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Abstract. The aim of this literature review was to observe the state of the art 

presented in studies on the prediction of school dropout in classroom teaching 

environments. The research methodology used in this review and the results 

obtained regarding both the main techniques and the data used for this 

prediction are presented. 

Resumo.  O objetivo desta revisão da literatura foi observar o estado da arte 

apresentado em estudos sobre a previsão de evasão escolar em ambientes de 

ensino presencias. É apresentada a metodologia de pesquisa utilizada nesta 

revisão e os resultados obtidos referentes tanto às principais técnicas quanto 

aos dados utilizados para essa previsão. 

 

1. Introdução 

Para os encarregados de ministrar aulas e gerenciar atividades educacionais é de muita 

importância poder prever possíveis problemas no desempenho dos estudantes que, em 

alguns casos, podem levar até o abandono do curso. Para entender melhor como antever o 

desempenho dos alunos para assim tomar medidas preventivas quando necessário foi 

realizada uma revisão sistemática da literatura para determinar o estado da arte nesse tema. 

Uma revisão sistemática reúne de forma organizada estudos relacionados a uma questão 

específica, escolhidos a partir da literatura científica (estudos primários), utilizando 

critérios pré-definidos e explícitos para a inclusão e exclusão de artigos.  Dessa forma uma 

revisão sistemática apresenta uma visão muito mais fidedigna da literatura e é menos 

suscetível à influência de possíveis vieses por parte dos pesquisadores. Este estudo utiliza 

os conceitos sobre revisão sistemática apresentados no trabalho de Kitchenham (2007) e 

Neiva e Silva (2016).   

O processo de revisão sistemática inclui várias etapas. Incialmente deve ser formulada a 

questão de pesquisa e os critérios de inclusão e exclusão, assim como as bases onde será 

feita a pesquisa.  Logo após deve ser feita a pesquisa, a seleção de estudos e avaliação de 

sua qualidade, extraindo os dados necessários para responder à questão formulada. 

Finalmente deve ser feita uma síntese e avaliação dos resultados.  

A definição das diferentes etapas utilizadas nesta revisão assim como os resultados obtidos 

são apresentados a seguir. 
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2. Planejamento 

A etapa de planejamento é importante para definir a forma como a revisão 

sistemática é executada, os critérios levados em consideração para a inclusão e exclusão 

de trabalhos (Biolchini et al. 2005), assim como as questões que guiam o trabalho de 

revisão.  

As questões definidas para a revisão aqui apresentada estão listadas a seguir: 

• Questão Principal: Quais são as técnicas e algoritmos utilizados na predição da 

evasão escolar? 

• Questões Secundárias: 

1. Quais dados são importantes para essa predição? 

2. Quais os mecanismos para avaliar os resultados da predição? 

3. Quais as vantagens de utilizar uma técnica ou algoritmo para predição? 

Na etapa de planejamento foi decidido que só seriam considerados os trabalhos publicados 

entre 2008 e 2021 nos repositórios ACM Digital Library1, IEEE Xplore Digital Library2, 

Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE)3, Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação (SBIE)4 e Springer Link5.  

Incialmente foi realizada uma pesquisa preliminar utilizando as palavras chaves abaixo:   

(education AND (data OR task) AND (mining OR processing OR analytics)) OR 

(dropout AND prediction) 

 

Porém com essas palavras obteve-se um grande volume de artigos recuperados, foi então 

necessária uma filtragem mais elaborada das palavras-chaves para que trouxessem um 

conteúdo mais relevante. A nova string de busca definida foi:  

 

(academic AND dropout) OR (students AND dropout) OR (dropout AND prediction) 

 

Também foi estipulado que se as buscas devolvessem uma grande quantidade de estudos, 

então seriam considerados para leitura e análise os primeiros 40 trabalhos. 

Por outro lado, para realizar a busca nos repositórios da RBIE e SBIE foi necessária uma 

tradução das palavras da língua inglesa para a portuguesa, conforme apresentado a seguir: 

 

(acadêmico AND evasão) OR (estudantes AND evasão) OR (evasão AND predição) 

 

Porém com essa tradução, as buscas nos repositórios não retornaram artigos para análise. 

Foi necessário realizar mudanças passando para a seguinte string: 

(evasão AND educação) OR (evasão AND acadêmico) 

Os critérios de inclusão e exclusão pré-definidos para obter um conjunto de trabalhos mais 

relevantes são apresentados na Tabela 1. 

 
1 https://dl.acm.org/ 
2 https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
3 https://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie 
4 https://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/index 
5 https://link.springer.com/ 
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Tabela 1: Critérios de seleção de trabalhos relevantes. 

Critério Identificador Descrição 

Inclusão 

I1 
Materiais que trabalhem com predição de evasão em cursos 
presenciais. 

I2 
Artigos na língua nativa (português) ou em língua estrangeira 
(inglês). 

I3 Artigos publicados em Anais de Conferências ou Revistas. 

Exclusão 

E1 Materiais voltados para cursos online. 

E2 Artigos em que não estejam na língua nativa ou na língua inglesa. 

E3 

Artigos de menos de 4 páginas ou resumos ou teses ou 
dissertações. 

 

3. Execução da Revisão  

Após o planejamento, os passos seguidos nesta revisão foram:  
 

1. Em cada repositório foi realizada a busca utilizando as palavras-chave, contidas no 

Título (Title), Resumo (Abstract) ou Corpo (Full Text) de cada trabalho. 

2. Após a realização da busca foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão 

apresentados na Tabela 1, a partir da leitura do Título, Resumo, Palavras-Chave e a 

Conclusão. Conforme mencionado anteriormente, foram considerados somente os 40 

primeiros estudos obtidos como resultado da busca. 

3. Os artigos que resultaram de aplicar os critérios de inclusão e exclusão foram 

objeto de uma análise apurada para poder responder à questão primária e as questões 

secundárias. 

A Tabela 2 apresenta a quantidade de trabalhos recuperados, excluídos e escolhidos 

utilizando os critérios mencionados anteriormente e a Figura 1 apresenta essa informação 

graficamente. 

Tabela 2: Trabalhos escolhidos e suas bases de pesquisa. 

Base de 
Busca 

Artigos 
Recuperados 

Artigos 
Excluídos 

Artigos 
Escolhidos 

Lidos na 
Íntegra 

ACM 40 28 12 12 

IEEE 36 16 20 20 

RBIE 23 16 7 7 

SBIE 29 19 10 10 

SPRINGER 40 24 16 16 
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Figura 1: Total de estudos primários por repositório e status. 

 

4. Resultados da revisão 

Com o objetivo de responder as perguntas como quesito principal de pesquisa, todos os 

artigos escolhidos foram analisados a partir das questões da Seção 2. Na leitura dos artigos, 

foram identificadas diversas técnicas aplicadas para a detecção de evasão escolar sendo 

elas: baseadas na teoria de Bayes (30%), floresta aleatória (30%), árvores de decisão 

(10%), redes neurais (10%), regressão logística (5%), K-vizinhos mais próximos (5%), 

máquinas de vetores de suporte (5%) e tabela de decisão (5%). Os algoritmos presentes e 

aplicados são: random forest (19%), naive bayes (12%), support vector machines (8%), 

C4.5 (8%), gradient boosting (8%), BayesNet (8%), OneR (8%), multilayer perceptron 

(4%), decision table (4%), generalized linear model (4%), k-NN (4%), logistic regression 

(4%), Jrip (4%), simple cart (4%) e simple logistic (4%). 

Atributos socioeconômicos, demográficos, fatores psicológicos, culturais, regionais, 

vocacionais, institucionais e comportamentais são apresentados na maioria dos artigos 

recuperados. As notas do aluno (apresentados também como média das notas), gênero do 

aluno, idade/data de nascimento, frequência, estado civil, informações institucionais, 

participações curriculares e extracurriculares, curso, disciplina, origem, conhecimentos 

específicos, créditos concluídos e quantidade de filhos são alguns dos atributos relevantes 

encontrados nos artigos selecionados. 

Por sua vez, para avaliar os resultados obtidos, os autores utilizam, na maioria dos artigos, 

acurácia (25%), precisão (18%), revocação (14%), medida-F (14%), curva ROC (11%), 

curva AUC (7%), taxa de erro (7%) e taxa de acerto (confiabilidade) (4%). 

Por fim, os trabalhos abordam as vantagens de utilizar uma técnica ou algoritmo que são:  

• Logistic regresion: permite prever um evento por meio da análise de uma variável 

binária, dependendo se a condição avaliada é atendida ou não.  

• Random Forest: é um algoritmo com alto desempenho de predição, permite um 

grau de interpretabilidade maior do que outras abordagens, como redes neurais ou 

máquinas de vetor suporte, já que as decisões tomadas para a classificação podem 
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ser recuperadas. Além disso, evita o enviesamento por ter um considerável 

desbalanceamento das classes, uma vez que a abordagem considera a frequência 

de cada classe no processo de treinamento.  

• Naive Bayes: demonstra alta precisão e velocidade quando aplicada a grandes 

volumes de dados, ajudando a melhorar a precisão da previsão.  

• OneR: além de ser um classificador muito simples, utiliza um método de 

classificação de custo reduzido que permite obter uma alta acurácia.  

• Decision tree: o modelo gerado pela aplicação deste algoritmo possibilita a 

identificação dos atributos mais determinantes na classificação do estudante. 

• Gradient boosting: é um algoritmo com alto desempenho de predição. 

• BayesNet: é um algoritmo computacionalmente simples e robusto. 

A seguir, na Tabela 3, são apresentados os trabalhos mais relevantes para a pesquisa e uma 

descrição dos mesmos. 

Tabela 3: Trabalhos mais relevantes 

Referência Título Descrição 

[Cuji 
Chacha et 
al. 2019] 

Student Dropout Model 
Based on Logistic 
Regression 

A pesquisa aplica a técnica logistic regression em 
um curso universitário de literatura para avaliar a 
possibilidade de evasão de alunos e quais fatores 
que afetam a vida desses alunos podem ocasionar 
desistência escolar. 

[Maheshwari 
et al. 2020] 

Prediction of Factors 
Associated with the 
Dropout Rates of Primary 
to High School Students 
in India Using Data Mining 
Tools 

O estudo tem como objetivo a formação de um 
modelo de predição que permite medir a 
possibilidade de evasão do aluno. Random forest 
prediz quais fatores afetam a vida do estudante e 
naive bayes aprimora a acurácia da predição.  

[Manhães et 
al. 2011] 

Previsão de Estudantes 
com Risco de Evasão 
Utilizando Técnicas de 
Mineração de Dados 

Para determinar quais estudantes tem risco de 
evasão, este trabalho utiliza dez algoritmos 
disponíveis na ferramenta WEKA com dados 
acadêmicos dos alunos do curso de Engenharia da 
Escola Politécnica de Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Os desempenhos obtidos com 
os algoritmos utilizados foram semelhantes, com 
acurácia média variando de 75% a 80%. 

[Manrique et 
al. 2019] 

An Analysis of Student 
Representation, 
Representative Features 
and Classification 
Algorithms to Predict 
Degree Dropout 

A pesquisa tem como objetivo identificar e 
monitorar os alunos com probabilidade de evasão 
nos cursos de Arquitetura e Administração de 
Empresas de uma universidade brasileira através 
de uma detecção antecipada, utilizando algoritmos 
de classificação. Dentre os algoritmos utilizados, 
naïve bayes, support vector machine, random 
forest e gradient boosting tree, os autores 
mencionam uma superioridade no desempenho de 
previsão dos algoritmos random forest e gradient 
boosting tree. 

[Rafiq et al. 
2021] 

A data science approach 
to Predict the University 
Students at risk of 
semester dropout: 

O foco desse trabalho é descobrir o principal 
motivo da evasão dos alunos de diferentes 
universidades de Bangladesh. Foi utilizado random 
forest e logistic regresion e os autores afirmam que 
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Bangladeshi University 
Perspective 

random forest obteve um melhor desempenho na 
previsão da evasão dos alunos. 

[Ribeiro et 
al. 2020] 

Using Data Mining 
Techniques to Perform 
School Dropout 
Prediction: A Case Study 

O trabalho busca identificar os principais fatores 
que afetam os alunos que evadem da Universidade 
de Brasília (UnB), através dos algoritmos gradient 
boosting machine, support vector machines, 
generalized linear model e random forest, sendo 
estes dois últimos algoritmos os que tiveram uma 
maior acurácia. 

[Sales et al. 
2019] 

Evasão no Ensino Básico 
da Rede Pública 
Municipal de Juiz de Fora: 
uma Análise com 
Mineração de Dados 

Foi utilizada a técnica de classificação random 
forest para prever a evasão escolar, identificando 
os principais fatores e características que 
evidenciam a evasão escolar no ensino básico da 
rede pública municipal de Juiz de Fora. Foram 
obtidos valores de precisão e revocação de 76% e 
98%, respectivamente. 

[Teodoro et 
al. 2020] 

Aplicação de Técnicas de 
Aprendizado de Máquina 
Para Predição de Risco 
de Evasão Escolar em 
Instituições Públicas de 
Ensino Superior no Brasil 

Neste trabalho foram utilizados dados obtidos do 
Instituo Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O trabalho 
investiga padrões característicos de alunos com 
maior tendência a abandonar o ensino público 
superior, assim como a identificação dos atributos 
mais determinantes nestes padrões, utilizando 
naive bayes, K-nearest neighbors, decision trees, 
neural networks e random forest, sendo esta última 
que obteve o melhor resultado, alcançando uma 
taxa de acerto de aproximadamente 80% da 
previsão de evasão. 

[Viloria et al. 
2020] 

Dropout-Permanence 
Analysis of University 
Students Using Data 
Mining 

Esta pesquisa analisa as informações acadêmicas 
de alunos da Universidade de Mumbai, na Índia. 
Para essa análise são utilizados os algoritmos J48, 
naive bayes, bayesnet e oneR disponíveis na 
ferramenta WEKA. Os resultados obtidos foram 
semelhantes embora os atributos considerados 
não tenham a mesma relevância. 

 

Conclusão 

Como a desistência escolar está se tornando algo mais comum entre os estudantes, 

descobrir quais fatores são mais importantes para prever seu desempenho e assim evitar a 

desistência escolar é um processo fundamental para auxiliar educadores e administradores 

educacionais a se concentrarem em tomar as medidas apropriadas para orientar os alunos 

e evitar o abandono do curso.  

A revisão sistemática realizada nesta pesquisa apresenta uma visão mais detalhada da 

aplicabilidade de técnicas, fundamentalmente da área de mineração de dados, para poder 

prever o mais cedo possível problemas que podem levar à evasão escolar, garantindo que 

as medidas necessárias sejam tomadas antes de ocorrer a evasão dos alunos em risco. As 

principais técnicas foram apresentadas na Seção 4. Grande parte dos artigos abordados 

neste trabalho também identificam diversos atributos relevante para a evasão dos alunos, 

permitindo identificar os fatores de sucesso e insucesso específicos para cada curso e 

relacionar estes fatores ao currículo do curso. 
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