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RESUMO 
 
 Em um estudo sobre a qualidade da educação realizado pela OCDE (Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) no ano de 2012, envolvendo 64 países, o 
Brasil ficou classificado como o 57º em qualidade de ensino. Esse cenário é corroborado por 
dados disponibilizados pelo Ideb ( Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que  
informam que a média obtida pelos alunos do ensino médio em 2011 foi 3,7, podendo variar de 0 
à 10. Esses dados apontam para a necessidade de investimento em pesquisas que tenham como 
objetivo a descoberta de medidas que potencializem a qualidade do ensino. No entanto, os fatores 
que impactam no desempenho escolar entre os jovens e adolescentes ainda não são totalmente 
conhecidos. Diante desse cenário, faz-se necessário compreender parcialmente os motivos que 
afetam o aproveitamento escolar de jovens e adolescentes do ensino médio. Portanto, esta 
pesquisa busca identificar e analisar as possíveis variáveis que mais influenciam o desempenho 
acadêmico de jovens e adolescentes do ensino médio. Como método, foi elaborado e aplicado um 
questionário para estudantes do ensino médio de uma escola pública na cidade de Salvador, 
sendo esses dados posteriormente analisados utilizando a técnica de árvore de classificação, mais 
especificamente, o algoritmo CART (Classification and Regression Tree).  Vale ressaltar que há 
uma imprecisão associada aos resultados, em decorrência da quantidade de dados disponível.  
Isto significa dizer que a análise feita sobre os dados é uma representação amostral do 
ensino médio em escolas públicas. Entre os resultados encontrados, foi observado que o fator 
idade foi determinante na configuração dos resultados, uma vez que se observou que a 
partir dos 18 anos a tendência à reprovação era muito maior em relação a pessoas de idade 
inferior aos 18 anos.  

 

PALAVARAS CHAVE. Mineração de Dados;  Árvore de Classificação; Rendimento 
Escolar.  
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