptree)  

 

# problema de CLASSIFICAÇÃO 2 classes (passou/reprovou) 

m2<-read.table("mat-passou.csv",sep=";",header=TRUE) # ler BD de 
Matemática   

p2<-read.table("por-passou.csv",sep=";",header=TRUE) # ler BD de 
Português   

 

# problema de CLASSIFICAÇÃO 5 classes (A, B, C, D, F) 

m5<-read.table("mat-5.csv",sep=";",header=TRUE) # ler mat escala ABCDF  

p5<-read.table("por-5.csv",sep=";",header=TRUE) # ler por escala ABCDF  

 

# problema de REGRESSÃO (saída contínua) 

m20<-read.table("mat-notas.csv",sep=";",header=TRUE) # ler mat notas  

p20<-read.table("por-notas.csv",sep=";",header=TRUE) # ler mat notas 

 

# Notação: C1 - sem as notas do 2º período, C - sem as notas do 1º e 
2º período 

NC<-ncol(m2); C1<-setdiff(1:33,32) 

NC<-ncol(m2); C<-setdiff(1:33,c(31,32)) 

 

fitmodel<-function(data,model="dt") 

{ 

Y<-data$ppp_nota 

if(is.factor(Y)) Task="classification" 

else Task="regression" 

 

if(model=="mlp")  

{ 
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s<-c(0,2,4,6,8);  

mpar=c(1,100,"holdout",2/3); 

} 

else if(model=="svm")  

{ 

s<-c(2^-9,2^-7,2^-5,2^-3,2^-1); 

mpar=c(NA,NA,"holdout",2/3); 

} 

 

if(model=="mlp"||model=="svm")  

     M<-fit(ppp_nota~.,data,model=model,task=Task,search=s) 

else M<-fit(ppp_nota~.,data,model=model,task=Task) 

return(M) 

} 

 

# --- funções auxiliares para ver importância dos atributos --- 

treemodel<-function(data) #desenho da árvore de decisão 

{ 

dt<-fit(ppp_nota~.,data,model="dt",task="classification") 

arvore<-dt@object  

draw.tree(arvore) 

#print(dt);text(dt) 

} 

 

impmodel<-function(model,data,method="data") 

{ 

if(model@task=="classification")  

return (Importance(model,data,method=method)) 

else  

return (Importance(model,data,method="kewley")) 

} 

 

# -------------------------------------------------------------------- 

# Alterar o código conforme seja necessário: 

 

#----------DESENHAR ÁRVORES---------MATEMÁTICA –-------------- 

#-------- 2CLASSES------------------- 

jpeg(filename = "h1.jpeg", width = 700, height = 450, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(m2) # todos os atributos  

dev.off() 
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jpeg(filename = "h2.jpeg", width = 1200, height = 450, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(m2[,C1]) # sem a nota do 2º período 

dev.off() 

 

jpeg(filename = "h3.jpeg", width = 2000, height = 900, pointsize = 
12,quality = 100, bg = "white", res = NA) 

treemodel(m2[,C]) # sem as notas do 1º e 2º períodos 

dev.off() 

 

#-------- 5CLASSES------------------- 

jpeg(filename = "h7.jpeg", width = 1700, height = 650, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(m5) # todos os atributos  

dev.off() 

 

jpeg(filename = "h8.jpeg", width = 1700, height = 650, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(m5[,C1]) # sem a nota do 2º período 

dev.off() 

 

jpeg(filename = "h9.jpeg", width = 2000, height = 900, pointsize = 
12,quality = 100, bg = "white", res = NA) 

treemodel(m5[,C]) # sem as notas do 1º e 2º períodos 

dev.off() 

 

#----------DESENHAR ÁRVORES---------PORTUGUÊS –-------------- 

#-------- 2CLASSES------------------- 

jpeg(filename = "h4.jpeg", width = 700, height = 450, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(p2) # todos os atributos  

dev.off() 

 

jpeg(filename = "h5.jpeg", width = 500, height = 350, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(p2[,C1]) # sem a nota do 2º período 

dev.off() 

 

jpeg(filename = "h6.jpeg", width = 1800, height = 750, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(p2[,C]) # sem as notas do 1º e 2º períodos  

dev.off() 
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#-------- 5CLASSES------------------- 

jpeg(filename = "h10.jpeg", width = 700, height = 450, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(p5) # todos os atributos  

dev.off() 

 

jpeg(filename = "h11.jpeg", width = 1500, height = 450, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(p5[,C1]) # sem a nota do 2º período 

dev.off() 

 

jpeg(filename = "h12.jpeg", width = 1800, height = 800, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(p5[,C]) # sem as notas do 1º e 2º períodos  

dev.off() 

 

# -----------saber a importância relativa dos atributos---------- 

# ---------- problema de CLASSIFICAÇÃO ---------- 

# -----------------------PORTUGUÊS – 2CLASSES------------------------- 

rfp1<-fitmodel(p2,model="randomforest") #modelo RF -->H1  

Irfp1<-impmodel(rfp1,p2) 

print(Irfp1$imp) 

barplot(as.numeric(Irfp1$imp)) 

 

rfp2<-fitmodel(p2[,C1],model="randomforest") #modelo RF -->H2 

Irfp2<-impmodel(rfp2,p2[,C1]) 

print(Irfp2$imp) 

barplot(as.numeric(Irfp2$imp)) 

 

rfp3<-fitmodel(p2[,C],model="randomforest") #modelo RANDOMFOREST -->H3 

Irfp3<-impmodel(rfp3,p2[,C]) 

print(Irfp3$imp) 

barplot(as.numeric(Irfp3$imp)) 

 

# -----------------------MATEMÁTICA- 2CLASSES------------------------- 

rfm1<-fitmodel(m2,model="randomforest") #modelo RANDOMFOREST -->H1 

Irfm1<-impmodel(rfm1,m2) 

print(Irfm1$imp) 

barplot(as.numeric(Irfm1$imp)) 
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rfm2<-fitmodel(m2[,C1],model="randomforest") # modelo DT -->H2 

Irfm2<-impmodel(rfm2,m2[,C1]) 

print(Irfm2$imp)    

barplot(as.numeric(Irfm2$imp)) 

 

svmm3<-fitmodel(m2[,C],model="svm") # modelo SVM -->H3 

Isvmm3<-impmodel(svmm3,m2[,C]) 

print(Isvmm3$imp)    

barplot(as.numeric(Isvmm3$imp)) 

 

# -----------------------PORTUGUÊS – 5CLASSES------------------------- 

rfp1<-fitmodel(p5,model="randomforest") #modelo DT -->H1 --> Português 

Irfp1<-impmodel(rfp1,p5) 

print(Irfp1$imp) 

barplot(as.numeric(Irfp1$imp)) 

 

rfp2<-fitmodel(p5[,C1],model="randomforest") #modelo DT -->H2 

Irfp2<-impmodel(rfp2,p5[,C1]) 

print(Irfp2$imp) 

barplot(as.numeric(Irfp2$imp)) 

 

rfp3<-fitmodel(p5[,C],model="randomforest") #modelo RANDOMFOREST -->H3 

Irfp3<-impmodel(rfp3,p5[,C]) 

print(Irfp3$imp) 

barplot(as.numeric(Irfp3$imp)) 

 

# -----------------------MATEMÁTICA- 5CLASSES------------------------- 

rfm1<-fitmodel(m5,model="randomforest") #modelo DT -->H1 

Irfm1<-impmodel(rfm1,m5) 

print(Irfm1$imp) 

barplot(as.numeric(Irfm1$imp)) 

 

rfm2<-fitmodel(m5[,C1],model="randomforest") # modelo DT -->H2 

Irfm2<-impmodel(rfm2,m5[,C1]) 

print(Irfm2$imp)    

barplot(as.numeric(Irfm2$imp)) 

 

rfm3<-fitmodel(m5[,C],model="randomforest") # modelo DT -->H3 

Irfm3<-impmodel(rfm3,m5[,C]) 

print(Irfm3$imp)    
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barplot(as.numeric(Irfm3$imp)) 

 

# ----------------- problema de REGRESSÃO  Matemática ---------- 

rf1<-fitmodel(m20,model="randomforest") #modelo DT -->H1 

Irf1<-impmodel(rf1,m20) 

print(Irf1$imp) 

barplot(as.numeric(Irf1$imp)) 

 

rf2<-fitmodel(m20[,C1],model="randomforest") #modelo DT -->H2 

Irf2<-impmodel(rf2,m20[,C1]) 

print(Irf2$imp)    

barplot(as.numeric(Irf2$imp)) 

 

rf3<-fitmodel(m20[,C],model="randomforest") # modelo DT -->H3 

Irf3<-impmodel(rf3,m20[,C]) 

print(Irf3$imp)    

barplot(as.numeric(Irf3$imp)) 

 

# ---------- problema de REGRESSÃO ---------- 

rfm20<-fitmodel(m20,model="randomforest") #modelo RANDOMFOREST -->H1 

Irfm20<-impmodel(rfm20,m20) 

print(Irfm20$imp) 

barplot(as.numeric(Irfm20$imp)) # a seguir às notas, o + importante é 
o n. chumbos a mat :) 

 

rfm20<-fitmodel(m20[,C1],model="randomforest") #modelo RANDOMFOREST --
>H1 

Irfm20<-impmodel(rfm20,m20[,C1],) 

print(Irfm20$imp) 

barplot(as.numeric(Irfm20$imp)) # a seguir às notas, o + importante é 
o n. chumbos a mat :) 

 

rfm20<-fitmodel(m20[,C],model="randomforest") #modelo RANDOMFOREST --
>H1 

Irfm20<-impmodel(rfm20,m20[,C],) 

print(Irfm20$imp) 

barplot(as.numeric(Irfm20$imp)) # a seguir às notas, o + importante é 
o n. chumbos a mat :) 

 

rfm20<-fitmodel(m20[,C],model="svm") #modelo RANDOMFOREST -->H1 

Irfm20<-impmodel(rfm20,m20[,C],) 

print(Irfm20$imp) 
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barplot(as.numeric(Irfm20$imp)) # a seguir às notas, o + importante é 
o n. chumbos a mat :) 

 

 

#-----------criar árvores -----------Matemática ---------------------- 

jpeg(filename = "ha.jpeg", width = 2000, height = 550, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(m20) 

dev.off() 

 

jpeg(filename = "hb.jpeg", width = 2000, height = 550, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(m20[,C1]) 

dev.off() 

 

jpeg(filename = "hc.jpeg", width = 2000, height = 550, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(m20[,C]) 

dev.off() 

 

#--------------------Português------------------------------- 

svmp20<-fitmodel(p20,model="svm") #modelo SVM -->H1 - Português 

Isvmp20<-impmodel(svmp20,p20) 

print(Isvmp20$imp) 

barplot(Isvmp20$imp) 

 

jpeg(filename = "he.jpeg", width = 2000, height = 550, pointsize = 
12,quality = 75, bg = "white", res = NA) 

treemodel(p20[,C1]) # criar árvore 

dev.off() 

 

rfp20<-fitmodel(p20,model="randomforest") #modelo RF -->H2 - Português 

Irfp20<-impmodel(rfp20,p20) 

print(Irfp20$imp) 

barplot(as.numeric(Irfp20$imp)) 

 

svmp20<-fitmodel(p20[,C1],model="svm") #modelo SVM -->H2 - Português 

Isvmp20<-impmodel(svmp20,p20[,C1]) 

print(Isvmp20$imp) 

barplot(Isvmp20$imp) 
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rfp20<-fitmodel(p20[,C],model="randomforest") #modelo RF -->H3 - 
Português 

Irfp20<-impmodel(rfp20,p20[,C],) 

print(Irfp20$imp) 

barplot(as.numeric(Irfp20$imp))  

 

svmp20<-fitmodel(p20[,C],model="svm") #modelo SVM -->H3 - Português 

Isvmp20<-impmodel(svmp20,p20[,C]) 

print(Isvmp20$imp) 

barplot(Isvmp20$imp) 
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Anexo G – Glossário de Termos 
Termo Significado 

Aprendizagem 
Automática 

Subárea da inteligência artificial que pesquisa métodos computacionais 
relacionados com a aquisição de novos conhecimentos, novas habilidades 
e novas formas de organizar o conhecimento já existente.  

Aprendizagem 
Supervisionada 

São apresentados ao modelo conjuntos de padrões de entrada e os 
correspondentes padrões de saída. 

Arvores de Decisão É um esquema em forma de árvore onde cada nó não terminal representa 
um teste ou decisão sobre determinado item. 

Base de Dados (BD) Sistemas onde estão armazenados os dados que podem ser objecto de 
análise. 

Classificação Corresponde a uma tarefa de Data Mining que encontra uma função que 
associa um exemplo a uma classe, dentro de um conjunto de classes 
possíveis. 

CRAN 
Comprehensive R Archive Network, http://cran.r-project.org  

CRISP-DM Metodologia que consiste num conjunto de fases e processos padrões para 
desenvolver projectos de DCBD/DM. 

Data Mining (DM) Etapa do processo de DCBD, em que se aplicam algoritmos de 
aprendizagem com vista à descoberta de padrões úteis nos dados. 

Data Warehouse Base de dados “especial”, onde os dados são orientados ao assunto, sendo 
muitas vezes integrados através de múltiplas fontes. 

Descoberta de 
Conhecimento em 
Bases de Dados 
(DCBD) 

Extrair de grandes bases de dados, sem nenhuma formulação prévia de 
hipóteses, conhecimento, relevante e previamente desconhecidas, que 
podem ser utilizadas para a tomada de decisões. 

Ensino Básico Escolaridade obrigatória, que inclui os anos lectivos 1ª classe até ao 9º 
ano. 

Ensino Secundário 
Escolaridade não obrigatória, inclui os anos lectivos 10º, 11º e 12º anos. 

ESGP 
Escola Secundária Gabriel Pereira – em Évora. 

ESMS 
Escola Secundária Mousinho da Silveira – em Portalegre. 

MAD Média dos desvios absolutos, métrica que permite medir a perfomance dos 
modelos. 

MLP 
 

Não Linearidade Capacidade de modelar funções não lineares 
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Pré-processamento 

dos dados 

São removidas as inconsistências nos dados e integrados, visando 
adequá-los aos algoritmos do processo de DCBD. 
 

R 
Ambiente de programação para tratamento estatístico e análise de dados. 

Redes Neuronais 

Atificiais 
Sistema que tem a capacidade de aprender a partir de dados, de forma a 
atingir um objectivo específico.  

Regressão Tarefa de previsão que pretende modelar uma função de mapeamento 
entre um conjunto de entradas, designadas por variáveis independentes, e 
uma saída numérica, chamada variável dependente. 

RMiner Biblioteca com funções criada por Cortez [2007] para modelação de 
problemas de Data Mining. 

RMSE Raiz da média do quadrado dos erros, métrica que permite medir a 
performance dos modelos. 

Selecção dos Dados 
Identificação das bases de dados relevantes para a análise do processo. 

SVM 
Modelos de aprendizagem supervisionada desenvolvidos na década de 
noventa, podendo ser consideradas máquinas com apenas uma camada 
escondida e que se baseiam na teoria da aprendizagem estatística e no 
princípio da minimização do risco estrutural. 

Sucesso Razão entre o que se pretende atingir (objectivos) e o que se 
efectivamente se conseguiu (resultados). 

 




