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RESUMO 
 

Em pleno século XXI, a educação a distância tem sido marcada por um 

crescimento significativo sendo objeto de constantes análises e debates quanto a sua 

aplicação, principalmente no âmbito da educação básica. Com o advento da 

pandemia do Coronavírus ocorrida em 2020, o país se viu obrigado a mudar da sua 

estrutura de ensino presencial para aulas em meios digitais. Isso de certa forma 

impactou todos os agentes envolvidos no processo de educação, sejam eles alunos, 

professores, pais e responsáveis e diretores e administradores de instituições de 

ensino pública ou particular. Portanto o presente estudo teve como premissa analisar 

os dados da pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Educação a Distância 

(ABED), sobre o panorama da educação durante a pandemia e identificar o perfil do 

estudante de escola pública que considerou essa mudança prejudicial para o seu 

desenvolvimento. Com base nisso, propomos a aplicação de uma metodologia ativa 

de aprendizagem, na tentativa de aumentar o nível de engajamento desse aluno. 

Para tal, utilizamos uma ferramenta da ciência de dados, chamada de Random 

Forest, baseada em técnicas de Machine Learning, e desenvolvemos um modelo de 

predição de resultados que foi capaz de identificar através de centenas de 

combinações os motivos que levaram a maioria dos estudantes do ensino médio 

terem a percepção de que o ensino piorou. A sobrecarga com a alta demanda de 

atividades e a dificuldade de organizar sua rotina diária com os estudos foram os 

principais resultados gerados do modelo. 

  

Palavras - chaves: Pandemia. Pesquisa Qualitativa. Aprendizado de Máquina. 

Random Forest. Ensino à Distância. Metodologia Ativa de Aprendizagem 

  



 
 

ABSTRACT 
 

In the 21st century, the distance learning has been marked by a significant 

development and constant debates about its application, especially in the context of 

basic education. With the advent of the Coronavirus pandemic in 2020, the country 

was forced to change from its face-to-face teaching structure to classes in digital 

media. This somehow impacted all agents involved in the education process, whether 

they are students, teachers, parents and guardians, and directors and administrators 

of public or private education institutions. Therefore, this study was premised on the 

analysis of data from the survey conducted by the Brazilian Association of Distance 

Education (ABED), on the panorama of education during a pandemic and to identify 

the profile of public-school students who consider this change harmful to the its 

development. Based on this, we propose the application of an active learning 

methodology, in an attempt to increase the level of engagement of this student. To 

this end, it uses a data science tool, called Random Forest, based on Machine 

Learning techniques, and we developed an outcome prediction model that was able 

to identify, through base models, the reasons that led the majority of students in the 

high school have a perception that education worse. The overload with the high 

demand for activities and the difficulty of organizing your daily routine with the studies 

were the main results generated by the model. 
 
 

Keywords: Pandemic. Quality Research. Machine learning. Random Forest. Distance 

Learning. Active Learning Methodology 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Contextualização 
 

O ano de 2020 foi marcado por uma profunda e drástica mudança no 

comportamento das pessoas e de toda a sociedade ao redor do mundo, causado 

diretamente pela epidemia intitulada Coronavírus, uma doença respiratória causada 

pelo agente etiológico denominado SARS-CoV-2. Esta enfermidade surgiu 

inicialmente na China, em dezembro de 2019, e rapidamente se espalhou pelo país e 

pelo mundo. Tal surto gerou impactos negativos em vários setores econômicos e 

sociais, cujas consequências se apresentaram bastante graves (PORSSE, 2020). 

Diante desse cenário epidêmico, no Brasil, o qual foi visto diferentes ações no 

combate a proliferação desse vírus tais como o isolamento social e suspensão de 

diversas atividades, inúmeras instituições de ensino público e privado se viram 

obrigados a atender a Portaria nº 343, de 17 de Março de 2020 (Brasil, 2020a) do 

Ministério da Educação (MEC), o qual dispõe sobre a substituição das aulas 

presencias por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do 

Novo Coronavírus - COVID-19: 

 
Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas 

presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias 

de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação 

em vigor, por instituição de educação superior integrante do sistema 

federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de 

dezembro de 2017 
 

Cabe ainda ressaltar que no referido artigo o período de autorização é de até 

trinta dias, prorrogáveis, a depender de orientação do Ministério da Saúde e dos 

órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital. 

 Nesse escopo, fora publicado a Medida Provisória Nº 934, de 1º de abril de 

2020 (Brasil, 2020b), o qual apresenta normas excepcionais sobre a duração do ano 

letivo, dispensando em caráter excepcional, as escolas de educação básica do país 

quanto da obrigatoriedade de se cumprir os 200 dias letivos efetivos de aula. No 

entanto continua a definir que a carga horária mínima anual de 800 horas, tem que 

ser cumprida.  
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 Assim sendo, diversas instituições escolares aderiram à Educação a Distância 

(EAD) no respectivo ano letivo, uma modalidade de ensino de educação em que as 

atividades de ensino-aprendizagem são desenvolvidas majoritariamente (e em bom 

número de casos exclusivamente) sem que os alunos e professores estejam 

presentes no mesmo lugar à mesma hora (ABED, 2021a). 

  

1.2 Formulação da situação problema 
 

A Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED é uma sociedade 

científica, sem fins lucrativos, focada primariamente no desenvolvimento de projetos 

em educação a distância. Ela atua organizando diferentes tipos de eventos voltados 

para o debate da sistematização e propagação do saber em educação à distância 

(ABED, 2021b). 

 Com o advento da utilização da Educação a Distância em meio a enfermidade 

pandêmica que acometeu todo o Brasil em 2020, a ABED decidiu realizar uma 

pesquisa denominada “Educação Básica Atividades Remotas 2020”, utilizando um 

questionário com 67 perguntas, enviado a diversos colégios e instituições de ensino 

público e privados do país e direcionado a todos os agentes que compõem 

diretamente a educação básica no Brasil, elencando assim dados consolidados sobre 

o desempenho estudantil, afim de fomentar os estudos e as discussões acerca do 

ensino a distância. 

Dado esse contexto, essa pesquisa serve pra elucidar e identificar os principais 

problemas enfrentados por professores, estudantes e seus pais e gestores escolares 

ao lidar com o ensino remoto e suas limitações. 

 Segundo dados estatísticos do IBGE, conforme a Figura 1, da última Pesquisa 

Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (PNACD) realizada em 2019, mostram 

que mais de 83% dos estudantes oriundos de escolas públicas, tem acesso à internet: 
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Figura 1. Percentual de alunos com acesso à internet nas redes de ensino 

Fonte: IBGE (2019) 
 
 

Contudo o questionário da ABED – Figura 2 – identificou que somente por volta 

de 63% desse tipo de estudante tem internet de banda larga em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Percentual de alunos com acesso à  internet em diferentes conexões.  

Fonte: ABED (2020) 
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Por outro lado, mesmo que a supracitada pesquisa, mostre um percentual não 

ideal no acesso à internet de banda larga, isso denota que o avanço das tecnologias 

no mundo atual provocou uma mudança na forma como nos conectamos. Por 

exemplo, os dados indicados na Figura 3 apontam que os smartphones tem sido o 

principal recurso utilizado por ambos os tipos de alunos, conforme demonstrado 

abaixo. 

 

 

 

 

 

Este resultado é corroborado com a pesquisa da ABED (2020), conforme Figura 

4, onde cerca de 91% dos lecionandos entrevistados afirmam possuir pelo menos um 

aparelho móvel: 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3. Percentual do principal equipamento utilizado pelos estudantes 

Fonte: IBGE (2019) 
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De acordo com os dados apresentados na Figura 5, há de se destacar, 

entretanto, que mesmo a maioria dos alunos tendo atualmente acesso à internet, seja 

por meio de banda larga ou com o uso de smartphones, garantindo assim acesso às 

atividades online propostas pelos colégios e institutos de educação durante a 

pandemia, a pesquisa demonstrou que a maior parte dos entrevistados consideraram 

que o ensino remoto piorou em relação ao ensino presencial.  

 Figura 5. Percentual de como os alunos comparam as atividades remotas com as aulas presenciais 

Fonte: ABED (2020) 

Figura 4. Percentual de dispositivos eletrônicos que os estudantes possuem 

Fonte: IBGE (2019) 



19 
 

 

Como os resultados apresentados foram baseados numa metodologia 

descritiva na forma de survey, com o tratamento desses dados quantitativos através 

dos princípios da estatística descritiva, houve a necessidade de se encontrar uma 

ferramenta que fosse capaz de aprofundar a análise desses resultados.  

A ciência de dados, por ser um campo do conhecimento atual e em constante 

evolução, considerado ser uma ferramenta interdisciplinar, estando numa interseção 

entre a ciência da computação, estatística e aplicação de domínios substantivos 

(SKIENA, 2017), é capaz de lidar com um grande volume de dados de pesquisa, 

descobrindo padrões e fornecendo resultados mais precisos e interessantes que a 

estatística comum. Esses padrões permitem uma análise muito mais detalhada afim 

de facilitar a tomada de decisões.  

 

1.3 Objetivo da pesquisa 
 

Este trabalho visa investigar no banco de dados da pesquisa da ABED (2020) 

onde foi levantado um panorama da educação básica remota no país frente a 

pandemia do COVID-19, o perfil do aluno que na pesquisa considerou o ensino remoto 

pior do que o ensino presencial. 

Essa base de dados contém 67 perguntas respondidas por 5.589 participantes, 

dentre estudantes, professores, pais e/ou responsáveis e dirigentes de diferentes 

instituições de ensino pública e privada do país. Essa pesquisa ocorrera entre 24 de 

agosto e 15 de setembro de 2020. Como a pesquisa apenas demonstrou o percentual 

de resposta de cada pergunta, de forma isolada e sem nenhuma relação entre elas, o 

presente estudo, para uma melhor avaliação desses resultados, se utilizará de uma 

ferramenta de Inteligência Artificial chamada Random Forest, onde se espera 

encontrar padrões nas respostas apresentadas e assim descobrir os principais pontos 

que se traduziram em barreiras para a percepção de um bom aprendizado. 

Tendo essa informação como pano de fundo, busca-se apresentar uma 

proposta de ensino online com o uso de algumas ferramentas digitais assíncronas 

com propósito de fomentar um engajamento maior por parte dos alunos e aproximar 

as suas expectativas de aprendizado da mesma forma que no ensino presencial. 
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1.4 Delimitações do estudo 
 

Este estudo concentrará sua análise somente nas 20 questões direcionadas 

aos 2.709 alunos, os quais consideraram que o ensino remoto é pior em comparação 

ao ensino presencial, excluindo-se aqueles que estudam em colégios particulares e 

analisando somente o ensino médio. 

 

1.5 Importância do estudo 
 

Esse estudo é importante por demonstrar que o ensino da educação básica a 

distância no país,  ainda está longe de alcançar os objetivos primários dos documentos 

que norteiam a educação no Brasil, como os PCN+ (BRASIL, 2004, p. 1) por exemplo, 

os quais indicam que os professores devem formar cidadãos modernos capazes de 

atuarem ativamente na sociedade, sabendo compreender os fenômenos e dando 

opiniões a respeito da natureza. 

A utilização de uma abordagem que progressivamente vem sendo utilizada em 

diferentes processos necessários para uma tomada de decisão mais assertiva, que é 

a Ciência de Dados, permitiu termos a real dimensão de que problemas extra classes 

pelos quais os estudantes são acometidos, impactam de forma significativa na 

dedicação e aprendizado deles. Como consequência, gera-se aos principais agentes 

responsáveis pela formação desse sujeito, a oportunidade de repensarem e até 

redefinirem os próprios métodos utilizados em si. 

 De posse dessas informações, espera-se concluir que sendo possível, como 

demonstram os objetivos do trabalho e sua contextualização, propor novas 

ferramentas digitais no ensino a distância visando aumentar o nível de engajamento 

e motivação por parte dos discentes, permitiria ao aluno ter um maior envolvimento 

no seu próprio processo de aprendizagem e evolução como ser humano. A sociedade 

como um todo também se beneficiaria disso, pois seria formada cada vez mais 

cidadãos críticos. 

 

1.6 Organização do estudo 

 

 O presente trabalho estrutura-se da seguinte maneira: 
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No primeiro capítulo retrata-se o cenário enfrentado pelo país frente ao surto 

epidêmico da COVID-19 e da necessidade da adoção do ensino remoto em todos os 

institutos educacionais do país. Além disso, se faz uma contextualização entre o nível 

de acesso à internet por parte dos alunos e os objetivos de se propor uma metodologia 

de ensino online mais significativa ao aluno. 

Também é apresentado alguns dados da pesquisa da ABED realizada em 2020 

em todo o território nacional, focado principalmente nas respostas dos alunos que 

consideraram o ensino remoto pior que o ensino tradicional. 

 Por fim, é citado a utilização de uma ferramenta de Inteligência Artificial da 

área de estudo da Ciência de dados, afim de identificar através das respostas dadas, 

os principais entraves que geraram a percepção de um ensino ruim comparado ao 

ensino presencial e a busca por algumas ferramentas digitais que contribuam com o 

nível de engajamento desse aluno no ensino online. 

  Posteriormente, no capítulo 2 aborda-se os referenciais teóricos que norteiam 

o estudo deste trabalho. Inicialmente é apresentado alguns desafios que o ensino de 

física enfrenta num mundo cada vez dinâmico e mutável ainda com o uso de uma 

metodologia tradicional de ensino, assim como uma breve descrição do panorama do 

ensino à distância no país. Destaca-se a importância do aluno assumir o papel de 

agente transformador do seu próprio conhecimento e da relevância que o algoritmo 

chamado Random Forest possui ao analisar um conjunto grande de dados e prever 

com muita precisão um resultado esperado.    

No capítulo 3 explica-se sobre a metodologia utilizada para se elaborar o 

presente estudo.  

No capítulo 4 são colocados os resultados gerados após a aplicação do 

algoritmo supracitado na base de dados da pesquisa da ABED, e propor as estratégias 

mais adequadas aos objetivos propostos. 

Por fim, no capítulo 5 serão apresentadas as considerações finais sobre o 

estudo de caso descrito no presente trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Processo do ensino de física no método tradicional de educação 
 

Analisando o contexto da educação básica no país no que tange ao ensino de 

ciências, principalmente o de física, segundo Moreira (2017) há uma série de grandes  

desafios para o ensino dessa disciplina na educação contemporânea. Dentre a falta 

de preparo por parte de quem leciona e das más condições de trabalho existentes, 

por exemplo, esse ensino estimula uma aprendizagem mecânica de conteúdos que 

parecem não acompanhar a evolução da sociedade e dos avanços tecnológicos do 

mundo. 

Embora o discurso pedagógico e até político praticado atualmente, seja o de 

centralizar o ensino no aluno na busca pela formação de um cidadão contemporâneo, 

atuante e solidário, com instrumentos para compreender, intervir e participar na 

realidade (Brasil, 2021, p.59), na prática ainda é visto majoritariamente na docência, 

segundo Schnetzler (1992, p.17) “[...]  uma concepção de ensino como transmissão e 

as correspondentes visões de aluno como tábula rasa e de Ciência como um corpo 

de conhecimentos prontos, verdadeiros, inquestionáveis e imutáveis.” . Paulo Freire 

(1987, p. 38), definia esse tipo de ensinamento da seguinte maneira: 

 
[...] Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e 

depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 

pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da 

educação, em que a única margem de ação que se oferece aos 

educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los.. [...] 

 

Ocorre que o aluno inserido dentro desse método tradicional do processo de 

ensino, centrado na transmissão-recepção, o qual suas experiências e concepções 

são ignoradas, acaba por impedir uma aprendizagem significativa o qual de acordo 

com Ausubel (1976): 

 
[...] se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só 

princípio, diria que o fator isolado mais importante, influenciando a 

aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Determine isso, e ensine-

o de acordo. [...] 
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Impende mencionar que Paulo Freire (1987) já havia apontado que um dos 

princípios gerais da pedagogia da autonomia é o de que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas sim criar possibilidades para sua própria produção ou sua 

construção. Somado a isso, o referido autor afirma: 

 
[...] Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo. [...] 

 
2.2 O ensino a distância e seus paradigmas 
 

O mundo atual encontra-se cada vez mais conectado e globalizado. Isso 

permite que culturas, instituições e pessoas estejam inter-relacionadas, partilhando 

saberes e interesses em comum, mesmo que vivam a quilômetros de distância uma 

das outras. 

Seguindo essas transformações na sociedade, atribuídas aos avanços 

científicos e tecnológicos, a educação assim como seus métodos de ensino-

aprendizagem, não poderiam se manter arraigado sob a mesma estrutura de tantos 

anos e amplamente utilizados. Afinal de contas, atualmente se vive a era da realidade 

virtual e aumentada, então é no mínimo coerente proporcionar aos estudantes 

experiências cada vez mais reais, dinâmicas, e imersivas (MITRE et al., 2008). 

Em 21 de novembro do ano passado, através da Resolução nº 3, o Ministério 

da Educação (MEC) homologou as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

para o ensino médio, o qual valida a educação a distância nessa modalidade. 

O referido documento estipula uma carga horária de aula online de até 30% 

para alunos do turno noturno, 20% para alunos do turno diurno e 80% para os 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Apesar das políticas públicas voltadas ao ensino a distância ainda estarem com 

uma perspectiva minimalista, esta resolução só reforça o entendimento que o modelo 

tradicional de ensino necessita se adequar às novas gerações que se configuram, 

cada vez mais imersivas e conectadas com seus diferentes tipos de tecnologias. Para 

Belloni (2002, p. 120): 
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[...] As novas gerações estão desenvolvendo novos modos de perceber 

(sintéticos e “gestaltianos” em contraposição aos modos analíticos e 

sequenciais trabalhados na escola), novos modos de aprender mais 

autônomos e assistemáticos (“autodidaxia”), voltados para a construção 

de um conhecimento mais ligado com a experiência concreta (real ou 

virtual), em contraposição à transmissão “bancária” de conhecimentos 

pontuais abstratos, frequentemente praticada na escola. [...] 

 

Embora a educação à distância seja uma modalidade educacional na qual os 

professores e alunos estejam separados fisicamente, e com isso se perca um pouco 

da interação social existente no ensino presencial, tem-se entretanto a oportunidade, 

segundo CAMARGO (2018) de se criar condições para que os estudantes adquiram 

habilidades educacionais, profissionais, analíticas e de trabalho, ou seja, saibam 

utilizar o pensamento científico, articulado com as novas tecnologias da informação e 

da comunicação, ajudando assim no seu desenvolvimento e aprendizado significativo. 

 
2.3 As metodologias ativas de aprendizagem 
 

As metodologias ativas como práticas pedagógicas embora contemporâneas, 

tem no seu cerne a preocupação em fornecer uma educação fundamentada numa 

aprendizagem significativa e imersa em metodologias cada vez mais ativas, capazes 

de na maioria das vezes, fomentar a vontade de aprender nos educandos. 

Esse novo modelo de ensinar a aprender já vêm sendo discutido há bastante 

tempo no âmbito educacional. Autores como Asubel (1982) o qual propõe a Teoria da 

Aprendizagem Significativa já afirmava, que são necessárias duas condições para que 

o aprendizado possa ocorrer: o aluno precisa ter um comprometimento em aprender 

e o conteúdo escolar precisa ser potencialmente significativo, ou seja, tem que ser 

lógica e de certa forma conectado com as experiências de vida e hipóteses do 

estudante. 

Impende mencionar que a forma como é praticado o modelo pedagógico 

tradicional de ensino nos dias de hoje, favorece a perda de interesse por parte do 

aluno ao mesmo tempo em que provoca uma desmotivação em explorar cada vez 

mais os conhecimentos apresentados. O autor Hake (1998) através de uma pesquisa 

realizada em três diferentes tipos de instituições escolares, identificou em aulas de 

física, que a utilização de estratégias de metodologias ativas (interactive engagement) 
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amparado na resolução de problemas, aumentaram consideravelmente a 

aprendizagem dos alunos, quando comparada ao modelo tradicional. 

Como indicado na Figura 6, o autor supracitado, se utilizou de 3 testes 

chamados Halloun–Hestenes Mechanics Diagnostic test, Force Concept Inventory e 

problem-solving Mechanics Baseline, os quais são destinados a avaliar a 

compreensão de conceitos básicos da mecânica de Newton, com aplicabilidade em 

alunos de diferentes estágios da educação. Todos os resultados quantitativos dos 

testes aplicados antes e depois das aulas com essa nova metodologia foram 

agrupados conforme a figura 6 abaixo: 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados da Metodologia ativa de aprendizagem versus método tradicional em diferentes 

níveis escolares. 

Fonte: Hake (1998) 



26 
 

 

Conforme demonstrado acima, as 3 instituições alvos da pesquisa foram 

separados por meio de círculos (High School – HS, Escola), quadrados (Colleges – 

coll, Faculdades) e losangos (Universities – UNIV, Universidades). A aula tradicional 

é representada pelas figuras geométricas na cor laranja enquanto que a aplicação de 

metodologias ativas de aprendizagem pelas figuras geométricas brancas. 

Para que os resultados alcançassem expressivos ganhos de aprendizagem dos 

conceitos iniciais da física que os 3 níveis de escolaridade apresentaram, Hake (1998) 

baseou suas aulas em métodos que promovessem, de certa forma, a compreensão 

conceitual por meio do envolvimento interativo dos alunos em atividades diretas 

(sempre) e práticas (geralmente) que geravam feedback imediato por meio de 

discussão com colegas e / ou instrutores, sempre como base na literatura. Segundo 

CAMARGO (2018): 

 
[...] As metodologias ativas de aprendizagem estão alicerçadas na 

autonomia, no protagonismo do aluno. Têm como foco o 

desenvolvimento de competências e habilidades, com base na 

aprendizagem colaborativa e na interdisciplinaridade. [...] 

 

Essa mudança conceitual em que se posiciona o aluno como protagonista no 

processo de ensino-aprendizagem cujas concepções e interpretações são 

valorizadas, Paulo Freire (1987) já apontava em sua teoria de educação dialógica que 

o educando deva se assumir como sujeito do ato de estudar e adote uma postura 

crítica frente ao que lhe é apresentado. 

Entretanto essas novas estratégias de ensino não se restringem apenas a sua 

aplicação em sala de aula presencial. Conforme Sardo (2017, p. 157) apresentou em 

sua dissertação, a aplicação da metodologia de aprendizagem baseada em problemas 

ou PBL (Problem Based Learning) embasada em problemas em reanimação 

cardiopulmonar, utilizando um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), para alunos  

da terceira fase do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), mostraram resultados também favoráveis ao aprendizado dos 

alunos. 
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[...] Os alunos envolvidos nesta proposta referem que a metodologia 

utilizada permitiu construir a aprendizagem de uma forma ativa, a partir 

de situações problema apresentadas e dos recursos disponibilizados no 

próprio AVA. Devido à flexibilidade de tempo e espaço para a realização 

das diferentes atividades do curso (em comparação com o ensino 

tradicional), os alunos sentiram uma maior autonomia, independência e 

responsabilidade pela sua formação, salientando o seu papel no 

processo de ensino–aprendizagem. [...] 

 

2.4 Ciência de dados 
 

A ciência de dados é um campo de estudo emergente, surgido diante da 

necessidade de se tratar e analisar grandes volumes de dados, sejam originados de 

qualquer área de atuação. Por abranger diversas metodologias e conhecimentos de 

cunho interdisciplinar ela é de difícil conceitualização. Segundo Vanderplas (2016, 

Prefácio, p. xi) a ciência de dados é uma interseção da ciência de computação, 

estatística e domínios de aplicação substantivos. Da ciência da computação vêm o 

aprendizado de máquina (Machine Learning) e as tecnologias de computação de alto 

desempenho para lidar com a escala. Das estatísticas vem uma longa tradição de 

análise exploratória de dados, teste de significância e visualização. Dos domínios de 

aplicação nos negócios e nas ciências vêm desafios dignos de batalha e padrões de 

avaliação para avaliar quando eles foram adequadamente conquistados. 

Para melhor expressar essa interdisciplinaridade, o qual o supracitado autor 

considera como peça-chave para uma definição da ciência de dados, ele se utiliza de 

uma ilustração, desenvolvido por Drew Conway, através do diagrama de Venn 

indicado na Figura 7. 
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 Observando a figura acima tem-se a ciência de dados como um conjunto de 

diferentes habilidades, advindas principalmente de três áreas distintas que se 

sobrepõem, para efetivamente ocorrer. É necessário portanto; as habilidades de um 

estatístico que saiba como modelar e resumir conjuntos de dados se utilizando de 

métodos matemáticos e estatísticos; as habilidades de um cientista da computação 

capaz de projetar e usar algoritmos para armazenar, processar e visualizar dados com 

eficiência; e o conhecimento de domínio, na área de atuação, necessário tanto para 

formular as perguntas certas quanto para colocar suas respostas dentro de um 

contexto (Vanderplas, 2016, Prefácio, p. xii). 

 

2.4.1 Machine Learning e Árvores de decisão 
 

A interpretação e análise de qualquer conjunto de dados pode ser feita através 

de meios estatísticos. Contudo, existem algumas técnicas presentes no campo da 

ciência da computação que permitem identificar modelos e padrões facilitando assim 

sua análise e auxílio na tomada de decisão.  

Entretanto, para que uma máquina compreenda a dimensão do problema e faça 

a correta leitura dos dados a serem observados, é necessário treiná-la e isso 

Habilidades 
de “Hacking” 

Matemática e 
Estatística 

Conhecimento 
especializado 

Pesquisa 
Tradicional 

Zona de 
perigo! 

Machine 
Learning 

Ciência de 
dados 

Figura 7. Diagrama de Venn da Ciência de Dados 

Fonte: Drew Conway in VanderPlas (2016, Prefácio, p. xi) - tradução do autor 
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chamamos de aprendizado de máquina ou machine learning. Para RUSSEL (2020, p. 

651): 

 
[...] nós chamamos de aprendizado de máquina: um computador observa 

alguns dados, constrói um modelo com base nos dados de aprendizado 

de máquina, e usa o modelo como uma hipótese sobre o mundo e um 

software que pode resolver problemas. [...] - tradução do autor 
 

O aprendizado de máquina, que é um ramo da inteligência artificial, tem como 

premissa principal elaborar e explorar o desenvolvimento de modelos matemáticos e 

algoritmos capazes de ensinar ao computador a aprender a partir das próprias 

experiências. Seu paradigma se concentra em objetivos de classificação e consiste 

em modelar um mapeamento ideal entre o domínio de dados e o conjunto de 

conhecimentos e desenvolvimento de algoritmos de aprendizagem (SUTHAHARAN, 

2016, p. 7). 

Contudo, há a necessidade de se trabalhar com um número grande de dados 

com diferentes atributos ou variáveis significativas para que o computador possa 

aprender a lidar com eles e classifica-los conforme objetivos já pré-definidos. Para o 

autor RUSSEL (2020, p. 652) quando os dados de saída são de um conjunto finito de 

valores (como ensolarado / nublado / chuvoso ou verdadeiro / falso), o problema de 

aprendizagem é chamado de classificação. Segundo SUTHAHARAN (2016, p. 7): 

 
[...] A classificação também é chamada de aprendizagem 

supervisionada, que requer um conjunto de dados de treinamento 

(rotulado), uma validação conjunta de dados e um conjunto de dados de 

teste. [...] - tradução do autor 
 

A aprendizagem supervisionada requer um conjunto de dados de treinamento 

(rotulado), o qual ajuda a encontrar os parâmetros ideais e de determinar a precisão 

de um modelo.  

 A árvore de decisão é uma das ferramentas mais utilizadas dentro da 

aprendizagem supervisionada. Esse método mapeia hierarquicamente um domínio de 

dados em um conjunto de respostas e sua construção ocorre no sentido de cima para 

baixo (top-down). Segundo SUTHAHARAN (2016, p. 167) ele se utiliza de uma 

abordagem baseada em regras para dividir o domínio em vários espaços lineares e 
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prever respostas (princípio de dividir para conquistar). Se as respostas previstas são 

contínuas (ou seja, as respostas podem ser um número real), então a árvore de 

decisão é uma árvore de regressão, e se as respostas previstas forem discretas (ou 

seja, uma resposta pode pertencem a uma classe), então a árvore é uma árvore de 

classificação. 

Para o autor RUSSEL (2020, p. 657),  

 
[...] Uma árvore de decisão é uma representação de uma função que 

mapeia um vetor de valores de atributo para a árvore de decisão num 

único valor de saída - uma "decisão". Essa árvore de decisão chega a 

sua decisão executando uma sequência de testes, começando na raiz e 

seguindo o ramo apropriado até que uma folha seja alcançada. Cada nó 

interno na árvore corresponde a um teste do valor de um dos atributos 

de entrada, os ramos do nó são rotulados com os valores possíveis do 

atributo, e os nós da folha especificam qual valor deve ser retornado pela 

função [...] 
  

A Figura 8 ilustra um exemplo de representação de uma árvore de decisão para 

classificação do tipo de lente de contato mais indicada para uma pessoa usar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Árvore de Decisão – Classificação tipo de lente de contato 

Fonte: CARNEGIE (2021) 
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Uma árvore de decisão também pode ser representada como um conjunto de 

regras  se-então (If-Then). No caso do exemplo anterior, pode-se criar a seguinte 

regra: SE (taxa de produção de lágrimas = normal) E (astigmatismo = sim) E (Idade = 

sem presbiopia) ENTÃO Lente = gelatinosa. Na Figura 9 tem-se essa representação 

detalhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como visto anteriormente, um problema complexo é decomposto em 

subproblemas mais simples, e de forma repetitiva, a mesma estratégia é aplicada a 

cada subproblema gerado. Uma árvore de decisão possui em sua estrutura os 

chamados nós, ramos e folhas. Na Figura 8 acima, os nós representam a taxa de 

produção de lágrimas, astigmatismo, idade e prescrição de óculos e cada um contém 

um teste de um determinado atributo. Os ramos correspondem a um possível valor 

dos atributos partindo de um nó correspondente (Alguns exemplos de ramos: 

reduzido, normal, miopia, hipermetropia e jovem). As classes são representadas por 

Figura 9. Árvore de Decisão gerada para classificação tipo de lente de contato 

Fonte: Adaptado de CARNEGIE (2021) 
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folhas e indicam uma classificação que no referido exemplo é rígida, gelatinosa e 

nenhuma. 

 
2.4.2 Floresta Aleatória (Random Forest) 

 
A floresta aleatória ou Random Forest, é uma técnica de aprendizado de 

máquina (Machine Learning) utilizada para resolver problemas de regressão e 

classificação. Segundo Russel (2020, p. 696) essa técnica se utiliza da aprendizagem 

por conjunto e a ideia por trás disso é selecionar um conjunto de hipóteses ou dados 

e combinar suas previsões calculando a média ou por votação com o objetivo de 

fornecer soluções para problemas complexos. 

O autor Vanderplas (2016, p. 421-422) afirma que o Random Forest está 

baseado no método ensemble, do tipo Bagging, que busca construir vários modelos 

de aprendizado de máquina, utilizando o resultado de cada modelo na definição de 

um único resultado, obtendo-se assim um valor final único. Seu algoritmo consiste na 

formação de várias árvores de decisão randomizadas, combinadas de forma paralela 

tentando prever o mesmo fenômeno, ponderando seus resultados para um único 

resultado. Segundo Vanderplas (2016, p. 432) essa técnica é um poderoso método 

com muitas vantagens: 

 
[...]  

• Tanto o treinamento quanto a predição são muito rápidos, devido à 

simplicidade do método básico de Árvores de decisão. Além disso, 

ambas as tarefas podem ser paralelizadas de maneira direta, porque as 

árvores individuais são entidades totalmente independentes. 

• As árvores múltiplas permitem uma classificação probabilística: um 

voto majoritário entre estimadores dá uma estimativa da probabilidade 

(acessada no Scikit-Learn com o método predict_proba ()). 

• O modelo não paramétrico é extremamente flexível e pode, portanto, 

funcionar bem em tarefas que são insuficientes por outros estimadores. 

[...] - tradução do autor 
 

Portanto para se chegar a um resultado final com aplicação de um Random 

Forest de classificação, cada mini árvore de decisão gerada dará o seu voto na 

categoria que melhor se encaixa na instância que está sendo prevista, se é classe 
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zero ou classe um. Ao final aquela categoria que tenha recebido mais votos será 

considerada a vencedora (Breiman, 2001). 

 

Afim de ilustrar o algoritmo descrito pelo Vanderplas (2016, p. 421-422), foi 

construído um esquema visual segundo a Figura 10, para compreensão do 

funcionamento do Random Forest: 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 As árvores de decisão são uma maneira extremamente intuitiva de classificar 

ou rotular objetos, onde em cada divisão (cada nó) serão selecionadas aleatoriamente 

as variáveis e escolhida a melhor combinação entre elas, estreitando assim muito 

rapidamente as opções mesmo entre um grande número de classes. Para o caso do 

random forest, que se utiliza da análise de um conjunto de árvores de decisão, será 

possível então prever novos dados. No momento da classificação de um novo objeto, 

cada uma das árvores classificará o novo exemplo e sua classificação final será feita 

com base na maioria dos votos destas árvores. Deste modo fica mais fácil de 

identificar a classe de resposta requerida pois ela vai ser prevista na maior parte das 

árvores geradas (Vanderplas, 2016).  
 

Figura 10. Esquema de funcionamento do algoritmo Random Forest 
Fonte: Adaptado de Vanderplas (2016) 
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Entretanto, para garantir que o modelo baseado nessa machine learning, 

consiga gerar informações assertivas e com alto nível de confiabilidade, Russel (2020, 

p. 710), sugere o uso de uma ferramenta de avaliação de performance de visualização 

útil em problemas de classificação, chamada matriz de confusão. Ela consiste numa 

tabela bidimensional de contagens que mostra a quantidade de vezes que cada 

categoria é classificada ou mal classificada. 

 Para Kubat (2017, p. 212) ao se testar um conjunto de dados num modelo de 

classificação temos quatro possibilidades de previsão para os resultados gerados: 1) 

Verdadeiro Positivo (true positive – TP) ocorre quando o resultado é positivo e o 

modelo de classificação o identifica corretamente como verdadeiro; 2) Verdadeiro 

Negativo (true negative – TN) ocorre quando o resultado é negativo e o modelo de 

classificação o identifica corretamente como negativo; 3) Falso Negativo (false 

negative – FN) ocorre quando o resultado é positivo e o modelo de classificação o 

rotula como negativo; 4) Falso Positivo (false positive – FP) ocorre quando o resultado 

é negativo e o modelo de classificação o rotula como positivo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dessa forma, considerando as quatro possibilidades de classificação em cada 

categoria, onde o número de classificações corretas é a soma do número dos 

verdadeiros positivos com os verdadeiros negativos (TP + TN) e o número de 

classificações incorretas é a soma do número dos falsos positivos com os falsos 

negativos (FP + FN), tem-se  a representação matemática do conjunto de testes 

segundo a Equação 1: 

 
 

Figura 11. Exemplo de uma matriz de confusão que mostra a frequência de 

erros de classificação 

Fonte: Kubat (2017, p. 212) – tradução do autor 

POS NEG
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𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 +  𝑇𝑇𝑇𝑇 +  𝐹𝐹𝑇𝑇 +  𝐹𝐹𝑇𝑇 
 

Conseguimos também a partir dessa matriz calcular a acurácia dessa 

classificação, que por definição segundo Kubat (2017, p. 212) é a frequência das 

classificações corretas feita pelo modelo sobre um determinado conjunto de 

exemplos. Seu cálculo se dá através da divisão entre o número de classificações 

corretas pelo número total do conjunto de testes, conforme equação 2, e quanto maior 

for o seu resultado mais preciso será o referido modelo:   

 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝑇𝑇𝑇𝑇 +  𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 +  𝑇𝑇𝑇𝑇 +  𝐹𝐹𝑇𝑇 +  𝐹𝐹𝑇𝑇
 

 

Ainda é possível outras métricas importantes como a Precision, o Recall e o f1-

Score, o qual serão detalhados a seguir. 

 
2.4.2.1 Precision, Recall e f1-Score 

 
A matriz de confusão nos fornece dados importantes acerca do modelo de 

classificação, porém somente obtendo a acurácia, não seria possível aprofundar a 

análise de um conjunto de dados desbalanceados ou na necessidade em concentrar 

esforços em alguma classe específica. Para isso será necessário explorar os 

indicadores de precision, recall e f1-score. 

O indicador precision se dá através da equação 3 e pode ser explicada como 

sendo a proporção de classes que são realmente positivas em relação a todas as 

classes que o modelo previu como positivas (Kubat, 2017; p. 215). 

 

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 +  𝐹𝐹𝑇𝑇
 

 

 Já o indicador chamado recall indica a proporção, do total de classes positivas, 

de quantas foram previstas corretamente. O seu valor é obtido na razão entre o 

número de verdadeiros positivo pelo total de classes positivas (Kubat, 2017; p. 215). 

 

Eq. 2 

Eq. 1 

 

Eq. 3 
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𝑅𝑅𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 +  𝐹𝐹𝑇𝑇
 

 

 

 

Já o indicador f1-score serve para mostrar o balanço entre o precision e o recall 

do referido modelo. Sua fórmula se encontra na figura 5 e usa a média harmônica no 

lugar da média aritmética de ambos os indicadores (Géron 2019, p. 140 e 141). 

 

𝑓𝑓1 − 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 2 ∗  
𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃ã𝑃𝑃 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃ã𝑃𝑃 +  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅

 

 

 

Com isso, de posse dessas métricas é que será possível ter uma análise 

completa da efetiva aplicação e aplicabilidade do modelo de classificação a qualquer 

conjunto de dados.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eq. 4 

Eq. 5 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA E ATIVIDADES 
 

O presente estudo tem como base a aplicação da metodologia de 

aprendizagem da máquina (machine learning) para análise do conjunto de dados 

resultantes da pesquisa, sobre as atividades remotas na Educação Básica em 2020, 

realizada pela ABED (2020). De posse dessas informações, será utilizada uma 

ferramenta de classificação chamada Random Forest, utilizando a linguagem de 

programação Python, para criação de um modelo capaz de elencar as variáveis em 

ordem de maior importância. 

Isto posto, após a ocorrência da entrada dos dados no referido modelo e 

consequentemente a avaliação da eficácia de sua previsão, através de testes internos 

e externos à amostra, será possível compreender como eles se comportam diante da 

situação-problema. Logo, serão sugeridas algumas propostas com o objetivo de 

melhorar os resultados obtidos assim como delimitar a metodologia empregada. Ao 

longo deste capítulo, nas próximas subseções, o referido estudo será melhor 

detalhado. 

  

3.1 Base de dados 
 

A base de dados utilizada, conforme descrita no capítulo 1, adveio da pesquisa 

da ABED sobre as atividades remotas na Educação Básica em 2020 no Brasil. O 

estudo contou com uma amostra de 5.580 participantes - entre estudantes, 

professores, pais e/ou responsáveis e dirigentes de instituições de ensino públicas e 

privadas do país. O período de apuração do levantamento foi entre 24 de agosto e 15 

de setembro. 

 

3.2 Situação problema e questão a ser respondida 
 

A definição do tema e do problema da pesquisa veio em função do advento da 

pandemia em 2020 e com a consequente mudança do ensino presencial para o 

ambiente virtual. 

Uma reflexão acerca dos desafios enfrentados e dessa mudança quanto as 

práticas e rotinas de sala de aula durante o ensino remoto, mostraram que o grande 

dilema está em manter o nível de engajamento do aluno. 
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Mesmo diante da adoção de diferentes tecnologias educacionais porém com 

metodologias semelhantes aquelas utilizadas no ensino tradicional, se mostraram 

eficazes por muito pouco tempo. 

Desse modo, dada a importância do tema definiu-se o interesse no estudo da 

criação de um modelo preditivo, com a utilização de Machine Learning, o qual 

fornecesse indicativos acerca dos motivos que levaram mais de 70% dos alunos 

entrevistados na pesquisa da ABED, reprovarem a qualidade do ensino remoto em 

comparação com o ensino presencial. Além disso, propor algumas estratégias 

pedagógicas baseadas na metodologia ativa de ensino (capítulo 2).  

  

3.3 Tratamento e análise dos resultados 
 

A base de dados escolhida para análise foi baixada da Internet do acervo de 

censos EAD (ABED, 2021). Como a base estava em seus dados brutos foi necessária 

uma reorganização quanto a sua disposição afim de indicar as variáveis que seriam 

utilizadas no modelo assim como as características de cada uma. A Tabela 1 

apresenta como ficou a nova estrutura. 
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 Os dados apresentados na coluna “QUESTIONÁRIO DA ABED” referem-se as 

perguntas realizadas pela ABED a todos os alunos entrevistados, classificadas como 

as primeiras variáveis do modelo a serem analisadas (coluna “ID (QUESTÃO)”). 
 A coluna “CATEGORIA” apresenta as diferentes respostas fornecidas sendo 

portanto classificadas como as variáveis mais importantes do modelo (coluna “ID 
(CATEGORIA)). 

Na seção Apêndices encontra-se a tabela completa com todas as questões 

realizadas aos alunos assim como a lista de todas as variáveis. 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DA ABED ID (QUESTÃO) CATEGORIA ID (CATEGORIA)

Qual o seu papel? V1 Sou estudante de escola pública V1.1

Escola pública da rede estadual V2.1

Escola privada V2.2

Escola pública da rede municipal V2.3

Escola pública da rede federal V2.4

Capital V3.1

Município do interior (zona urbana) V3.2

Município do interior (zona rural) V3.3

Não participo de nenhum programa social de transferência de renda V4.1

Bolsa-família V4.2

BPC V4.3

Participo de outro programa que não está listado aqui V4.4

Você (sua família) recebeu ou está recebendo o auxílio 
emergencial do Governo Federal? V5 Sim V5.1

Perda de emprego formal V6.1

Não houve impacto V6.2

Suspensão temporária do Contrato de Trabalho V6.3

Perda parcial da renda informal V6.4

Redução de horário de trabalho com redução de salário V6.5

Perda completa da renda informal V6.6

Dificuldades financeiras provocadas pela pandemia V7.1

Falta de contato presencial com amigos e familiares V7.2

Sobrecarga nos cuidados com pessoas da família (crianças, idosos 
e/ou outros) V7.3

Aumento de brigas em casa entre os pais/responsáveis V7.4

Aumento de brigas em casa lhe envolvendo diretamente V7.5

Dificuldades para compra de comida V7.6

Dificuldades para compra de remédios V7.7

Dificuldades para compra de materiais de higiene V7.8

A pandemia da Covid-19 provocou algum dos impactos a 
seguir em você (sua família)? V6

Dentre as opções a seguir, quais aquelas que lhe afetam 
PESSOALMENTE nesse período de pandemia da Covid-

19 (pode marcar quantas opções desejar): 
V7

Sua escola é? V2

Você mora em uma? V3

Você (sua família) participa de algum programa social de 
transferência de renda do Governo Federal? V4

Tabela 1 – Características das variáveis consideradas 
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3.4 Delimitações do modelo 
 

O referido estudo terá como premissa base discutir a análise dos resultados 

gerados pelo modelo, entre todas as variáveis dependentes (de resposta) e a variável 

independente, o qual informa o aluno que considerou a qualidade do ensino remoto 

pior do que no presencial levando em conta somente a opinião daqueles que estudam 

no ensino médio e em escola pública.  

  



41 
 

 

4. ESTUDO DE CASO E ANÁLISES 
 

A base de dados utilizada após ser baixada do site da ABED (2020), necessitou 

passar por alguns ajustes em sua estrutura, pois continha os resultados de todos os 

participantes entrevistados. Isso foi necessário para separar o grupo de interesse do 

presente estudo elencando dessa maneira as variáveis de importância. Assim a base 

foi importada para o ambiente python já no modo como essa linguagem de 

programação interpreta e processa informações. 

A seguir nas próximas subseções, serão apresentados todos os passos 

executados para obtenção dos resultados da pesquisa assim como a proposta de 

ensino que serão discutidos no último capítulo. 

 

4.1 Modelo de predição com uso da estatística descritiva 
 

Conforme explicitado nos capítulos anteriores, o foco para criação e aplicação 

do presente modelo se manteve concentrado somente nos alunos do ensino médio 

oriundos de escolas da rede pública de ensino e que tenham considerado um certo 

detrimento na qualidade do ensino online em relação ao ensino presencial, excluindo-

se portanto todos os outros casos faltantes. Sendo assim o número total de variáveis 

consideradas foi de 69. 

Logo em seguida, após todos os ajustes na base de dados terem sido 

realizados, a próxima etapa envolveu uma análise mais aprofundada nas variáveis 

buscando as relações existentes entre os resultados apresentados e a pergunta 

norteadora do trabalho, presente na pesquisa da ABED (2020): Ainda com relação às 

atividades remotas, como você compara com as aulas presenciais?. 

Para tal, num primeiro momento foi feito o uso de algumas técnicas da 

estatística descritiva, a partir de visualizações gráficas, não somente para demonstrar 

os resultados alcançados mas também na busca por compreender o comportamento 

dos dados e descobrir possíveis relações entre as variáveis. Essas visualizações 

podem se dar através de gráficos de dispersão, histogramas e box-plots por exemplo. 

A seguir, serão apresentados os gráficos consolidados nas Figuras 12 e 13, 

mostrando o panorama das respostas encontradas para as variáveis dependentes. 
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Figura 12. Histogramas gerados de cada variável dependente (respostas dos alunos às perguntas do questionário) 
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Os histogramas mostrados nas Figuras 12 e 13 foram gerados dentro do 

modelo e o código utilizado se encontra no final deste documento na seção Apêndices: 

Código 1 - Exploração de Dados.  

Os histogramas mostram somente o quantitativo individualizado de cada 

variável da base de dados, o qual representa cada resposta de cada pergunta do 

questionário. Os valores foram agrupados em 2 colunas, 0 para resposta negativas e 

1 para respostas positivas. Para melhor compreensão, tomamos por exemplo a ID 
(QUESTÃO) V3 e V5 apresentados em forma de Tabela 2 com o resumo do 

percentual de cada resposta. 

 

 

 

Dessa forma, examinando apenas a ID (CATEGORIA) V3.1, 80% dos alunos 

(1674) responderam que não moram na capital enquanto que 20% (406) responderam 

que moram. Para o caso da ID (CATEGORIA) V5.1, 29% dos entrevistados (1069) 

não participam de nenhum programa social de transferência de renda ao mesmo 

tempo que 71% afirmam participar. 

 

QUESTIONÁRIO DA ABED ID (QUESTÃO) CATEGORIA ID (CATEGORIA) % NÃO % SIM

Capital V3.1 80% 20%

Município do interior (zona urbana) V3.2 41% 59%

Município do interior (zona rural) V3.3 78% 22%

Você (sua família) recebeu ou está recebendo o auxílio 
emergencial do Governo Federal? V5 Sim V5.1 29% 71%

Você mora em uma? V3

Figura 13. Histogramas gerados de cada variável dependente (respostas dos alunos às perguntas do questionário) 

Tabela 2 – Quadro resumo do percentual das respostas das perguntas de ID (QUESTÃO) V.3 e V.5 
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Os dados apresentados dessa maneira, segregando cada resposta, teve a 

intenção de mostrar que a base de dados no contexto geral não demonstra ter 

qualquer tipo de relação direta ou dependente entre si e que possibilitasse chegar a 

outras conclusões além daquelas já explicitadas por meio de gráficos e tal.  

Os resultados dos exemplos supracitados coincidem com os mesmos valores 

apresentados no estudo da ABED (2020), conforme as Figuras 14 e 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. ID (QUESTÃO) V3 - Percentual do local onde os alunos moram  

Fonte: ABED (2020) 

Figura 15. ID (QUESTÃO) V5 - Percentual do local onde os alunos moram  

Fonte: ABED (2020) 
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 Não obstante, para que fosse possível traçar a relação das variáveis 

dependentes com a questão da pesquisa (variável independente), as respostas dadas 

pelos alunos foram classificadas conforme Tabela 3: 
 

 
 

 

 Em seguida, o modelo foi ajustado na tentativa de se obter o quantitativo de 

alunos de cada variável dependente ID (CATEGORIA), ou seja cada resposta de cada 

pergunta, delimitado com as diferentes respostas da questão da tabela acima, 

divididos em suas respectivas classes. A Figura 16, mostra uma fração dos 

histogramas gerados de cada variável apresentando essa relação. 

 

 

QUESTIONÁRIO DA ABED ID (QUESTÃO) CATEGORIA ID (CATEGORIA) CLASSE

Piorou T1 C1

Melhorou T2 C2

Manteve a mesma qualidade T3 C3

Minha escola não enviou atividades remotas T4 C4

Ainda com relação às atividades remotas, como 
você compara com as aulas presenciais? T

Tabela 3 – Quadro resumo da classificação da variável independente 

Figura 16. Exemplos de Histogramas gerados das variáveis dependentes relacionando-os com as respostas da 

variável independente  
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Cabe ressaltar, que todos os histogramas gerados, encontram-se na seção de 

apêndices, ao final deste documento. 

Cada linha da sequência de gráficos mostrada anteriormente, corresponde a 

uma resposta de uma determinada pergunta. Na primeira coluna encontra-se o 

histograma com o total das respostas negativas (roxo) e das respostas positivas 

(laranja). As demais colunas mostram a composição do quantitativo desse total em 

relação as respostas dadas na questão a ser respondida do estudo. 

Para um completo entendimento na visualização dos gráficos, tomamos como 

exemplo a ID (QUESTÃO) V8 com a variável dependente ID (CATEGORIA) V8.1. A 

Tabela 4 mostra a pergunta do questionário assim como a resposta atrelada a ela. 

 

 
 

 

 Na Tabela 5 mostra-se o detalhamento dos resultados apresentados no 

histograma do referido item: 

 

 
  

 

Daqui pode-se concluir por exemplo, que do total de alunos que responderam 

que tiveram dificuldade de estabelecer e organizar a sua rotina diária, mais de 80% 

consideraram que o ensino remoto em relação ao presencial piorou (Classe C1). 

 

4.2 Modelo de predição com uso do Random Forest  
 

Conforme demonstrado no subitem anterior, utilizando elementos da estatística 

convencional conseguimos obter alguns resultados interessantes, tais como identificar 

QUESTIONÁRIO DA ABED ID (QUESTÃO) CATEGORIA ID (CATEGORIA)

Dentre as opções a seguir, quais aquelas que afetam 
SEUS ESTUDOS E SUA APRENDIZAGEM nesse período 

de pandemia da Covid-19 (pode marcar mais de uma 
opção): 

V8 Dificuldade em estabelecer e organizar a rotina diária V8.1

NÃO SIM Não 
Piorou Piorou Não 

melhorou Melhorou
Não manteve 

a mesma 
qualidade

Manteve a 
mesma 

qualidade

Escola não enviou 
atividades remotas

Escola enviou 
atividades remotas

V8.1 639 1441 402 1157 61 67 173 212 3 5

ID (CATEGORIA)

TOTAL CLASSE - C1 CLASSE - C2 CLASSE - C3 CLASSE - C4

Tabela 4 – Quadro da variável V8.1 com sua respectiva questão 

Tabela 5 – Quadro resumo dos resultados apresentados no histograma da variável dependente V8.1  
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que aproximadamente 40% dos estudantes não querem que as aulas, pós pandemia, 

voltem apenas no formato presencial (ID (QUESTÃO) V18) e que um pouco mais de 

60% participaram de todas ou quase todas as atividades remotas da escola (ID 
(QUESTÃO) V16). 

Porém, ao se fazer uma análise exploratória dos dados não conseguimos 

relacionar quais variáveis respondem a variável independente, ou seja, estabelecer e 

elencar em ordem de importância quais os motivos que levaram a uma grande 

porcentagem dos alunos considerarem que o ensino remoto é pior que o ensino 

presencial.  

Diante dessa necessidade, aplicou-se dessa vez na base de dados dentro do 

modelo utilizado, a técnica de ferramenta de aprendizado de máquina chamada 

Random Forest comumente utilizada para resolver problemas de regressão e 

classificação, conforme explanado e demonstrado no subitem 2.4.2. Como ele se 

utiliza de um algoritmo capaz de criar diversas árvores de decisão, fornecendo assim 

soluções a problemas complexos, foi a ferramenta escolhida para alcance do objetivo 

do presente estudo. 

No tocante dessa nova previsão dos dados, foi utilizado a mesma base de 

dados ajustada, feito o input das variáveis no modelo através da linguagem de 

programação Python para assim utilizarmos a técnica do Random Forest. O código 

utilizado se encontra no final deste documento na seção Apêndices: Código 2 – 

Random Forest. 

Conforme a Tabela 6, a primeira análise que o modelo fez foi em relação as 

variáveis, que após determinarmos a variável independente, foi gerado uma matriz 

com 69 colunas (variáveis dependentes) e 2080 linhas que são as respostas positivas 

(1 = sim) e negativas (0 = não) correspondentes a cada resposta. 

 

 
Tabela 6 – Matriz gerada entre todas as variáveis dependentes e todas as possíveis combinações de 

respostas positivas e negativas 
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 A partir dessa matriz criada, o modelo de previsão foi parametrizado para gerar 

no máximo 500 árvores de decisão com o limite de 20 ramificações cada. Cabe 

ressaltar que os referidos números indicados podem assumir qualquer valor, 

entretanto a literatura indica que esse conjunto é o suficiente a ser utilizado. 

 Para garantir que o modelo utilizado tivesse um alto nível de confiabilidade na 

sua previsão, utilizamos a ferramenta da análise preditiva (descrita no capítulo 2) 

chamada matriz de confusão. Essa matriz, consiste numa tabela que mostra as 

frequências de classificação para cada classe no modelo.  

 

 

 

 

 

 

Seguindo portanto os dados da matriz apresentados na tabela 7, os valores 

presentes na diagonal principal representam que a frequência da classe que estamos 

buscando (no caso a classe C1 = 1559) foi prevista corretamente e que a frequência 

das classes que não estamos buscando prever (C2 = 127; C3 = 385 e C4 = 8), também 

foram previstas corretamente. Todos os outros valores representam a frequência da 

classe requerida prevista incorretamente. 

 Ademais, a matriz de confusão já traz consigo outros indicadores que atestam 

a qualidade da previsão do modelo e conforme a Tabela 8, esses índices estão 

agrupados conforme as classes de resposta pertencentes a variável independente 

mostrada na tabela 3. 

 

 
 
 
 

Classe Precision recall f1-score

C1 1.00 1.00 1.00

C2 1.00 0.99 1.00

C3 1.00 1.00 1.00

C4 1.00 1.00 1.00

Tabela 8 – Indicadores da matriz de confusão de todas as variáveis dependentes e todas as possíveis 

combinações de respostas positivas e negativas 

Tabela 7 – Matriz de confusão do modelo preditivo 

1559 0 0 0
1 127 0 0
0 0 385 0
0 0 0 8
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 Analisando portanto somente os resultados da classe de resposta C1 temos: 

 

• O índice precision que trata da precisão com relação a classe de resposta que 

os alunos consideraram que o ensino piorou e as demais variáveis 

dependentes chegou a 100%, o que significa que a proporção de identificações 

para essa resposta foi realmente correta. 

• O índice recall teve um percentual de 100% o que comprova quão bom o 

modelo é para prever resultados positivos, sendo positivo entendido como a 

classe que se quer prever. 

• Já o índice f1-score que nos mostra o balanço entre o precision e o recall do 
modelo criado e seu valor também se aproxima de 100%. 

 

Impende mencionar que os índices para as outras classes de resposta, os quais 

não eram o foco da solução a ser encontrada, diante do problema analisado, também 

se aproximaram de 100%, o qual denota que o modelo está bem assertivo para 

predições. 

A acurácia do modelo chega aproximadamente a 100% visto que, conforme 

demonstrado na Tabela 7, somente uma resposta foi prevista incorretamente. 

 Após a confirmação do índice de assertividade do modelo, segue imagem 

abaixo com o resultado gerado pelo Random Forest com as variáveis dependentes 

em ordem de importância, conforme a Figura 17.   
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Em conjunto, a Tabela 9 mostra as principais variáveis dependentes em ordem 

de importância com suas respectivas perguntas e respostas. 

 

Figura 17 – Resultado do Random Forest em ordem de importância 
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4.3 Análise dos resultados apresentados com o uso do Random Forest 
 

Através dos resultados e métricas apresentados anteriormente, podemos 

constatar que o modelo de previsão embasado com Random Forest, tem um 

comportamento robusto e superior nas análises dos dados em comparação com os 

gráficos e informações geradas através da estatística convencional. 

Alguns conceitos importantes decorrentes da matriz de confusão gerada, no 

caso os indicadores da Tabela 8, mostraram que o modelo de predição desenvolvido 

possui um alto nível de confiabilidade que aliado ao alto valor de acurácia calculado, 

denota que o cruzamento entre as variáveis se deu corretamente. 

Isso permitiu identificar a relação das variáveis dependentes com a pergunta 

chave do estudo, e assim mostrar, em ordem crescente, os motivos que levaram mais 

de 70% dos alunos entrevistados considerarem uma piora na qualidade do ensino 

remoto em comparação ao presencial. 

Sendo assim, o perfil do aluno identificado foi aquele que ficou sobrecarregado 

com a alta demanda de atividades e de materiais disponíveis para a evolução do seu 

aprendizado. A falta de tempo para assistir as aulas online ao mesmo tempo em que 

QUESTIONÁRIO DA ABED ID (QUESTÃO) CATEGORIA ID (CATEGORIA) ORDEM DE IMPORTÂNCIA

Dentre as opções a seguir, quais aquelas que afetam 
SEUS ESTUDOS E SUA APRENDIZAGEM nesse 

período de pandemia da Covid-19 (pode marcar mais 
de uma opção): 

V8 A escola manda muitos materiais 
e eu não dou conta V8.5 1

E, quase terminando, ainda com relação às 
atividades remotas, você usou/assistiu (pode marcar 

mais de uma opção):
V17 Videoaulas gravadas na Internet V17.7 2

Dentre as opções a seguir, quais aquelas que afetam 
SEUS ESTUDOS E SUA APRENDIZAGEM nesse 

período de pandemia da Covid-19 (pode marcar mais 
de uma opção): 

V8 Dificuldade em estabelecer e 
organizar a rotina diária V8.1 3

E, quase terminando, ainda com relação às 
atividades remotas, você usou/assistiu (pode marcar 

mais de uma opção):
V17 Fascículos em PDF V17.4 4

E, quase terminando, ainda com relação às 
atividades remotas, você usou/assistiu (pode marcar 

mais de uma opção):
V17 Livros didáticos V17.5 5

Alguém que mora na mesma casa faz parte do grupo 
de risco para Covid-19? V15 Sim V15.1 6

Dentre as opções a seguir, quais aquelas que lhe 
afetam PESSOALMENTE nesse período de 

pandemia da Covid-19 (pode marcar quantas opções 
desejar): 

V7
Sobrecarga nos cuidados com 
pessoas da família (crianças, 

idosos e/ou outros)
V7.3 7

Tabela 9 – Quadro resumo das variáveis dependentes em ordem de importância  
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eram transmitidas, possivelmente motivada pela sobrecarga nos cuidados com 

pessoas da família, demonstram a dificuldade que esse aluno teve em administrar   

sua rotina diária com suas tarefas escolares.   

 

4.4 Proposta do uso de técnicas de metodologia ativa com base nos 
resultados alcançados 

 
Os resultados mostrados no subitem anterior, ajudaram a identificar alguns 

motivos extra classe que colaboraram para um impacto negativo no aprendizado do 

aluno. Na tentativa de reduzir esses impactos, faz-se aqui uma proposta de ensino a 

distância, fundamentada nas premissas da metodologia ativa de ensino (subitem 2.3) 

apoiada no perfil de aluno traçado. 

O principal pressuposto para o uso desse tipo de metodologia é tentar despertar 

no aluno a consciência de que ele faz parte desse processo de ensino-aprendizagem  

e que mesmo diante de barreiras pessoais, fora do âmbito educacional, há a 

possibilidade de termos ainda um aprendizado significativo e marcante. 

Com isso propõe-se a aplicação da técnica de Brainstorm o qual é uma 

estratégia utilizada quando o problema, assunto ou desafio é desconhecido. Seu 

principal objetivo está na busca de mais informações acerca do tema buscando o 

entendimento da situação analisada, com a exposição e troca de ideias de forma 

espontânea e livre, sem julgamentos ou críticas. Além do trabalho em equipe é um 

método que desenvolve a criatividade, reflexão e tomada de decisão. 

Uma das maneiras para a utilização dessa técnica seria dividir os alunos em 

equipes, e cada grupo receber um tema, assunto ou problema a ser discutido. Os 

grupos poderiam ser divididos, por exemplo, em algum aplicativo de mensagens 

instantâneas ou dentro de algum ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Na 

sequência, os alunos devem escrever ideias do que imaginam ou do que já sabem 

sobre o tópico em análise ao longo de um determinado período de tempo. Logo após, 

o professor expandiria o debate da problematização de cada grupo, sendo um por vez, 

com todos os alunos da turma afim de determinar os melhores apontamentos feitos e 

que ajudem a explicar o fenômeno examinado. 

 Outro método de aprendizagem que integra muito bem com o brainstorm é a 

aprendizagem baseada em problemas ou PBL (Problem-Based Learning) em que os 

estudantes trabalham com o objetivo de solucionar um problema real ou simulado a 
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partir de um contexto. Esse método, bastante difundido e utilizado no mundo 

acadêmico, é centrado no aluno e transforma o seu papel de receptor passivo do 

conhecimento para o lugar de protagonista de seu próprio aprendizado. Pode 

proporcionar casos de aprendizagem bastante significativos, principalmente por 

possuir um caráter investigativo e que gera possíveis soluções, e não uma única 

resposta, para o mesmo problema. Além do trabalho em equipe é um método que 

aumenta o nível de engajamento dos alunos em relação ao ensino e desenvolve sua 

autonomia e protagonismo.  

Uma das premissas para aplicação dessa técnica é que o professor se 

posicione como um tutor orientando e ajudando os alunos na resolução do pleito a ser 

analisado. Portanto, primeiramente há a escolha de um problema com contexto real 

da vida dos alunos afim de gerar identificação e despertar interesse logo no início das 

atividades. Divide-se a turma em grupos os quais receberão a questão a ser analisada 

e assim darão início ao processo de compreensão do problema, levantando todas 

questões pertinentes à situação com o professor tutor esclarecendo as dúvidas. Em 

seguida, com a utilização de todos os recursos disponíveis, os alunos irão aprofundar 

sua investigação afim de responder todas as questões levantadas no passo anterior. 

Por fim, os alunos apresentam seus resultados finais. 
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5. CONCLUSÃO 
 
5.1 Considerações finais 
 

No cenário atual em que o isolamento social causado pela COVID-19 obrigou 

toda a sociedade acadêmica a repensar suas práticas docentes, e embora a 

tecnologia da informação e comunicação estejam disponíveis no ensino a distância, a 

singularidade de cada indivíduo se mostrou de extrema relevância e deveria ser 

levada em consideração no processo de ensino-aprendizagem.   

O levantamento de dados utilizado no modelo veio da pesquisa da Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED), que abrangeu diferentes instituições 

educacionais do Brasil, cujos resultados apresentados apenas mostravam o 

panorama educacional vivido na visão de alunos, professores, pais e diretores com 

relação ao ensino remoto e outras questões de cunho pessoal. Alicerçada com os 

preceitos e gráficos da estatística convencional, não foi possível estabelecermos uma 

relação entre as respostas dos diferentes agentes. Somente após o uso da ferramenta 

de análise preditiva Random Forest, conforme detalhado no capítulo 4, o qual mostrou 

índices de assertividade da previsão em 100%, é que conseguimos identificar padrões 

nas respostas apresentadas e assim gerar resoluções que a estatística descritiva 

dificilmente nos daria. 

 Conforme demonstrado no capítulo 4, além de termos conseguido identificar o 

perfil do aluno impactado pela mudança do ensino presencial para o ensino remoto e 

que considerou uma piora na qualidade do ensino em função dessa permuta, o modelo 

propiciou identificar ainda que essa percepção, na dificuldade de se aprender causada 

por muitos fatores pessoais, não fica evidente para quem ensina e isso de certa forma 

causa um distanciamento ainda maior nessa relação que deveria ser mais estreita. 

  Com isso, foi proposto no capítulo 4 a aplicação de duas metodologias de 

aprendizagem ativa à distância, que possibilita tornar o aluno agente principal de sua 

aprendizagem, e que permita ao mesmo tempo a construção de novos conhecimentos 

a partir das experiências e conhecimentos prévios dos discentes. 

É necessário, portanto, refletir sobre a direção que a aprendizagem, diante da 

nova realidade e forte presença do ensino a distância em todos os níveis 

educacionais, será conduzida daqui pra frente. Encontrar caminhos para uma 

reconstrução do educador frente a essa nova conjuntura, tornando-o mais flexível a 
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essas mudanças nas diversas modalidades da educação, pode ser um dos diferencias 

a se alcançar.  

Por fim, mesmo que o processo de ensino-aprendizagem seja algo complexo, 

de particularidade dinâmica e não linear, a metodologia ativa de aprendizagem surge 

como mais uma ferramenta que pode auxiliar nesse processo, pois pode provocar no 

aluno a motivação que o direcione a agir e pensar de forma crítica e com autonomia, 

tornando o que lhe é ensinado em algo significativo.  

 

5.2 Sugestão de trabalhos futuros 
 

Como sugestão de trabalhos futuros, do ponto de vista de otimização do 

algoritmo e do próprio modelo em si, poderíamos testar outras ferramentas de 

Machine Learning afim de verificar o impacto que isso causaria nos resultados. 

Com relação a expansão dos resultados, poderíamos utilizar a mesma base de 

dados porém utilizando como variáveis dependentes as respostas de todos os alunos 

entrevistados, na tentativa de se fazer um comparativo entre os estudantes de 

instituições públicas e privadas e de diferentes níveis da educação básica, afim de 

atestar através desse novo modelo se teríamos resultados parecidos em âmbitos 

diferentes. 

O estudo poderia ser expandido também para se fazer uma análise das 

respostas que os docentes forneceram afim de rastrear outras variáveis 

independentes e que ajudassem a entender o panorama vivido por eles, como por 

exemplo, elencar as dificuldades que eles tiveram nessa mudança para o ensino 

remoto ou quais ferramentas virtuais foram utilizadas além daquelas orientadas pelas 

escolas.  

A metodologia ativa possui diferentes técnicas e como sugestão poderíamos 

aplicar outros métodos objetivando fomentar no aluno a vontade de aprender tais 

como a sala de aula invertida e peer-to-peer ou instrução por pares. 
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APÊNDICES 
 
1. Lista das perguntas destinadas aos alunos realizada pela ABED 
 
 A lista abaixo compreende todas as perguntas destinadas aos alunos 

realizadas durante a pesquisa da ABED e utilizadas como variáveis na aplicação do 

Random Forest. 

 

 

QUESTIONÁRIO 
DA ABED 

ID 
(QUESTÃO) CATEGORIA ID 

(CATEGORIA) 

VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Você mora em 
uma? V3 

Capital V3.1 
Município do interior (zona 

urbana) V3.2 

Município do interior (zona 
rural) V3.3 

Você (sua família) 
participa de algum 
programa social de 

transferência de 
renda do Governo 

Federal? 

V4 

Não participo de nenhum 
programa social de 

transferência de renda 
V4.1 

Bolsa-família V4.2 

BPC V4.3 
Participo de outro 

programa que não está 
listado aqui 

V4.4 

Você (sua família) 
recebeu ou está 

recebendo o auxílio 
emergencial do 

Governo Federal? 

V5 Sim V5.1 

A pandemia da 
Covid-19 provocou 
algum dos impactos 

a seguir em você 
(sua família)? 

V6 

Perda de emprego formal V6.1 

Não houve impacto V6.2 
Suspensão temporária do 

Contrato de Trabalho V6.3 

Perda parcial da renda 
informal V6.4 

Redução de horário de 
trabalho com redução de 

salário 
V6.5 

Perda completa da renda 
informal V6.6 

Tabela 7 – Variáveis da base de dados da Associação Brasileira de Ensino a distância (ABED) 
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Dentre as opções a 
seguir, quais 

aquelas que lhe 
afetam 

PESSOALMENTE 
nesse período de 

pandemia da Covid-
19 (pode marcar 
quantas opções 

desejar): 

V7 

Dificuldades financeiras 
provocadas pela pandemia V7.1 

Falta de contato presencial 
com amigos e familiares V7.2 

Sobrecarga nos cuidados 
com pessoas da família 
(crianças, idosos e/ou 

outros) 

V7.3 

Aumento de brigas em 
casa entre os 

pais/responsáveis 
V7.4 

Aumento de brigas em 
casa lhe envolvendo 

diretamente 
V7.5 

Dificuldades para compra 
de comida V7.6 

Dificuldades para compra 
de remédios V7.7 

Dificuldades para compra 
de materiais de higiene V7.8 

Dentre as opções a 
seguir, quais 

aquelas que afetam 
SEUS ESTUDOS E 

SUA 
APRENDIZAGEM 
nesse período de 

pandemia da Covid-
19 (pode marcar 

mais de uma 
opção): 

V8 

Dificuldade em estabelecer 
e organizar a rotina diária V8.1 

Falta de familiaridade com 
as ferramentas digitais V8.2 

A escola não manda 
nenhum material para eu 

estudar 
V8.3 

Não encontrei dificuldades V8.4 
A escola manda muitos 
materiais e eu não dou 

conta 
V8.5 

Dificuldade em conexão 
com a internet por causa 
do sinal das operadoras 

V8.6 

Não tenho um dispositivo 
eletrônico próprio e uso 

um compartilhado em casa 
(celular, tablet e/ou 

computador) 

V8.7 

Dificuldade em conexão 
com a internet por causa 

do limite dos dados móveis 
V8.8 

Com relação aos 
dispositivos 

eletrônicos, quais 
os que você 

possui? (pode 

V9 

Smartphone V9.1 
Smartphone, Computador 

(desktop ou notebook) V9.2 

Smartphone, Tablet, 
Computador (desktop ou 

notebook) 
V9.3 
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marcar mais de 
uma opção) 

Computador (desktop ou 
notebook) V9.4 

Não possuo nenhum 
destes V9.5 

Smartphone, Tablet V9.6 

Tablet V9.7 
Tablet, Computador 

(desktop ou notebook) V9.8 

Smartphone, Não possuo 
nenhum destes V9.9 

Com relação aos 
dispositivos 

eletrônicos, como é 
seu uso? 

V10 

Preciso compartilhar com 
outras pessoas da família V10.1 

Uso pessoal e individual V10.2 
Não uso dispositivos 

eletrônicos V10.3 

Com relação ao seu 
acesso à Internet, 

você 
V11 

Tem internet banda larga 
ilimitada V11.1 

Usa internet de terceiros V11.2 
Usa os dados móveis do 

celular V11.3 

Não tenho acesso a 
internet V11.4 

Você recebeu 
diagnóstico positivo 

de Covid-19? 
V12 Sim V12.1 

Alguém que mora 
na mesma casa 

recebeu diagnóstico 
positivo de Covid-

19? 

V13 Sim V13.1 

Você faz parte do 
grupo de risco para 

Covid-19? 
V14 Sim V14.1 

Alguém que mora 
na mesma casa faz 
parte do grupo de 
risco para Covid-

19? 

V15 Sim V15.1 

Com relação às 
atividades remotas, 

você 
V16 

Participou de poucas 
atividades remotas da sua 

escola 
V16.1 

Participou de todas ou 
quase todas as atividades 

remotas da sua escola 
V16.2 

Não participou de 
nenhuma atividade remota 

da sua escola 
V16.3 



62 
 

 

Minha escola não enviou 
atividades remotas V16.4 

E, quase 
terminando, ainda 

com relação às 
atividades remotas, 
você usou/assistiu 
(pode marcar mais 

de uma opção): 

V17 

Videoaulas ao vivo na 
Internet V17.1 

Videoaulas ao vivo na TV V17.2 

Fascículos impressos V17.3 

Fascículos em PDF V17.4 

Livros didáticos V17.5 
Videoaulas gravadas na 

TV V17.6 

Videoaulas gravadas na 
Internet V17.7 

Podcasts / Áudio de aulas V17.8 

Quando os efeitos 
da pandemia de 
Covid-19 forem 

superados, como 
você gostaria que 

as aulas 
retornassem? 

V18 

Somente aulas presenciais V18.1 
Aulas remotas com 

encontros presenciais 
apenas para avaliações e 

atividades práticas 

V18.2 

Aulas presenciais 
combinadas com aulas 

remotas 
V18.3 

Quanto ao retorno 
das aulas 

presenciais, você? 
V19 

Só quer voltar quando uma 
vacina estiver disponível V19.1 

Só quer voltar quando os 
casos estiverem em queda 
por um bom tempo na sua 

região 

V19.2 

Está ansioso para voltar 
logo V19.3 

Tanto faz voltar ou não 
voltar V19.4 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

Ainda com relação 
às atividades 

remotas, como você 
compara com as 

aulas presenciais? 

T 

Piorou T1 

Melhorou T2 

Manteve a mesma 
qualidade T3 

Minha escola não enviou 
atividades remotas T4 
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2. Histogramas gerados de cada variável dependente 
 

Os histogramas abaixo foram gerados para cada variável dependente 

relacionando cada resposta de cada pergunta com cada classe de resposta da 

pergunta chave do estudo, conforme citado no capítulo 4. 
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3. Código 1 - Exploração de Dados 
 

Acesso Colab: 
 https://colab.research.google.com/drive/180hIP-kt1hjUWV_QZt8NEyEAFnWU9gmX?usp=sharing 
 
# UFF - Universidade Federal Fluminense (Brazil) 

# Created by: Prof. Valdecy Pereira, D.Sc. & Deyvyd Costa dos Santos 

 

# email:  valdecy.pereira@gmail.com 

# GitHub Repository: <https://github.com/Valdecy> 

 

# Required Libraries 

import matplotlib.pyplot as plt 

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 

plt.style.use('ggplot') 

import missingno as msno 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import scipy 

import seaborn as sns 

 

# Loading Dataset 

dataset = pd.read_csv('https://github.com/Valdecy/Datasets/raw/master/Data%20Science/Dataset-01-ABED-2020.txt', sep = 

'\t') 

dataset.head(n = 5) 

 

# Check Missing Data 

msno.matrix(dataset) 

 

# Separation (X, y) = (Independent Variables, Dependent Variable) 

X   = dataset.iloc[:, 5:74] 

y   = dataset.iloc[:, -1] 

X_1 = dataset[dataset.iloc[:, -1] == 1].iloc[:, 5:74] 

y_1 = dataset[dataset.iloc[:, -1] == 1].iloc[:, -1] 

X_2 = dataset[dataset.iloc[:, -1] == 2].iloc[:, 5:74] 

y_2 = dataset[dataset.iloc[:, -1] == 2].iloc[:, -1] 

X_3 = dataset[dataset.iloc[:, -1] == 3].iloc[:, 5:74] 

y_3 = dataset[dataset.iloc[:, -1] == 3].iloc[:, -1] 

X_4 = dataset[dataset.iloc[:, -1] == 4].iloc[:, 5:74] 

y_4 = dataset[dataset.iloc[:, -1] == 4].iloc[:, -1] 

 

# X shape 

print('Number of Observations: ', X.shape[0], ' Number of Variables: ', X.shape[1]) 

https://colab.research.google.com/drive/180hIP-kt1hjUWV_QZt8NEyEAFnWU9gmX?usp=sharing
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# Names Dictionary 

keys       = ['V1', 'V2', 'V3', 'V4', 'V5', 'V6', 'V7', 'V8', 'V9', 'V10', 'V11', 'V12', 'V13', 'V14', 'V15', 'V16', 'V17', 'V18', 'V19', 'T'] 

values     = ['Qual o seu papel?', 'Sua escola é?', 'Você mora em uma?', 'Você (sua família) participa de algum programa social 

de transferência de renda do Governo Federal?', 'Você (sua família) recebeu ou está recebendo o auxílio emergencial do 

Governo Federal?', 'A pandemia da Covid-19 provocou algum dos impactos a seguir em você (sua família)?', 'Dentre as opções 

a seguir, quais aquelas que lhe afetam PESSOALMENTE nesse período de pandemia da Covid-19 (pode marcar quantas opções 

desejar): ', 'Dentre as opções a seguir, quais aquelas que afetam SEUS ESTUDOS E SUA APRENDIZAGEM nesse período 

de pandemia da Covid-19 (pode marcar mais de uma opção): ', 'Com relação aos dispositivos eletrônicos, quais os que você 

possui? (pode marcar mais de uma opção)', 'Com relação aos dispositivos eletrônicos, como é seu uso?', 'Com relação ao seu 

acesso à Internet, você', 'Você recebeu diagnóstico positivo de Covid-19?', 'Alguém que mora na mesma casa recebeu 

diagnóstico positivo de Covid-19?', 'Você faz parte do grupo de risco para Covid-19?', 'Alguém que mora na mesma casa faz 

parte do grupo de risco para Covid-19?', 'Com relação às atividades remotas, você', 'E, quase terminando, ainda com relação às 

atividades remotas, você usou/assistiu (pode marcar mais de uma opção):', 'Quando os efeitos da pandemia de Covid-19 forem 

superados, como você gostaria que as aulas retornassem?', 'Quanto ao retorno das aulas presenciais, você?', 'Ainda com relação 

às atividades remotas, como você compara com as aulas presenciais?'] 

dict_var   = dict(zip(keys, values)) 

keys       = dataset.columns 

values     = ['Sou estudante de escola pública', 'Escola pública da rede estadual', 'Escola privada', 'Escola pública da rede 

municipal', 'Escola pública da rede federal', 'Capital', 'Município do interior (zona urbana)', 'Município do interior (zona rural)', 

'Não participo de nenhum programa social de transferência de renda', 'Bolsa-família', 'BPC', 'Participo de outro programa que 

não está listado aqui', 'Sim', 'Perda de emprego formal', 'Não houve impacto', 'Suspensão temporária do Contrato de Trabalho', 

'Perda parcial da renda informal', 'Redução de horário de trabalho com redução de salário', 'Perda completa da renda informal', 

'Dificuldades financeiras provocadas pela pandemia', 'Falta de contato presencial com amigos e familiares', 'Sobrecarga nos 

cuidados com pessoas da família (crianças, idosos e/ou outros)', 'Aumento de brigas em casa entre os pais/responsáveis', 

'Aumento de brigas em casa lhe envolvendo diretamente', 'Dificuldades para compra de comida', 'Dificuldades para compra de 

remédios', 'Dificuldades para compra de materiais de higiene', 'Dificuldade em estabelecer e organizar a rotina diária', 'Falta de 

familiaridade com as ferramentas digitais', 'A escola não manda nenhum material para eu estudar', 'Não encontrei dificuldades', 

'A escola manda muitos materiais e eu não dou conta', 'Dificuldade em conexão com a internet por causa do sinal das 

operadoras', 'Não tenho um dispositivo eletrônico próprio e uso um compartilhado em casa (celular, tablet e/ou computador)', 

'Dificuldade em conexão com a internet por causa do limite dos dados móveis', 'Smartphone', 'Smartphone, Computador 

(desktop ou notebook)', 'Smartphone, Tablet, Computador (desktop ou notebook)', 'Computador (desktop ou notebook)', 'Não 

possuo nenhum destes', 'Smartphone, Tablet', 'Tablet', 'Tablet, Computador (desktop ou notebook)', 'Smartphone, Não possuo 

nenhum destes', 'Preciso compartilhar com outras pessoas da família', 'Uso pessoal e individual', 'Não uso dispositivos 

eletrônicos', 'Tem internet banda larga ilimitada', 'Usa internet de terceiros', 'Usa os dados móveis do celular', 'Não tenho acesso 

a internet', 'Sim', 'Sim', 'Sim', 'Sim', 'Participou de poucas atividades remotas da sua escola', 'Participou de todas ou quase todas 

as atividades remotas da sua escola', 'Não participou de nenhuma atividade remota da sua escola', 'Minha escola não enviou 

atividades remotas', 'Videoaulas ao vivo na Internet', 'Videoaulas ao vivo na TV', 'Fascículos impressos', 'Fascículos em PDF', 

'Livros didáticos', 'Videoaulas gravadas na TV', 'Videoaulas gravadas na Internet', 'Podcasts / Áudio de aulas', 'Somente aulas 

presenciais', 'Aulas remotas com encontros presenciais apenas para avaliações e atividades práticas', 'Aulas presenciais 

combinadas com aulas remotas', 'Só quer voltar quando uma vacina estiver disponível', 'Só quer voltar quando os casos 

estiverem em queda por um bom tempo na sua região', 'Está ansioso para voltar logo', 'Tanto faz voltar ou não voltar', 'Piorou', 

'Melhorou', 'Manteve a mesma qualidade', 'Minha escola não enviou atividades remotas', 'Agregado'] 

dict_cat   = dict(zip(keys, values)) 

 

for i in X.columns[order[0:21]] : 
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  print(dict_cat[i]) 

 

for i in X.columns[order[0:21].split('.')[0]: 

  print(dict_var[i]) 

 

# Plot Histogram 

fig, axis = plt.subplots(10, 7, sharey = True, tight_layout = True, figsize = [15, 25]) 

axis      = axis.ravel() 

k         = [] 

for idx, ax in enumerate(axis): 

    if (idx == X.shape[1]): 

      break 

    n, bins, patches = ax.hist(X.iloc[:, idx], alpha = 0.5, density = False, range = [0, 1], bins = [-0.5, 0.5 , 1.5]) 

    ax.set_title(X.columns[idx], fontsize = 12)  

    for i in range(0, len(patches)): 

      if (i == 0): 

        patches[i].set_facecolor('r') 

      elif (i == 1): 

        patches[i].set_facecolor('b') 

      ax.text(bins[i]+0.35, n[i], str( int(n[i]))) 

plt.show() 

 

# Plot Histogram 

fig, axis = plt.subplots(69, 5, sharey = False, tight_layout = True, figsize = [15, 175]) 

axis      = axis.ravel() 

count_0   = -1 

count_1   = -1 

count_2   = -1 

count_3   = -1 

count_4   = -1 

x_0       = True 

x_1       = False 

x_2       = False 

x_3       = False 

x_4       = False 

strg      = '' 

for _, ax in enumerate(axis): 

    if (count_4 == X_4.shape[1] - 1): 

      break 

    if (x_0 == True): 

      x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 = False, True, False, False, False 

      count_0 = count_0 + 1 

      count   = count_0 

      W       = X 

      strg    = ' (Total)' 
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    elif (x_1 == True): 

      x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 = False, False, True, False, False 

      count_1 = count_1 + 1 

      count   = count_1 

      W       = X_1 

      strg    = ' (C1)' 

    elif (x_2 == True): 

      x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 = False, False, False, True, False 

      count_2 = count_2 + 1 

      count   = count_2 

      W       = X_2 

      strg    = ' (C2)' 

    elif (x_3 == True): 

      x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 = False, False, False, False, True 

      count_3 = count_3 + 1 

      count   = count_3 

      W       = X_3 

      strg    = ' (C3)' 

    elif (x_4 == True): 

      x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 = True, False, False, False, False 

      count_4 = count_4 + 1 

      count   = count_4 

      W       = X_4 

      strg    = ' (C4)' 

    n, bins, patches = ax.hist(W.iloc[:, count], alpha = 0.5, density = False, range = [0, 1], bins = [-0.5, 0.5 , 1.5]) 

    ax.set_title(W.columns[count_0]+strg, fontsize = 10)  

    for i in range(0, len(patches)): 

      if (i == 0): 

        patches[i].set_facecolor('purple') 

      elif (i == 1): 

        patches[i].set_facecolor('orange') 

      ax.text(bins[i]+0.35, n[i], str( int(n[i]))) 

plt.show() 
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4. Código 2 - Random Forest 
 
Acesso Colab: 
https://colab.research.google.com/drive/1O-mKK7mygYKrH94GgCyYLjhGJJ44mnMy?usp=sharing 

 
# UFF - Universidade Federal Fluminense (Brazil) 

# Created by: Prof. Valdecy Pereira, D.Sc. & Deyvyd Costa dos Santos 

 

# email:  valdecy.pereira@gmail.com 

# GitHub Repository: https://github.com/Valdecy 

 

# Required Libraries 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

plt.style.use('ggplot') 

import numpy as np 

import seaborn as sns 

import umap.umap_ as umap 

  

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

# Helper Function: Plot Importance 

def plot_feature_importance(importance, names, model_type, size_x, size_y): 

    feature_importance = np.array(importance) 

    feature_names      = np.array(names) 

    data               = {'feature_names':feature_names,'feature_importance':feature_importance} 

    fi_df              = pd.DataFrame(data) 

    fi_df.sort_values(by = ['feature_importance'], ascending = False, inplace = True) 

    plt.figure(figsize = (size_x, size_y)) 

    sns.barplot(x = fi_df['feature_importance'], y = fi_df['feature_names']) 

    plt.title(model_type + ' FEATURE IMPORTANCE') 

    plt.xlabel('FEATURE IMPORTANCE') 

    plt.ylabel('FEATURE NAMES') 

    plt.show() 

    return   

 

# Loading Dataset 

dataset = pd.read_csv('https://github.com/Valdecy/Datasets/raw/master/Data%20Science/Dataset-01-ABED-2020.txt', sep = 

'\t') 

dataset 

 

https://colab.research.google.com/drive/1O-mKK7mygYKrH94GgCyYLjhGJJ44mnMy?usp=sharing
https://github.com/Valdecy
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# Names Dictionary 

keys       = ['V1', 'V2', 'V3', 'V4', 'V5', 'V6', 'V7', 'V8', 'V9', 'V10', 'V11', 'V12', 'V13', 'V14', 'V15', 'V16', 'V17', 'V18', 'V19', 'T'] 

values     = ['Qual o seu papel?', 'Sua escola é?', 'Você mora em uma?', 'Você (sua família) participa de algum programa social 

de transferência de renda do Governo Federal?', 'Você (sua família) recebeu ou está recebendo o auxílio emergencial do 

Governo Federal?', 'A pandemia da Covid-19 provocou algum dos impactos a seguir em você (sua família)?', 'Dentre as opções 

a seguir, quais aquelas que lhe afetam PESSOALMENTE nesse período de pandemia da Covid-19 (pode marcar quantas opções 

desejar): ', 'Dentre as opções a seguir, quais aquelas que afetam SEUS ESTUDOS E SUA APRENDIZAGEM nesse período 

de pandemia da Covid-19 (pode marcar mais de uma opção): ', 'Com relação aos dispositivos eletrônicos, quais os que você 

possui? (pode marcar mais de uma opção)', 'Com relação aos dispositivos eletrônicos, como é seu uso?', 'Com relação ao seu 

acesso à Internet, você', 'Você recebeu diagnóstico positivo de Covid-19?', 'Alguém que mora na mesma casa recebeu 

diagnóstico positivo de Covid-19?', 'Você faz parte do grupo de risco para Covid-19?', 'Alguém que mora na mesma casa faz 

parte do grupo de risco para Covid-19?', 'Com relação às atividades remotas, você', 'E, quase terminando, ainda com relação às 

atividades remotas, você usou/assistiu (pode marcar mais de uma opção):', 'Quando os efeitos da pandemia de Covid-19 forem 

superados, como você gostaria que as aulas retornassem?', 'Quanto ao retorno das aulas presenciais, você?', 'Ainda com relação 

às atividades remotas, como você compara com as aulas presenciais?'] 

dict_var   = dict(zip(keys, values)) 

keys       = dataset.columns 

values     = ['Sou estudante de escola pública', 'Escola pública da rede estadual', 'Escola privada', 'Escola pública da rede 

municipal', 'Escola pública da rede federal', 'Capital', 'Município do interior (zona urbana)', 'Município do interior (zona rural)', 

'Não participo de nenhum programa social de transferência de renda', 'Bolsa-família', 'BPC', 'Participo de outro programa que 

não está listado aqui', 'Sim', 'Perda de emprego formal', 'Não houve impacto', 'Suspensão temporária do Contrato de Trabalho', 

'Perda parcial da renda informal', 'Redução de horário de trabalho com redução de salário', 'Perda completa da renda informal', 

'Dificuldades financeiras provocadas pela pandemia', 'Falta de contato presencial com amigos e familiares', 'Sobrecarga nos 

cuidados com pessoas da família (crianças, idosos e/ou outros)', 'Aumento de brigas em casa entre os pais/responsáveis', 

'Aumento de brigas em casa lhe envolvendo diretamente', 'Dificuldades para compra de comida', 'Dificuldades para compra de 

remédios', 'Dificuldades para compra de materiais de higiene', 'Dificuldade em estabelecer e organizar a rotina diária', 'Falta de 

familiaridade com as ferramentas digitais', 'A escola não manda nenhum material para eu estudar', 'Não encontrei dificuldades', 

'A escola manda muitos materiais e eu não dou conta', 'Dificuldade em conexão com a internet por causa do sinal das 

operadoras', 'Não tenho um dispositivo eletrônico próprio e uso um compartilhado em casa (celular, tablet e/ou computador)', 

'Dificuldade em conexão com a internet por causa do limite dos dados móveis', 'Smartphone', 'Smartphone, Computador 

(desktop ou notebook)', 'Smartphone, Tablet, Computador (desktop ou notebook)', 'Computador (desktop ou notebook)', 'Não 

possuo nenhum destes', 'Smartphone, Tablet', 'Tablet', 'Tablet, Computador (desktop ou notebook)', 'Smartphone, Não possuo 

nenhum destes', 'Preciso compartilhar com outras pessoas da família', 'Uso pessoal e individual', 'Não uso dispositivos 

eletrônicos', 'Tem internet banda larga ilimitada', 'Usa internet de terceiros', 'Usa os dados móveis do celular', 'Não tenho acesso 

a internet', 'Sim', 'Sim', 'Sim', 'Sim', 'Participou de poucas atividades remotas da sua escola', 'Participou de todas ou quase todas 

as atividades remotas da sua escola', 'Não participou de nenhuma atividade remota da sua escola', 'Minha escola não enviou 

atividades remotas', 'Videoaulas ao vivo na Internet', 'Videoaulas ao vivo na TV', 'Fascículos impressos', 'Fascículos em PDF', 

'Livros didáticos', 'Videoaulas gravadas na TV', 'Videoaulas gravadas na Internet', 'Podcasts / Áudio de aulas', 'Somente aulas 

presenciais', 'Aulas remotas com encontros presenciais apenas para avaliações e atividades práticas', 'Aulas presenciais 

combinadas com aulas remotas', 'Só quer voltar quando uma vacina estiver disponível', 'Só quer voltar quando os casos 

estiverem em queda por um bom tempo na sua região', 'Está ansioso para voltar logo', 'Tanto faz voltar ou não voltar', 'Piorou', 

'Melhorou', 'Manteve a mesma qualidade', 'Minha escola não enviou atividades remotas', 'Agregado'] 

dict_cat   = dict(zip(keys, values)) 

 

# Separation (X, y) = (Independent Variables, Dependent Variable) 
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X = dataset.iloc[:,5:74] 

y = dataset.iloc[:,-1] 

 

# Check X 

X 

 

# Check y 

y 

 

# Random Forest Algorithm 

rf = RandomForestClassifier(max_depth = 25, n_estimators = 500, oob_score = True) 

rf.fit(X, y) 

pred = rf.predict(X) 

 

# Train Prediction - Confusion Matrix 

print(confusion_matrix(y, pred)) 

 

# Train Prediction - Classification Report 

print(classification_report(y, pred)) 

 

# Plot Feature Importance  

plot_feature_importance(rf.feature_importances_, X_train.columns,'RANDOM FOREST', size_x = 20, size_y = 18) 

 

# Question 

dict_var['V8'] 

 

# Question Category 

dict_cat['V8.5'] 
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