
Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade 
Federal Fluminense como requisito parcial para conclusão do curso. 
1 Graduando do Curso de Sistemas de Informação-UFF; vsconte94@gmail.com 
 

Mineração de Dados Educacionais para avaliar os fatores que influenciam 

no desempenho de candidatos do ENEM 

Educational Data Mining to assess factors influencing ENEM candidate 

performance 

Victor de Souza Conte 1 

 

Resumo 

Existe uma base de dados que possui características culturais, socioeconômicas e de 

desempenho dos alunos que realizaram o ENEM que é disponibilizada pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Através dessa base é possível 

realizar análises e caracterizar alunos e escolas de acordo com o desempenho obtido, tornando 

possível o conhecimento do perfil dos alunos e escolas que são submetidos ao exame. Esse 

conhecimento pode ser obtido através de uma técnica denominada Mineração de Dados que 

permite a descoberta de conhecimento em grandes bases de dados se os passos do processo de 

Descoberta de Conhecimento em Base de Dados (Knowledge Discovery in Databases - KDD) 

forem seguidos corretamente. Uma das usabilidades dessa mineração de dados é a Mineração 

de Dados Educacionais (MDE) que é uma área que analisa e estuda dados de contextos 

educacionais. Para conseguir realizar o que foi descrito acima, este trabalho realizou análises e 

comparações com o objetivo de encontrar correlações na base de dados do ENEM 2015 afim 

de encontrar fatores que influenciam no desempenho de candidatos do ENEM e verificar se há 

condições igualitárias entre diferentes classes socioeconômicas. 

Palavras-chave: Mineração de Dados. Descoberta de Conhecimento. ENEM. Mineração de 

Dados Educacionais. 

Abstract 

There is a database that has cultural, socioeconomic and performance characteristics of students 

who have taken ENEM that is available from the National Institute for Educational Studies and 

Research Anísio Teixeira (INEP). Through this base it is possible to perform analyzes and 

characterize students and schools. according to the performance obtained, making it possible to 

know the profile of the students and schools that are subjected to the exam. This knowledge can 

be obtained through a technique called Data Mining that allows the discovery of knowledge in 
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large databases if the steps of the Knowledge Discovery in Databases (KDD) process are 

followed correctly. One of the uses of this data mining is Educational Data Mining (MDE) 

which is an area that analyzes and studies data from educational contexts. In order to accomplish 

the things described above, this paper performed analysis and comparisons in order to find 

correlations in the ENEM 2015 database in order to find factors that influence the performance 

of ENEM candidates and to check for equal conditions between different socioeconomic 

classes. 

Keywords: Data Mining. Knowledge Discovery. ENEM. Educational Data Mining. 
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1. INTRODUÇÃO 

A partir da publicação do relatório Coleman (1966), a correlação entre os resultados 

escolares e as condições socioeconômicas tem chamado atenção de diferentes profissionais 

estudantis, visto que, assim como o ranking do ENEM, existem outros que também são 

baseados nas médias por escola. (apud TRAVITZKI, 2013, p.83). Contudo, o contexto é um 

fator importante que deve ser considerado para que se possa avaliar o efeito criado pela escola, 

visto que diferentes condições geram diferentes performances. (HECK, 2000). Constantemente 

testes que utilizam de comparação de média pelos pesquisadores são os mais 

utilizados(AFLAKPUI,  1995), sendo percebido por PETERSEN (1977), que 4 a cada 10 

autores que foram pesquisados em seus estudos, usaram em suas análises algum teste de 

comparação de médias e com (MEYER, 1997) afirmando que a pontuação média em um exame 

é um dos mais comuns indicadores usados na educação americana, apesar de o mesmo também 

ter dito que é necessário que os alunos sejam testados em todas as séries e que seja priorizada 

uma grande coleta confiável das características estudantis e familiares que contenham 

informações correspondentes aos objetivos educacionais. (MEYER, 1997). 

Com o objetivo de encontrar correlações entre diferentes variáveis afim de 

pesquisar padrões de variáveis que influenciam no desempenho dos alunos, foram realizados 

diversos estudos com a utilização dos microdados do ENEM e do Censo Escolar de 2005, 

usufruindo-se, em um dos importantes estudos, dos modelos econométricos com mínimos 

quadrados ordinários em que foram identificados diferentes fatores que possuiam influência 

nos resultados das provas, como a idade, cor étnica, nível socioeconômico, ocupação, infra-

estrutura administrativa, tamanho escolar, hábitos e interesses (GOLGHER, 2010), além da 
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dependência administrativa escolar (BENTON et al., 2003). Um aspecto essencial para 

diferenciar a sociedade é o capital econômico (BOURDIEU, 1998), por este e outros motivos 

tanto o capital econômico quanto outros dados das escolas e alunos foram levados em conta 

após a mineração de dados educacionais para que fossem realizadas as correlações. 

2. MINERAÇÃO DE DADOS 

 Muitas pessoas se referem a mineração de dados utilizando-se do termo 

descoberta de conhecimento a partir de dados (KDD), existindo também outros termos e visões 

utilizados para se referir ao que seria mineração de dados com ela podendo ser caracterizada 

pelo processo de se encontrar um pequeno conjunto de pepitas preciosas em uma grande 

quantidade de matéria-prima. (HAN, KAMBER, PEI 2012) 

O processo de descoberta de conhecimento (KDD) foi demonstrado como o 

processo geral de descoberta de conhecimento a partir dos dados, em contrapartida com o termo 

Mineração de Dados que é mais utilizada por profissionais que utilizam banco de dados e 

estatísticos, além de comunidades de negócios, sendo representado por uma sequência de 

passos, desde a etapa inicial de seleção, passando pela de pré-processamento e transformação 

dos dados até a mineração dos dados e posteriormente interpretação dos resultados que foram 

obtidos da mineração (FAYAD et al 1996). 

  Na etapa de seleção são selecionados os dados importantes para o domínio de 

estudo (FAYAD et al 1996). O Pré-Processamento é responsável pela limpeza de dados 

inconsistentes de forma a tentar evitar a obtenção de resultados não confiáveis pela utilização 

de dados “sujos” aumentando-se a credibilidade da mineração de dados (KAMBER, 2001). Na 

transformação os dados são padronizados e transformados de forma há possibilitar corretamente 

sua integração com diferentes bases e posteriormente a mineração (KAMBER, 2001). Na etapa 

de Mineração de Dados, dados são trabalhados e analisados de forma há tentar obter-se 

conhecimento útil através do reconhecimento de padrões (PRASS, 2004). Na interpretação são 

estudados os padrões encontrados com objetivo de serem realizadas ações de forma a melhorar 

o objeto de estudo de acordo com o conhecimento que previamente obtido. 
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Figura 1 – O processo de KDD.  

 

Fonte: Adaptado de FAYAD et al 1996 

 

2.1. Mineração de dados educacionais 

Segundo Baker, Isotani e Carvalho (2011), mineração de dados educacionais é uma 

área de pesquisa com objetivo de desenvolver métodos que possibilitem a exploração de dados 

coletados em cenários escolares, importantes para a descoberta de conhecimento e consequente 

tomada de decisão afim de aprimorar a aprendizagem. Além disso, de acordo com Baker e 

Yacef (2009), a EDM tem emergido nos últimos anos como uma relevante área de 

pesquisa,utilizando-se de metodologias de diferentes áreas(como estatísica, ciência da 

computação,psicometria, educação, entre outras) para analisar os dados afim de entender os 

estudantes e melhorar as metodologias de ensino. 

 Historicamente, (Baker et. al.,2011) afirma que a mineração de dados 

educacionais está em estágio inicial no Brasil e bem consolidada internacionalmente, possuindo 

grande potencial e em rápido crescimento com o passar dos anos, desde o primeiro Workshop, 

Educational Data Mining, criado em 2005 durante o 20th National Conference on Artificial 

Intelligence, na cidade de Pittsburgh, EUA Marques(2014). Além desse Workshop 

Marques(2014) cita que a primeira conferência de mineração de dados educacionais foi criada 

em 2008, com a criação de um periódico conhecido como JEDM - Journal of Educational Data 

Mining em 2009 e em 2011 conseguindo ter uma sociedade científica para mineração de dados 

educacionais capaz de interligar pesquisadores da área de diferentes países, sociedade está 

conhecida como International Educational Data Mining.   

Sachin e Vijay (2012) afirmam há um aumento do interesse em pesquisas utilizando 

de técnicas de mineração de dados em campos educacionais através do desenvolvimento de 

métodos que extraem o conhecimento de fontes de dados em ambientes educacionais. 
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Para Silva et. al (2015), Mineração de dados educacionais é o processo de 

descoberta de conhecimento através de dados brutos armazenados em sistemas escolares, que 

podem ser utilizados por profissionais que buscam respostas nas áreas educacionais, 

possibilitando a descoberta dos motivos que levam os alunos há comportamentos indesejáveis. 

A partir do seu relacionamento com diferentes áreas de conhecimento, Romero e 

Ventura (2013) afirmam que a Mineração de Dados Educacionais pode ser vista como a 

combinação de três áreas principais de conhecimento: Ciência da Computação, Educação e 

Estatística. Vale ressaltar que as interseções entre essas três áreas são responsáveis por outras 

três subáreas: e-learning, Learning Analytics e Data Mining e Machine Learning, conforme a 

figura logo abaixo:  

Figura 2 – Principais áreas relacionadas com a EDM.  

 

Fonte: Romero e Ventura, 2013 

2.2. ENEM 

Segundo Andriola (2011), o ENEM surgiu em 1998, com o objetivo de medir o 

conhecimento dos alunos ao término do ensino médio, tendo após sua reformulação em 2009, 

objetivos de democratizar as chances de acesso ao ensino superior público, além de provocar 

nova estruturação da grade curricular presente no ensino médio. Vale ressaltar que 539 

instituições utilizam o ENEM para o acesso de alunos, seja complementando ou substituindo o 

vestibular. Atualmente o foco do Enem continua sendo analisar o desempenho escolar e 

acadêmico ao final do ensino médio, possibilitando também a inscrição em programas do 

ministério da educação. INEP (2018). 

De acordo com Travitzki (2013), desde que surgiu o ENEM tem crescido 

anualmente, demonstrando assim sua relevancia nacional e aprovação da sociedade, atualmente 

estando fortemente consolidado e possuindo mais foco no raciocínio do que no conteúdo em si. 
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Para facilitar a visualização dos momentos importantes de alterações no ENEM, foi 

adaptada uma tabela logo abaixo que permite um acompanhamento mais claro: 

Tabela 1 – Diferentes momentos do ENEM 

Ano: Eventos e mudanças importantes: 

1998 Criação do ENEM. 

2000 

Algumas universidades começam a usar o ENEM como parte do 

critério de seleção. 

2001 

Criação da Isenção de taxa de inscrição para alunos 

desfavorecidos. 

2004 É criado o PROUNI. 

2005 PROUNI é vinculado ao ENEM. 

2006 Começam a ser publicadas as médias do ENEM por escola. 

2007 É criado o REUNI. 

2009 É criado o SISU. 

2010 

ENEM começa há poder ser utilizado como certificação do ensino 

médio. 

2011 ENEM passa a ser obrigatório para alunos solicitarem FIES. 

Fonte: Adaptado de Travitzki (2013) 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 

A área de mineração de dados educacionais nos últimos anos tem obtido um elevado 

crescimento, possibilitando análises de grandes conjuntos de dados de sobre problemáticas 

educacionais. 

Rodrigues et al. (2014), afirma que na área de mineração de dados educacionais, 

entre os anos de 2006 e 2010, o número de publicações foi de apenas 15. Apesar disso com a 

evolução da área, de 2011 até o mês de maio de 2014 foram publicados aproximadamente 50 

artigos, mostrando esse crescimento em relação ao tempo. 
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No trabalho realizado por Gomes (2015), foram utilizados dados de 2013 e 2014, 

organizados em quatro bases diferentes, especificamente sobre a região Nordeste e de 

Pernambuco ocorrendo em um primeiro estágio a seleção de 24 variáveis consideradas mais 

relevantes para o presente estudo, possuindo um total de 2.444.754 instâncias na base de 2014 

e 2.358.851 na base de 2013. 

Tentou-se descobrir padrões e relacionamentos dentro da base através de regras de 

associação e classificação, por meio do algoritmo Apriori, utilizando-se de um parâmetro de 

confiança de 80% e alterando a quantidade de regras a serem geradas para 30. Devido aos 

resultados encontrados Gomes (2015) analisou se o algoritmo acusaria alguma correlação entre 

a instituição cursada durante o ensino médio, a renda familiar e as notas obtidas no ENEM, com 

exceção das notas de redação devido há possuir diferentes cálculos. 

Houve um outro trabalho de Gomes (2015), em que o mesmo realizou uma análise 

das redações com notas zero com o intuito de se obter possíveis padrões. Esta análise foi 

realizada levando-se em conta o cenário nacional, possuindo 328.440 instâncias, excluindo-se 

todas instancias que obtiveram notas zero na disciplina de redação por não comparecimento à 

prova. Para conseguir obter êxito nesse objetivo, foi utilizado o campo status da redação como 

atributo classificador, além de outros três atributos que identificavam respectivamente a renda 

familiar e escolaridade do pai e da mãe de cada instância no algoritmo J48. 

Simon e Cazella (2017) realizaram um estudo com o objetivo de conseguirem criar 

um modelo preditivo do desempenho médio dos alunos de escolas do ensino médio da área de 

ciências da natureza e suas tecnologias através dos resultados obtidos no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) de 2015, utilizando-se de diferentes atributos e convertendo-se a 

variável Media Escola em escalas preestabelecidas para poder realizar as comparações. 

Segundo o estudo, converteram-se um arquivo no formato "xlsx" para o formato 

“csv” que possuía as noves colunas selecionadas e 15599 linhas, com as variáveis 

independentes tipo de escola e o nível socioeconômico tendo sido as mais importantes para se 

avaliar as médias em ciências da natureza e suas tecnologias.  

Adeodato, Santos Filho e Rodrigues (2014), realizaram um estudo utilizando-se da 

mineração de dados através de investigação e obtenção de conhecimento em bases de dados do 

Enem e do Censo Escolar de 2011 com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino médio 

privado brasileiro, utilizando-se da metolodogia CRISP-DM. 
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Para realização desses estudos, anomalias que intervissem na qualidade dos dados 

foram eliminadas, além de considerarem apenas escolas privadas com 15 ou mais alunos, tendo 

escolhido a média aritmética dos resultados dos estudantes como a maneira de medir a 

qualidade das escolas, que é semelhante ao utilizado no ranking das escolas, além da definição 

do quartil superior como limiar de binarização da nota para definir o que seria uma escola boa 

(Adeodato, Santos Filho e Rodrigues (2014)). 

Ainda sobre o estudo de Adeodato, Santos Filho e Rodrigues (2014), a regressão 

logística foi a responsável por definir a pontuação de sucesso nas escolas através das 

características de sucesso e insucesso das escolas, além da utilização de árvore de decisão para 

a extração de conhecimento. 

 

4. ANÁLISE EXPERIMENTAL 

4.1. Materiais e método 

Para a realização do estudo de caso foram analisadas diversas bases, levando-se em 

conta diferentes critérios como relevancia do tema, tamanho da base, integridade dos dados, 

entre outras, tendo sido escolhida a base de dados pública do ENEM, disponibilizada no portal 

do Inep na parte de microdados, referente ao ano de 2015, que é um arquivo em formato CSV 

com 4,91 GB, que possui 7.746.427 de registros e 166 atributos, além disso foi utilizada a 

ferramenta Microsoft Power BI na versão gratuita que pode ser baixada no endereço 

https://powerbi.microsoft.com/pt-br/. 

Como o arquivo disponibilizado pelo INEP com os microdados do ENEM de 2015 

continha quase 5 GigaBytes de espaço e 7.746.427 tuplas, ocorreu que planilhas comuns e 

editores de texto, como o Excel, Bloco de Notas, Notepad++ entre outros não tinham 

capacidade de abri-lo da maneira que ele é disponibilizado. Afim de superar esse obstáculo, foi 

descoberto que o Excel possui um limite de 1.048.576 linhas por planilha, tendo sido necessária 

a criação de índices afim de dividir a quantidade de linhas em diferentes abas, possibilitando 

assim a visualização dos dados e criação da base para início da seleção e limpeza de dados. 

Após a criação de um novo atributo e toda a limpeza realizada, a base que era de 

4,91GB, possuindo 7.746.427 registros e 166 atributos, passou há ter 218 MB, possuindo 

1.301.766 registros e 34 atributos considerados mais relevantes para estudo, conforme o excel 

anexado logo abaixo: 



 
 

9 
 

Atributos 

Selecionados.xlsx  

Como a base de dados em questão possui diversos atributos com diversos valores 

que não possuem valor para o estudo de caso que está sendo realizado, comprometendo a 

qualidade do conjunto de dados na análise e criação dos dashboards por meio da ferramenta 

utilizada, fez-se necessário a limpeza dos dados de forma que foram filtrados e eliminados todos 

os registros que possuiam os seguintes valores em suas tuplas: 

Qualquer uma das quatro notas (Ciências da Natureza, Ciências Humanas, 

Linguagens e Códigos e Matemática) sendo menor ou igual a zero pois o Inep utiliza um método 

de cálculo da nota denominado TRI (Teoria da Resposta ao Item) que não permite que a nota 

seja 0, mesmo que um aluno erre todas as questões, além da nota não poder ser negativa. Caso 

a nota possua valor nulo entendeu-se que os dados necessários para cálculo da média estariam 

incompletos e por este motivo também foram eliminados. 

Qualquer registro em que o valor da Campo TP_Ensino fosse diferente de 1, pois 

no presente estudo, foram analisados somente alunos que concluirão o ensino médio no ensino 

regular, afim de eliminar discrepancias, visto que diferentes modalidades de ensino, são 

realizadas de diferentes formas e com diferentes variedades de pessoas, gerando diferentes 

expectativas e ensinamentos, ocasionando-se discrepancias que fugiriam do foco da presente 

pesquisa. 

Tuplas relativas ao campo TP_ST_CONCLUSAO que possuísem valores 

diferentes de 2, afim de reduzir disparidades e equiparar os alunos, realizando o estudo apenas 

sobre alunos que estivessem cursando e concluindo o ensino médio em 2015, visto que todos 

alunos na presente pesquisa estariam cursando a mesma série. 

Tuplas que possuísem o campo Co_Escola e TP_DEPENDENCIA_ADM_ESC 

como nulo, visto que não é possível fazer as correlações com as variáveis utilizadas se o aluno 

não for de nenhuma escola. 

4.2. Transformação dos Dados 

Como a presente pesquisa necessitava realizar algumas análises para obter seus 

objetivos, fez-se necessário definir um critério de comparação para que pudesse ser realizada a 

investigação, tendo sido criada a variável Media Enem, sendo responsável pela relação entre a 
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média obtida no ENEM com outras variáveis de estudo, utilizando-se de diferentes 

comparações para averiguar se essas variáveis possuem influência na nota do aluno, visto que 

nos microdados do Enem 2015 só são disponibilizadas as notas de cada matéria 

individualmente, sendo assim necessário a criação desse atributo para que se possa ser realizada 

as comparações. 

 Para representar essa informação foi criada uma nova coluna chamada de 

Media_Enem através da seguinte fórmula: Media_Enem = ((NU_NOTA_CN + 

NU_NOTA_CH + NU_NOTA_LC + NU_NOTA_MT + NU_NOTA_REDACAO)/5). 

No trabalho realizado existiam alguns dados do questionário socioeconômico que 

também precisaram ser transformados para a realização das análises e comparações de modo 

que não retirasse o foco do que estava sendo investigado. Com isso verificou que os valores da 

variável Q024 informa se os alunos possuem computador em suas moradias e distingue a 

quantidade de computadores existente nas residências dos candidatos, não sendo necessária a 

distinção de quantos computadores cada candidato possui em sua residência para o problema 

em questão, e como nos microdados do INEP os valores B,C,D e E da variável Q024 apenas 

fazem distinção da quantidade de computadores, decidiu-se por transformar esses dados para 

que todos possuíssem valores B de forma que os únicos valores possíveis de respostas seriam 

A (Significando Não para a pergunta presente em Q024) e B (Significando Sim para a pergunta 

presente em Q024). 

Um outro dado em questão observado no questionário e presente na variável Q006, 

informa a renda mensal da família de cada participante com baixa granularidade, então com o 

intuito de manter a qualidade dos dados, possibilitando o compreendimento do que os valores 

significam e aumentar a granularidade, foram separados em quatro faixas salariais de acordo 

com o salário mínimo vigente da época entre valores que variaram de renda igual ou inferior há 

1 salário mínimo até rendas superiores à 10 salários mínimos. 
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4.3. Análise de Dados 

Figura 3 - Distribuição de escolas por dependência administrativa. 

 

 De acordo com o gráfico apresentado pela figura 3 é possível visualizar que entre 

as escolas que fazem parte do estudo realizado, respectivamente 1,36% pertencem ao sistema 

federal de ensino, enquanto 4,42% fazem parte do ensino municipal, com 28,54% compondo o 

sistema privado e 65,68% sendo parte do sistema estadual. Visto isso, podemos inferir que o 

percentual de escolas públicas (71,46%) ultrapassa o percentual de escolas privadas (28,54%). 

Figura 4 - Distribuição da quantidade de alunos por dependência administrativa. 

 

 No caso da análise da quantidade de alunos por diferentes sistemas 

administrativos, a figura 4 mostra que a escola estadual liderou o ranking com 75,3% dos alunos 

fazendo parte desse sistema, seguida pelas escolas privadas que compõem 21,42% da 

quantidade de alunos. Na sequência tem as escolas federais com 2,44% dos alunos que fazem 



 
 

12 
 

parte do estudo e com as escolas municipais possuindo 0,85% dos alunos estudados. Vale 

ressaltar que juntas as escolas públicas possuem 78,58% dos alunos do presente estudo. 

Figura 5 - Distribuição da quantidade de alunos por renda familiar. 

 

 

No que se refere à quantidade de alunos levando-se em conta a renda familiar, a 

figura 5 mostra que o grupo com estudantes com renda superior a 1 salário mínimo possuindo 

até 5 salários mínimos liderou o ranking com 59,79% dos alunos, seguido pelos alunos com 

renda de até 1 salário mínimo que compõem 24,42% da quantidade de alunos. Na sequência 

tem os alunos com renda entre 5 e 10 salários mínimos com 10,36% dos alunos e com os alunos 

com mais de 10 salários mínimos representando o menor grupo com apenas 5,43% do total de 

estudantes. 

Figura 6 - Distribuição da média obtida no ENEM por dependência administrativa e renda familiar. 

 

Foi possível separar os alunos por condições socioeconômicas, agrupando pelos 

quatro diferentes tipos administrativos de escola e levando-se em conta a média no enem obtida 

pelos alunos, correlacionando-a com quantidade de salários mínimos que compõem a renda 

familiar de forma que foi observado que quanto maior a renda familiar, maiores foram as médias 

obtidas pelos alunos, independentemente do tipo de colégio que o aluno estuda, conforme 

demonstrado no gráfico logo acima e que dado pessoas que tenham rendas equivalentes, a 

probabilidade da pessoa ter um melhor desempenho é estudando no colégio federal. 
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Quadro 1. Comparativo entre instituições públicas 

Tipo_Escola % Nota 
Media 
Enem 

Maior 
Media 

Menor 
Media 

Federal 
25% 
Maiores 688,51 845,44 645,84 

Federal 25-50% 618,72 645,82 593,12 
Federal 50-75% 567,72 593,1 539,76 
Federal 75-100% 496,42 539,76 195,8 

Estadual 
25% 
Maiores 569,92 819,08 528,1 

Estadual 25-50% 506,74 528,08 487,78 
Estadual 50-75% 469,75 487,78 450,68 
Estadual 75-100% 417,82 450,66 148,18 

Municipal 
25% 
Maiores 600,9 763,52 557 

Municipal 25-50% 531,84 556,98 509,14 
Municipal 50-75% 487,22 509,08 463,72 
Municipal 75-100% 426,84 463,72 164,1 

Fonte: O próprio autor 

Analisando quais são as melhores escolas, foi realizado um estudo dividindo os 

alunos em quatro quartis de acordo com as notas obtidas, resultando na tabela logo acima para 

as escolas públicas. Foi possível verificar que das escolas públicas a escola federal é a que 

possui maiores e melhores médias no Enem, de forma que nos quatro grupos divididos, se for 

realizada a comparação entre grupos do mesmo tipo para diferentes escolas administrativas, a 

escola federal é sempre a que possui maior média no ENEM, o aluno com a maior média e a 

menor média é sempre maior que a menor média dos demais. 

Quadro 2. Comparativo entre instituições particulares e públicas 

Tipo Escola % Nota 

Media 

Enem 

Maior 

Media 

Menor 

Media 

Particular 

25% 

Maiores 687,47 866,48 638,9 

Particular 25-50% 608,36 638,88 580,54 

Particular 50-75% 554,36 580,52 527,08 

Particular 75-100% 485,14 527,06 155,22 

Publica 

25% 

Maiores 577,95 845,44 531,96 

Publica 25-50% 509,53 531,96 489,84 

Publica 50-75% 471,41 489,82 451,98 

Publica 75-100% 418,84 451,96 148,18 

   Fonte: O próprio autor     

Analisando quais são as melhores escolas, foi realizado um estudo dividindo os 

alunos em quatro grupos de acordo com as notas obtidas, resultando nos números logo acima 
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para uma comparação entre escolas públicas e particulares. Foi possível verificar que a escola 

particular é a que possui maiores e melhores médias no Enem, de forma que nos quatro grupos 

divididos, se for realizada a comparação entre grupos do mesmo tipo para diferentes escolas 

administrativas, a escola particular é sempre a que possui maior média no ENEM, o aluno com 

a maior média e a menor média é sempre maior que a menor média dos demais. 

Figura 7 - Distribuição da média obtida no ENEM por renda familiar. 

 

Conforme estudado, também foram analisados e informados na figura 7, as médias 

do ENEM por renda familiar levando-se em conta todos alunos sem dividir por escola, sendo 

possível visualizar que as variáveis renda familiar e média enem são proporcionalmente 

dependentes, de forma que quanto maior a renda familiar, maior é a média do enem e quanto 

menor a média do enem menor é a renda familiar. 

Figura 8 - Distribuição da média obtida de acordo com a existência de computador na residência e a renda 
familiar. 

 

Conforme estudado, também foram analisados e informados na Figura 8, a média 

obtida no ENEM, dos alunos de acordo com a existência de computador em sua residência 

utilizando-se as faixas salariais criadas e explicadas no presente capítulo. Foi observado que os 

alunos que não possuíam computador em suas residências obtiveram piores  médias do ENEM 

se comparado com alunos que tinham computadores em suas residências, levando-se em conta 

a mesma faixa salarial em ambos casos, de forma que a maior média obtida por alunos foi de 

621 e 574 de alunos que possuem e não possuem computadores em casa, respectivamente, com 
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ambos sendo do grupo que possuí uma renda familiar superior há 10 salários mínimos e as 

piores médias sendo de 488 e 464 pontos representando estudantes do grupo que possuí renda 

familiar de até 1 salário mínimo evidenciando novamente que a renda familiar é uma variável 

significante nos resultados obtidos pelos alunos. 

Figura 9 - Distribuição da média no ENEM de acordo com a posse de internet na residência e a dependência 
administrativa escolar. 

 

 
De acordo com as respostas obtidas no questionário e apresentadas na figura 9, 

também foram analisadas a média obtida no ENEM, dos alunos de acordo com a existência de 

acesso à internet em sua residência utilizando-se as dependências administrativas. Foi 

observado que os alunos que não possuíam acesso à Internet obtiveram piores  médias do 

ENEM se comparado com alunos que tinham acesso, levando-se em conta a mesma 

dependência administrativa escolar em ambos casos, de forma que a maior média obtida por 

alunos foi de 604 e 544 de alunos que possuem e não possuem computadores em casa, 

respectivamente, com ambos sendo de escolas federais e as piores médias sendo de 503 e 471 

pontos representando respectivamente alunos da rede estadual e municipal. 

5. CONCLUSÃO 

Esse trabalho teve como objetivo realizar uma análise e extração de conhecimento 

da base de dados do ENEM 2015, fornecendo um modelo que foi capaz de avaliar e prever o 

desempenho dos alunos concluintes do ensino médio brasileiro em diferentes dependências 

administrativas escolares utilizando-se de algumas correlações e isolamento de variáveis 

tornando visível o grau de dependência que alguns atributos possuem  em relação as médias 

dos alunos obtidas no ENEM, com estudantes da classe social econômica menos favorecida 

sendo a mais afetada, visto que essa condição tem influencia direta no desempenho do aluno de 
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forma que quanto melhor a condição econômica, melhores tendem há serem as médias obtidas 

pelos estudantes. 

Apesar de os resultados obtidos por alunos advindos de instituições particulares 

serem melhores que os obtidos por instituições públicas, o presente estudo mostrou que nas 

instituições federais no ENEM os resultados tendem à serem melhores que os das demais 

escolas, inclusive que escolas particulares. 

A possibilidade de usar uma ferramenta que auxilie na identificação de fatores que 

estejam correlacionados com o baixo rendimento acadêmico quando alunos são submetidos ao 

ENEM a partir de análises de dados simples, pode trazer uma grande expectativa para os 

estudantes de escolas federais, além de possibilitar futuros trabalhos que tentem achar caminhos 

que possam minimizar as discrepancias existentes nas notas desses alunos, independente das 

condições que são submetidos. 

Desde a etapa de coleta dos dados até a avaliação dos resultos e posterior obtenção 

de conhecimento, todo o presente trabalho foi guiado e realizado pelas etapas do processo de 

mineração de dados KDD. O resultado demonstrou que este processo foi adequado a 

problemática de mineração de dados educacionais relacionada à classificação o desempenho 

acadêmico dos alunos que realizaram o ENEM. 

Os estudos de casos realizados são interessantes para os gestores educacionais, visto 

que muitas universidades utilizam a nota do ENEM como critério para selecionar alunos, já que 

adquirir uma vaga em uma instituição de ensino superior é de interesse da grande maioria dos 

alunos que terminam o ensino médio. Os dados desta pesquisa foram obtidos através da base 

de dados abertos do INEP, porém alguns registros com informações de participantes do ENEM 

não contemplavam um padrão, ocorrendo há necessidade de ter sido realizado um pré-

processamento da base fornecida afim de evitar discrepâncias e resultados incoerentes nos 

experimentos da mineração de dados. 

5.1 LIMITAÇÕES 

 Das limitações do trabalho, destacou-se a grande quantidade de colunas 

presentes nos microdados do ENEM disponibilizados pelo INEP que mesmo com a eliminação 

dos atributos que foram vistos como menos relevantes para o estudo, ainda restaram 34 

variáveis na base final de estudo. A grande quantidade de variáveis dificulta a construção de 

modelos, além de exigir maior poder de processamento durante a aplicação de algumas das 
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técnicas de mineração de dados que se tornariam incompatíveis com os recursos de hardware 

disponíveis para o estudo de caso. 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 Um trabalho futuro interessante seria a utilização da mesma metodologia adotada para 

outras bases de dados educacionais que são fornecidas pelo INEP no mesmo endereço 

eletrônico acessado e disponibilizado para extração da base estudada nesse trabalho, tais como 

Enade, Encceja, PNERA, Prova Brasil, Provão, Saeb (Aneb/Prova Brasil), ANA e Pesquisa de 

Ações Discriminatórias no Âmbito Escolar. Essas bases possuem diversos microdados com 

uma grande quantidade de informações que são úteis e de interesse de gestores educacionais, 

podendo serem beneficiados com a descoberta de determinados padrões através da utilização 

da mesma metodologia utilizada no presente trabalho. 

 Um outro trabalho futuro seria estender a classificação do atributo 

TP_DEPENDENCIA_ADM_ESC utilizando-se do atributo CO_ESCOLA e da base Enem por 

Escola presente no site  do INEP para criação da classificação militar afim de comparar as 

instituições militares com as federais e as que não são militares e tentar entender as correlações 

existentes dessa nova classe.  
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