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Resumo  

Com o objetivo de determinar o perfil dos alunos e dos Colégios Militares, apresentam-se 
três análises aplicando-se técnicas estatísticas multivariadas em dados de rendimentos de 
ensino. Realiza-se, primeiramente, uma análise descritiva dos dados de quatro Colégios 
Militares, fazendo-se um cruzamento de variáveis de rendimento escolar. A seguir, parte-se 
para a análise multivariada de alguns indicadores de ensino, utilizando-se análise de cluster, 
análise de componentes principais, análise fatorial e análise discriminante. Na posse de uma 
enorme quantidade de informações a questão que surge é naturalmente como interpretá-las 
e, obedecendo a natureza multivariada, como extrair informação relevante. Um desafio 
enfrentado hoje pelo ensino é a previsão da trajetória dos alunos. Quais precisarão de 
assistência adicional para aprovação? Como aumentar a aprovação sem diminuir o conteúdo 
programático? Quais alunos têm maior probabilidade de ingressar em agremiações e 
atividades extracurriculares? O principal motivo que tem levado os administradores a 
investir na busca de conhecimento tem sido a obtenção de uma melhor visão sobre a extensão 
da base de dados e a revelação de relações implícitas de padrões entre os dados que nem 
sempre são visíveis através da simples observação. 
Palavras-chave: Enegep, Ensino, Militar, Multivariada, Mineração de dados. 

1. Introdução 
A falta de uma ferramenta para demonstração do desempenho comparativo entre diferentes 
escolas e a necessidade de uma melhor quantificação do evento avaliativo, que normalizam e 
conferem um caráter objetivo ao fator desempenho escolar para a tomada de decisão dos 
administradores do ensino, é o que determina a elaboração deste estudo. 

Esta pesquisa constitui-se de um conjunto de técnicas multivariadas aplicadas em dados de 
quatro Colégios Militares que são: Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), Colégio Militar 
de Santa Maria (CMSM), Colégio Militar de Curitiba (CMC) e Colégio Militar de Belo 
Horizonte (CMBH).  

Estes Colégios utilizam o Sistema de Gestão Escolar (SGE), programa de computador 
desenvolvido pelo Departamento de Ensino e Pesquisa, o qual objetiva atender as 
necessidades da área de ensino e militar. As bases de dados (Oracle e PostgreSQL) possuem a 
mesma estrutura (esquema), o que facilitou a modelagem dos projetos definidos neste 
trabalho. 

Utilizam-se dados da área de ensino como graus, rendimentos, médias finais e dados de 
cadastro.   

Assim, busca-se aumentar a competência e a criatividade nas instituições públicas, visando à 
organização e gestão de sistemas de qualidade, através do uso de metodologia eficaz para 
mostrar o desempenho comparativo entre as escolas e entre os próprios alunos.  

2. A qualidade no ensino militar  
Um desafio enfrentado hoje pelo ensino é a previsão da trajetória dos alunos. Quais precisarão 
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de assistência adicional para aprovação? Como aumentar a aprovação sem diminuir o 
conteúdo programático? Quais alunos têm maior probabilidade de ingressar em agremiações e 
atividades extracurriculares? 

Melhorar a gestão do ensino significa qualificar o seu produto. É necessário mensurar 
estatisticamente as múltiplas variáveis que representam os fatores de qualidade de ensino e 
representá-las numa dimensão compreensível para o administrador. 

Nota-se claramente a excelência no controle de informações nos processos administrativos 
das unidades militares, mais ainda, nas instituições educacionais, onde o interesse é a 
preparação e a assistência dos futuros cidadãos.  

Além deste notado interesse, existe uma variedade de minuciosos processos que, juntos, 
mantêm a excelência no ensino nacional. Processos esses controlados com rigor, como o 
Processo de Seleção de Professores, Processo de Elaboração de Provas, Processo Ensino-
Aprendizagem, Processo de Controle da Disciplina, Processo de Aquisição de Materiais, 
todos monitorados por quadros e mapas sumarizados que mostram as principais informações 
para auxílio na tomada de decisões. 

3. Análise multivariada e exploração de dados 
Segundo Ferraudo (2005), através da tecnologia dos computadores, a quantidade de 
informação que se pode tratar e armazenar é muito grande, complexa e variada. Na posse de 
uma enorme quantidade de informações, a questão que surge é naturalmente como interpretá-
las e, obedecendo à natureza multivariada, como extrair informação relevante. 

As ferramentas de exploração de dados combinam funções de estatística, ciências da 
computação e recursos de inteligência artificial. A escolha da combinação de técnicas, para 
serem aplicadas numa particular situação, depende da natureza das tarefas de pesquisa e da 
natureza dos dados avaliados. Classificação, estimação, predição, agrupamento por afinidade, 
clusterização e descrição são algumas das tarefas que caracterizam uma exploração de dados.  

Segundo Louzada Neto (2000), data mining parece não ser novo para muitos estatísticos e 
econometristas, e tem sido utilizado para descrever o processo de pesquisa de conjunto de 
dados, na esperança de identificar comportamentos ou características comuns. 

Com o objetivo de conhecer o comportamento das variáveis, desenvolve-se um estudo de 
caráter descritivo, seguido da aplicação de análises multivariadas. 

4. Análise descritiva 
Para traçar o perfil dos alunos e dos Colégios em estudo, inicialmente aplica-se uma análise 
descritiva, na qual a população em estudo é composta por 3360 alunos dos quatro Colégios 
Militares. Nesta análise, procura-se relacionar o rendimento com a origem do aluno, onde o 
rendimento é representado pela variável Média Geral da Série (MGS). 

A Figura 1, representando todos os Colégios Militares, apresenta uma concentração maior de 
alunos concursados com rendimento bom e muito bom, enquanto os alunos amparados 
concentram-se no rendimento bom. Ainda se nota que o rendimento abaixo da média cinco, 
ou seja, com menção insuficiente, encontra-se apenas nos alunos amparados. 

 



XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out a 01 de nov de 2005 
 

ENEGEP 2005 ABEPRO 1241 

Menção
Amparado

B R I MB E
0

200

400

600

800

1000

1200

Concursado

B R I MB E

 
Figura 1 – Histograma das origens traçadas em relação ao rendimento 

 

Nota-se uma baixa proporção de alunos com menção Insuficiente (I) em relação às menções 
Muito Bom (MB) e Bom (B). Da mesma forma, o CMSM, CMC e CMBH apresentam 
comportamento semelhante ao modelo. Contudo, na  Figura 2, que representa o CMRJ, nota-
se uma maior proporção de alunos com menção insuficiente na classe dos amparados. Isso 
comprova um maior número de alunos com rendimento baixo nos amparados, principalmente 
no CMRJ. 
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Figura 2 – Histogramas das origens do CMRJ traçados em relação ao rendimento.  

Dessa forma, prossegue-se o estudo com a identificação da relação entre outras variáveis, 
como o comportamento dos alunos e seu rendimento nas disciplinas. 

4. Análise multivariada 
Para esta análise, utilizam-se os dados de comportamento do CMSM e CMC, armazenados no 
SGE, porque apenas estes utilizam o módulo de controle de comportamento. Aqui, procura-se 
identificar a relação entre o grau de comportamento e o rendimento escolar, considerando-se 
as disciplinas da 3ª série do Ensino Médio. 

De acordo com a matriz de correlação, apresentada na Tabela 1, que mostra o inter-
relacionamento das variáveis, verifica-se uma baixa correlação das disciplinas com o grau de 
comportamento. 
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Variáveis GrauComp Bio EF Fis Geo Hist LEM Lit Port Mat Qui 
GrauComp 1,000           
Bio 0,146 1,000          
EF 0,221 0,137 1,000         
Fis 0,231 0,671 0,255 1,000        
Geo 0,170 0,608 0,236 0,667 1,000       
Hist 0,158 0,420 0,295 0,569 0,623 1,000      
LEM 0,128 0,541 0,093 0,566 0,540 0,528 1,000     
Lit 0,214 0,621 0,163 0,653 0,694 0,702 0,615 1,000    
Port 0,217 0,759 0,108 0,686 0,594 0,415 0,570 0,685 1,000   
Mat 0,273 0,692 0,179 0,742 0,558 0,415 0,515 0,542 0,706 1,000  
Qui 0,249 0,682 0,211 0,788 0,641 0,544 0,542 0,611 0,658 0,773 1,000 

Tabela 1 – Matriz de correlação entre as variáveis 

A única disciplina que não apresentou alta correlação com as demais foi Educação Física 
(EF). Nas demais disciplinas, existe uma alta correlação entre as variáveis, o que comprova a 
afirmação de que um aluno que apresenta um bom desempenho em uma disciplina também 
apresenta nas outras, mas não significa que ele tenha um bom comportamento ou bom 
rendimento em Educação Física. 

A Figura 3 mostra o comportamento do dendograma com todas as variáveis, na qual pode-se 
identificar a formação de dois clusters, os quais possuem as variáveis de maior relevância 
dentro do conjunto. 
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Figura 3 – Dendograma envolvendo as variáveis.  

O primeiro cluster é formado pelas variáveis Grau de Comportamento (GrauComp) e 
Educação Física (EF), o segundo, pelas demais disciplinas. Identifica-se um agrupamento que 
representa os atributos da área psicomotora/afetiva e outro formado pelas áreas de 
ciências/caognitivas, que exigem estudo, escrita e leitura. 

Procede-se com a análise de componentes principais para identificar as variáveis mais 
importantes em cada fator. O percentual de variância explicada pelos dois primeiros 
autovalores é de 65,617%, que representa a variabilidade total do sistema. Parte-se, então, 
para a identificação do número de fatores a serem definidos para a análise. O critério da 
escolha do autovalor maior que um corroboram para a indicação do método em que devem ser 
usadas apenas as duas primeiras componentes para uma avaliação das variáveis. Utilizaram-se 
os autovalores, estimaram-se os autovetores para escrever a combinação linear que dará 
origem aos fatores. 



XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out a 01 de nov de 2005 
 

ENEGEP 2005 ABEPRO 1243 

Depois de definidos os fatores de estudo, representam-se graficamente, na Figura 12, as 
variáveis no plano fatorial para comprovar os agrupamentos formados. 
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Figura 4 – Plano Fatorial – Fator 1 x Fator 2.  

Nota-se que os agrupamentos são semelhantes aos formados na análise de cluster, 
representando o fator um como áreas das ciências, que exigem estudo, escrita e leitura, e o 
fator dois os atributos da área psicomotora/afetiva. Este estudo poderia seguir para uma 
análise individual dos Colégios, semelhante ao procedimento admitido na análise descritiva, 
onde seria possível verificar qual instituição se adapta melhor ao padrão formado pela análise 
de componentes principais. Optou-se por verificar a relação de alguns alunos com os fatores 
identificados. Foram escolhidos seis alunos, três de cada Colégio. 

Após a projeção das variáveis no círculo unitário e projeção dos casos no plano fatorial, 
observa-se que, dos alunos selecionados para análise, quatro estão no mesmo sentido das 
disciplinas da área das ciências. Um aluno apresentou a menor nota de Educação Física e 
Comportamento Bom, abaixo da média geral de comportamento, o que determinou sua 
localização oposta à localização das disciplinas de Educação Física e Grau de 
Comportamento. Dessa forma, utilizando-se análise de cluster, análise de componentes 
principais e análise fatorial, pôde-se identificar um padrão entre os Colégios e classificar 
alunos de acordo com o modelo formado. 

Após a identificação de que o Grau de Comportamento (GrauComp) não é significante em 
relação as demais variáveis, procura-se determinar quais disciplinas são mais importantes para 
a questão da aprovação final, ainda se utilizando outra variável que é a dos Pontos Perdidos 
(PPerd).  Por se tratar de um método de classificação de casos, usa-se, nesta etapa do estudo, a 
análise discriminante.  

Nesse caso, utiliza-se a variável categórica Situação (Situac) para se classificar os alunos e 
gerar a função discriminante. As disciplinas de Física, Geografia e Matemática são as mais 
representativas no que se refere à classificação pela situação da matrícula. Isso significa que, 
no boletim do aluno, essas disciplinas são as que mais influenciaram na caracterização da 
situação de aprovação do aluno no ano de 2004. 

Dessa forma, pode-se identificar a seguinte função de classificação para : 

a) Y APROVADOS = 1,1424 * Fis + 7,9415 * Geo + 0,7309 * Mat -36,8693 

b) Y APROVADOS C/PR = 0,0255 * Fis + 6,6570 * Geo + 0,7383 * Mat -23,9353 
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c) Y REROVADOS = 0,7655 * Fis + 7,7274 * Geo -0,5777 * Mat -28,6316 

A Matriz de Classificação, apresentada na Tabela 2, demonstra o percentual de validação da 
função discriminante, onde se pode notar que, para os Aprovados, a função discriminante 
acerta em 98,4 % dos casos. Nota-se ainda que o percentual total de acerto do modelo é de 
90,7 %. 

 

 Percentual Aprovado Aprovado c/PR Reprovado 
Aprovado 98,42209 499 8 0 
Aprovado c/PR 52,83019 25 28 0 
Reprovado 4,54545 17 4 1 
Total 90,72165 541 40 1 

Tabela 2 – – Matriz de classificação 

Após a identificação das variáveis significantes, parte-se para uma aplicação prática, onde, 
informa-se o provável grau para as disciplinas selecionadas pela função discriminante, e 
apresenta-se um resultado gerado pela classificação. Utiliza-se, como exemplo um suposto 
aluno a ser testado no modelo criado. Informa-se para Matemática o grau igual 5,5, para 
Geografia, o grau igual a 6 e Física, o grau igual a 6. Para a classificação do aluno foi 
utilizada a distância de Mahalanobis. 

Dessa forma, pode-se afirmar, com 98,42209% de certeza, que o referido aluno foi 
classificado na situação Aprovado sem realizar recuperação no final do ano letivo, pois o 
menor valor da distancia é a dos Aprovados. 

5. Conclusões e recomendações 
Utilizando técnicas estatísticas multivariadas, baseado no rendimento dos alunos, elaboraram-
se alguns modelos de perfil dos Colégios e dos alunos. Nas três análises realizadas, verifica-se 
a relação entre alguns indicadores de qualidade, disponibilizando, assim, subsídios para a 
tomada de decisões da administração. 

Na primeira análise, pode-se identificar um padrão entre os Colégios e classificar as escolas 
de acordo com o modelo formado, onde se conclui que os alunos concursados apresentam 
melhor desempenho que os amparados, considerando-se a média global da série. Constata-se, 
ainda, que há um maior número de alunos com rendimento baixo nos amparados, 
principalmente no CMRJ. A representação do rendimento, comparada com a origem do aluno, 
através de histogramas na análise descritiva, disponibiliza uma visão clara das distribuições 
formadas, o que comprova o eficiente uso da técnica empregada.  

Na segunda análise, verifica-se a relação entre as disciplinas e o comportamento, onde se 
caracterizam dois Colégios, e classificam-se os alunos de acordo com o modelo formado. 
Através da análise de cluster, pode-se identificar um agrupamento, que representa os atributos 
da área psicomotora/afetiva, e outro, formado pelas áreas de ciências/cognitivas.  

Nota-se, ainda, um agrupamento das disciplinas de Língua Portuguesa e Biologia, assim como 
Química e Física. Esses estão agrupados porque apresentam médias semelhantes, ou seja, um 
aluno que tem bom rendimento em uma disciplina, também apresenta esta característica na 
outra disciplina do grupo.  

Usa-se análise fatorial, por ser uma técnica utilizada na tentativa de reduzir um grande 
conjunto de variáveis para um conjunto mais significativo, representado pelos fatores, onde se 
nota que os agrupamentos formados pela análise fatorial são semelhantes aos formados na 
análise de cluster. Utiliza-se a análise de componentes principais para identificar as variáveis 
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mais importantes em cada fator.  

Com a intenção de verificar a relação de alguns alunos com os fatores identificados, 
classificam-se seis alunos de acordo com o modelo formado. Torna-se válida a análise, pois se 
pode caracterizar o perfil desses alunos em relação aos graus obtidos nas disciplinas e o 
comportamento. 

Na terceira análise, através da análise discriminate, identifica-se que as disciplinas de Física, 
Matemática e Geografia são as mais representativas no que se refere à classificação pela 
situação da matrícula e, ainda, que essas disciplinas são as que mais influenciaram na 
caracterização da situação de aprovação do aluno, no ano de 2004. Desta forma, cria-se um 
modelo para caracterizar um tipo de perfil para aprovação, e utiliza-se, como exemplo, um 
suposto aluno com seus graus nas disciplinas mais significativas.  

Assim, pode-se afirmar que o referido aluno foi classificado na situação Aprovado sem 
realizar recuperação no final do ano letivo. Não é o ideal para predição de acontecimentos, 
mas pode-se admitir que um aluno que se enquadra no perfil de aprovação em 2004 
provavelmente terá um bom rendimento em 2005, seguindo uma uniformidade dos modelos 
gerados a cada ano.  

Nesse caso, a técnica foi válida porque se pode classificar alunos em situações de aprovação, 
relacionando-os com o rendimento de ensino. Sugere-se a aplicação de análise de regressão 
para poder predizer situações de aprovação, ou reprovação, de alunos. 

Esta pesquisa é importante para os Colégios Militares pois, utilizando-se informações 
sumarizadas e correlacionadas, representadas graficamente, o comando das instituições 
adquire maior dinamismo no controle dos processos de ensino. Através do detalhamento das 
técnicas estatísticas aplicadas na exploração de dados, pode-se conhecer melhor a análise 
multivariada, no sentido de fornecer informações baseadas em ferramentas tecnológicas, para 
a tomada de decisões. 

A utilização de indicadores de qualidade, armazenados em bancos de dados, defendida por Gil 
(1992), representa uma necessidade para os órgãos públicos. Visando à descoberta de 
conhecimento nessas bases, deve-se ampliar a estrutura de dados das instituições para 
armazenar indicadores sócio-econômicos, atributos da área afetiva, dados médicos e 
psicológicos e índices de satisfação das pessoas.  

As novas ferramentas de data mining possuem ambientes gráficos, onde se modela um projeto 
de exploração de dados. Este projeto, conectado com um banco de dados dinâmico, mostra 
cenários pré-definidos em tempo real, podendo ser acompanhado ao longo do tempo. 

Logo, sugestiona-se a utilização de uma ferramenta de controle estatístico nas instituições, 
para determinação das características dinâmicas dos processos que envolvem a área de ensino. 
Amparado na significância das informações contidas nas imensas bases de dados, estes, 
incluídos no decorrer da existência da escola, os projetos de exploração devem ser definidos 
pela administração de ensino, determinando que indicadores analisar. 

Cinco tipos de conhecimento são fundamentais para um bom trabalho de exploração de dados: 
conhecimento dos dados analisados, conhecimento na área da qualidade, conhecimento em 
estatística, conhecimento dos programas de computador com recursos de mineração de dados, 
e, principalmente, conhecimento das regras do negócio. 

É imprescindível dispor de analistas capacitados que saibam interagir com os sistemas, de 
forma a conduzí-los para uma extração de padrões úteis e relevantes. 
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Objetivando aumentar competência e a criatividade nas instituições no que se refere à 
organização e gestão de sistemas de qualidade, através da metodologia desenvolvida neste 
trabalho, podem-se aplicar essas análises em instituições de ensino público e/ou privado, 
caracterizando, assim, as diferenças regionais e conhecendo a vocação do local onde a escola 
se encontra. 
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