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  Introdução 

O presente documento constitui o segundo dos quatro passos da série “Caminho para a inclusão 
educacional: 4 passos para a construção de sistemas de proteção de trajetórias”. O objetivo desta 
série é se converter em um guia para ministérios e secretarias da educação da região interessados 
na concepção e implementação de sistemas de proteção de trajetórias. 

A série consolida o conhecimento existente sobre a proteção de trajetórias educacionais em um 
contexto no qual o desafio da exclusão na América Latina e Caribe (ALC) é cada vez maior. Desde 
antes da pandemia da COVID-19, as taxas de exclusão educacional na ALC eram muito preocu-
pantes. Estima-se que o impacto do fechamento das escolas durante a emergência sanitária em 
termos de exclusão educacional poderia atingir mais de três milhões de crianças e jovens na região, 
desde a pré-escola até o ensino superior (UNESCO, 2020), afetando principalmente os mais vul-
neráveis (Acevedo et al., 2020). Isto significa que é preciso redobrar os esforços para encontrar 
respostas sistêmicas baseadas em evidências através do emprego de novas tecnologias disponíveis 
de modo a garantir que as crianças e adolescentes da região tenham a oportunidade de cursar 
trajetórias educacionais contínuas e completas, assegurando seu direito à educação.

O objetivo de um sistema de proteção de trajetórias é “construir as condições para que os percur-
sos de crianças e adolescentes dentro do sistema educacional sejam contínuos, completos e de 
qualidade, reduzindo o atraso e abando precoce, propiciando uma igualdade de oportunidades 
de aprendizagem e desenvolvimento” (UNICEF, 2020: 1). Esses sistemas costumam estar estru-
turados em dois componentes: 1) a detecção (com alertas precoces como ferramenta principal) 
e 2) as intervenções oportunas de remediação e acompanhamento. Ambos os componentes são 
imprescindíveis para reduzir a exclusão educacional.

No passo 1 da série, Exclusão educacional na ALC: como os sistemas de proteção de trajetó-
rias podem ajudar?, foram introduzidas, de maneira resumida, as principais noções relacionadas 
aos sistemas de proteção de trajetórias: conceitualização, objetivos, componentes, evidências e 
lições aprendidas. Neste passo 2, apresentam-se as diferentes abordagens para a concepção de 
sistemas de alerta precoce, abarcando desde os sistemas simples, que identificam alertas através 
da combinação de determinados indicadores, até os mais sofisticados, que utilizam metodologias 
de aprendizagem automática (machine learning). Além disso, são abordados os aspectos-chave 
para a idealização de um sistema efetivo e são expostas as diretrizes essenciais relacionadas ao 
uso dos dados, a definição de indicadores e a aplicação potencial de inteligência artificial (IA) 
nesse processo.

1

https://publications.iadb.org/es/camino-hacia-la-inclusion-educativa-4-pasos-para-la-construccion-de-sistemas-de-proteccion-de
https://publications.iadb.org/es/camino-hacia-la-inclusion-educativa-4-pasos-para-la-construccion-de-sistemas-de-proteccion-de
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A experiência internacional demonstrou que a prevenção, intervenção e orientação precoces são 
fundamentais para a concepção e implementação de sistemas de proteção de trajetórias efetivos. 
Para que os sistemas educacionais abandonem sua abordagem reativa e assumam um enfoque 
preventivo, os sistemas de alerta precoce se apresentam como uma ferramenta fundamental, que 
contribui para detectar alunos em risco de exclusão. Com isso, é possível ter mais foco para ativar 
intervenções oportunas em tempo hábil, de acordo com as necessidades e demandas de cada aluno. 
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O que são os sistemas  
de alerta precoce?

Como parte dos sistemas de proteção de trajetórias educacionais, os sistemas de alerta precoce 
constituem a peça central para identificar alunos em risco de exclusão. É importante lembrar que, 
mais do que um acontecimento específico, a exclusão educacional resulta de um longo processo de 
desconexão entre o aluno e o sistema, pois no caminho até a exclusão existem claros sinais de alerta 
(Jimerson et al., 2000; Lamb et al., 2010; Román, 2013). Uma leitura precoce desses sinais permite 
detectar o risco antes que ocorra a desvinculação (componente de detecção) e, assim, torna-se 
mais fácil colocar em prática ações e estratégias de remediação (componente de intervenção), de 
modo a evitar novos processos de exclusão. 

De modo geral, os sistemas de alerta precoce funcionam sob a lógica de “bandeiras vermelhas” 
(UNICEF, 2018). Assim, eles ajudam autoridades e instituições de ensino a identificar alunos em situ-
ação de risco através de padrões de aproveitamento e potenciais fatores contextuais que podem 
resultar na interrupção de uma trajetória educativa.1  Em outras palavras, servem para detectar de 
forma antecipada aqueles alunos que exibem um comportamento ou desempenho acadêmico que 
os coloca em risco de ser excluídos (Frazelle e Nagel, 2015). 

Os sistemas de alerta precoce se mostraram uma ferramenta com bom custo-benefício e, por 
isso, muitos países os implementaram como parte de sua estratégia para proteger as trajetórias 
educacionais e reduzir a exclusão escolar (Gutiérrez e Vázquez del Mercado, 2021). Um dos princi-
pais benefícios é que eles podem se basear em estruturas já existentes que funcionam dentro dos 
ministérios, distritos escolares ou nas próprias escolas, por isso não implicam em um grande aumento 
da carga de trabalho, ao mesmo tempo em que promovem e facilitam a coordenação.

Há diferentes tipos de sistemas de alerta precoce que podem ser implementados de acordo com 
as condições de cada país ou sistema de ensino: dos simples, que identificam alertas através da 
combinação de determinados indicadores, até os sofisticados, que utilizam metodologias de apren-
dizagem automática (machine learning).2

1.  Definição adotada pelo Departamento de Ensino dos Estados Unidos através da Pesquisa Nacional sobre Estratégias de Ensino Médio 
(HSS, na sigla em inglês) Desenvolvidas para Ajudar a Formação de Estudantes em Risco (2017).

2.  Os tipos de alerta precoce são apresentados na seção 3.3.

2
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Sistemas de alerta precoce como 
ferramenta de suporte a decisões 
na política pública

Os sistemas de alerta precoce são, essencialmente, uma ferramenta de suporte a decisões na 
política pública. Eles geram informações sistematizadas com o objetivo de apoiar a tomada de 
decisões para implementar ações ou intervenções de política pública, moldadas em um sistema 
de proteção de trajetórias educacionais. 

Atualmente, graças ao acelerado desenvolvimento tecnológico das últimas décadas e à crescente 
geração e coleta de dados de diversas fontes de informação, esses tipos de sistema costumam 
ser baseados no uso de metodologias de IA para processar dados e/ou aplicar regras de decisão.3 
De maneira compatível com a definição adotada pela iniciativa fAIr LAC,4 os sistemas baseados 
em IA constituem um espectro amplo de soluções, desde aquelas que utilizam algoritmos de 
aprendizagem automática, capazes de receber dados e aprender por conta própria, sem decisões 
pré-programadas, até sistemas baseados em conhecimento especializado e regras, nos quais as 
decisões e critérios lógicos são reprogramados por seres humanos (Pombo et al., 2020). 

No caso específico da proteção de trajetórias educacionais, os sistemas de suporte ou tomada de 
decisões compreendem desde aqueles baseados em indicadores, que ativam alertas a partir de 
um certo limiar definido, até os que atuam com aprendizagem automática e permitem, através de 
predição e com base em um conjunto de dados do aluno e seu entorno, detectar os alunos que 
correm maior risco de exclusão educacional. 

Em termos gerais, para conceber e implementar ferramentas tecnológicas efetivas para apoiar 
decisões de política pública, é essencial compreender como o ciclo da política pública e o ciclo de 
vida da IA (veja o gráfico 1) se interrelacionam (González, Ortiz e Sánchez, 2020). O ciclo de política 
pública é um marco simplificado que busca representar as fases de desenvolvimento da política: 

3.  A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) descreve a inteligência artificial (IA) como “um sistema 
computacional que pode, para um determinado conjunto de objetivos definidos por humanos, fazer previsões e recomendações ou 
tomar decisões que influenciam ambientes reais ou virtuais” (OCDE, 2019), com a ideia de que os sistemas de IA foram projetados 
para atuar com níveis distintos de autonomia.

4.  fAIr LAC é uma aliança entre os setores público e privado, a sociedade civil e o âmbito acadêmico, que busca incidir tanto 
na política pública como no ecossistema empreendedor para promover o uso responsável e ético da IA (Pombo et al., 2020). 
Acesse o link: https://fairlac.iadb.org/. 

3
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identificação do problema, idealização ou formulação da intervenção, implementação e avaliação. 
O gráfico 1 mostra como esse ciclo pode se ampliar graças ao auxílio de sistemas de suporte ou 
tomada de decisões baseados em IA como ferramentas de política pública.

É importante destacar, no entanto, que os sistemas de alerta são uma ferramenta que permite 
otimizar a aplicação da política concebida e que maximiza o impacto da ação ou intervenção que 
será implementada (González, Ortiz e Sánchez, 2020). 

GRÁFICO 1  CICLO DE POLÍTICA PÚBLICA APOIADO POR IA
 

Fonte: Gonzalez, Ortiz e Sánchez (2020).

3.1 Conceitualização e concepção  

Como é possível observar no gráfico 1, o primeiro passo do ciclo da política pública consiste em 
identificar o problema e definir os objetivos. No caso específico dos sistemas de alerta precoce 
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descreve o estado ideal que se quer atingir em termos de mitigação do problema. Esses objetivos 
devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e ter prazo definido. 

Durante a etapa de conceitualização e concepção, o responsável pela tomada de decisões de polí-
tica pública tem que detalhar tanto o público-alvo como os grupos e atributos protegidos (gênero, 
etnia, religião, deficiência, renda, etc.) das intervenções. Os atributos protegidos devem ser definidos 
com conhecimento especializado, identificando-se onde, historicamente, observou-se situações de 
desigualdade dentro do sistema social ou onde é mais provável que elas surjam. Essa informação 
será fundamental para que, posteriormente, a equipe técnica possa analisar os dados disponíveis 
e definir sua qualidade, abrangência e representatividade, assim como buscar desigualdades ou 
estados indesejados que afetam grupos da população nessas intersecções.5

No ciclo de vida da política pública, uma vez identificado o problema e os objetivos a serem al-
cançados, deve-se avançar para a idealização da intervenção, ou seja, especificar as ações que 
serão implementadas. As ações de política realizadas no âmbito de um sistema de proteção de 
trajetórias buscam abordar de maneira integral as diferentes causas e fatores associados à exclusão 
escolar. Assim, é possível identificar ações de acompanhamento (encontros presenciais com fa-
mílias, espaços de referência entre pares, programas de tutoria acadêmica), programas de bolsas 
de estudo para alunos em risco de exclusão, programas de modalidades flexíveis e adequação 
de planos de estudo. É importante destacar que as possíveis intervenções devem ser definidas e 
especificadas antes de se iniciar o processo de desenvolvimento do sistema de alerta precoce, já 
que, como se verá mais adiante, é possível condicionar de diversas formas como deve funcionar 
o modelo baseado em IA.

No passo 3 dessa série, focamos as intervenções oportunas e as estratégias de remediação para 
a proteção de trajetórias.  

5.  No caso de sistemas baseados em aprendizagem automática, esse ponto se torna ainda mais relevante, uma vez que os algoritmos 
buscam aprender os padrões em que os dados se encontram. Consequentemente, esses vieses históricos podem ser transferidos aos 
modelos, o que pode levar à perpetuação da situação de discriminação. Realizar uma análise desses subgrupos, tanto na coleta como 
durante o treinamento, ajudará a tomar decisões sobre a utilização ou não do sistema.
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QUADRO 1  EXEMPLOS DE INTERVENÇÕES OPORTUNAS PARA  
A PROTEÇÃO DE TRAJETÓRIAS EDUCACIONAIS

DIMENSÃO PROGRAMA

Ações de melhoria  
de infraestrutura

Reabilitação de infraestrutura

Construção de cantinas

Ações de capacitação  
de docentes

Oficinas de capacitação de docentes

Ações de melhoria de  
programas educacionais

Elaboração de planos de educação personalizados

Modalidades flexíveis

Ações de orientação  
e acompanhamento

Encontros presencias entre professores, diretores e pais

Acordos educacionais

Preparação de uma estratégia comunitária  
de acompanhamento nas férias

Espaços de estimulação de aprendizagem

Espaços de referência entre pares

Tutorias acadêmicas

Fonte: Elaboração própria sobre a base do CODICEN (2016) e do Departamento de Ensino dos Estados Unidos (2016).

Contudo, as características das intervenções de política moldadas no sistema de proteção de 
trajetórias podem condicionar de formas muito distintas o enfoque ideal do sistema de alerta 
precoce que se deseja instituir. Por isso, antes de conceitualizar e conceber o sistema de suporte 
ou tomada de decisões, é extremamente importante contar com informações detalhadas sobre o 
conjunto de intervenções e estratégias que serão implementadas. Entre os principais aspectos da 
intervenção que incidem sobre a concepção do sistema de alerta precoce e que, por isso, devem 
ser especificados, destacam-se os seguintes:
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Granularidade: Refere-se ao nível ao qual a intervenção se aplica. Por exemplo, se somente se 
prevê a implementação de intervenções de política pública a nível agregado de escola ou distrito 
escolar, talvez não seja necessário desenvolver um sistema de alerta precoce no âmbito do aluno, 
já que a informação talvez não melhore as estimativas.6 

Horizonte de intervenção: Diz respeito à dimensão temporal à qual se prevê aplicar a intervenção 
de política pública e que, por isso, afeta o horizonte temporal do sistema de alerta precoce. Por 
exemplo, Márquez et al. (2016) descreve a implementação de um sistema de alerta precoce para 
Guatemala e Honduras, enquanto que Muñoz Estuardo (2019) analisa o Uruguai. Os autores se 
concentram na transição entre a escola primária e a secundária, uma vez que é nessas etapas que 
se registra os maiores índices de evasão escolar. Nesse caso, o horizonte de aplicação condiciona 
o desenvolvimento do sistema, já que, se as intervenções forem implementadas em um prazo es-
pecífico, o sistema deve estar projetado para criar alertas prévios. Nesse caso, um sistema de alta 
precisão, mas que gera alertas depois do período de transição mencionado, não seria útil.

Frequência da intervenção: Refere-se à periodicidade com a qual se prevê aplicar a intervenção. 
Deve-se definir se a intervenção será mensal, semestral ou por ciclo escolar e, em função disso, 
determinar os ciclos de atualização do sistema.

Tanto a identificação do problema como a definição da ação ou intervenção de política pública que 
serão levadas a cabo formam a base para conceitualizar e delinear o sistema de alerta precoce. A 
concepção da ferramenta dependerá ainda de outra dimensão-chave: a disponibilidade de dados. 
Neste sentido, a seleção de informação e o acesso a dados relevantes são fatores essenciais para 
os sistemas de alerta precoce. Na verdade, é fundamental contar com dados de qualidade, precisos, 
pertinentes e representativos para os grupos protegidos definidos anteriormente. 

Da mesma forma, os sistemas de alerta precoce podem ser utilizados em múltiplos níveis de 
agregação do sistema de ensino (aluno, aula, escola, região, etc.) para responder a diferentes 
problemas relacionados a tal âmbito. A existência de sistemas que geram informações individuais 
permite prestar apoio de forma focada naqueles alunos que se encontram em situação de risco de 
exclusão educacional. Quando isso não for possível ou os dados não tiverem a granularidade ou 
qualidade suficientes, será preciso desenvolver sistemas para identificar tendências no comporta-
mento agregado de indicadores por áreas territoriais e orientar programas e recursos às regiões 
e escolas onde há maior risco, o que permite focar a alocação de recursos e utilizá-los onde são 
mais necessários (Bruce et al., 2011; Josephson e Jayaram, 2018). 

6.  Caso a intervenção não se realize no âmbito do aluno, recomenda-se minimizar o uso de informações pessoais na geração do sistema 
de alerta precoce.
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Como apoio à fase de conceitualização e concepção, recomenda-se consultar o Manual de for-
mulação de projetos, da iniciativa fAIr LAC, principalmente a ficha de concepção e viabilidade, 
uma ferramenta para detectar os principais aspectos de um projeto de IA a fim de avaliar sua 
viabilidade, determinar a pertinência da IA como solução e reunir as informações necessárias para 
a elaboração do projeto (Denis et al., 2021).

3.2 Coleta e tratamento de dados

Fontes de informação, tratamento e proteção de dados

Como já mencionado, o alcance do sistema de alerta precoce dependerá da disponibilidade e qual-
idade dos dados, tanto para modelos baseados em conhecimento especializado ou indicadores 
como para modelos com capacidade preditiva baseados em aprendizagem automática. O que se 
precisa é uma estratégia de coleta e processamento de informações que fortaleça a disponibilidade 
dos dados como insumo para a tomada de decisões, evitando a produção de uma sobrecarga de 
funções (principalmente nas instituições de ensino). 

Na prática, a maioria dos sistemas de alerta precoce se baseia em registros de frequência, notas e 
incidentes disciplinares, incluindo suspensões ou expulsões (Departamento de Ensino dos Estados 
Unidos, 2016). O fenômeno da exclusão educacional e as características socioeconômicas do aluno 
são fatores relevantes (Adelman et al., 2017), mas os sinais observáveis – absenteísmo, isolamento 
do grupo ou rendimento escolar – costumam ser melhores indicadores de desvinculação do que 
a situação pessoal ou familiar (Mac Iver e Mac Iver, 2009).

Contudo, os Sistemas de Informação e Gestão Educativa (SIGED) são a base para a construção 
de sistemas de alerta precoce efetivos, uma vez que fornecem as informações necessárias à sua 
implementação.7 A partir de uma visão integral dos processos educacionais, um SIGED é composto 
por seis processos fundamentais de gestão e duas condicionantes estruturais (veja o gráfico 2). 
Os sistemas de alerta precoce constituem uma das principais ferramentas de gestão estratégica 
(processo 6) e se alimentam das informações geradas a partir da gestão diária dos diferentes níveis 
do sistema de ensino nos outros cinco processos de gestão.

7.  Essa fonte de dados contém uma boa parte dos fatores institucionais e individuais do modelo de Rumberger (2012), apresentado no 
passo 1 da série. 

https://publications.iadb.org/es/uso-responsable-de-ia-para-politica-publica-manual-de-formulacion-de-proyectos
https://publications.iadb.org/es/uso-responsable-de-ia-para-politica-publica-manual-de-formulacion-de-proyectos
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GRÁFICO 2  PROCESSOS DE GESTÃO E CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DE UM SIGED  
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Fonte: Arias Ortiz et al. (2021).

Para implementar sistemas de alerta precoce, o processo de gestão de alunos e aprendizagens se 
torna particularmente relevante, uma vez que gera informações para o acompanhamento e moni-
toramento da trajetória escolar. Um SIGED com alto nível de maturidade conta com um cadastro 
único de alunos em formato digital, que permite fazer o acompanhamento do aluno ao longo de 
toda sua trajetória acadêmica. Trata-se de um repositório de dados pessoais, acadêmicos (boletim 
digital), socioeducativos, de conduta, certificados de conclusão, registros de transferência, exames 
e aprovações, frequência e repetência8 (Arias Ortiz et al., 2019).

8.   Além de permitir a digitalização e automatização de processos de gestão que possibilitam o acompanhamento das trajetórias 
escolares, os SIGED facilitam práticas como a implementação de processos de matrícula automática, particularmente no caso de 
mudança de ciclo, que podem ajudar a diminuir a exclusão educacional. A experiência do Uruguai foi tão positiva que possibilitou a 
matrícula digital na transição da escola primária à secundária, conseguiu atender em 90% dos casos as preferências das famílias e 
praticamente eliminou a evasão escolar nessa transição (Arias Ortiz et al., 2019).
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Por sua vez, a disponibilidade de séries históricas dos indicadores permite uma abordagem mais 
completa das trajetórias de risco e, por isso, uma maior precisão na identificação dos alunos po-
tencialmente em situação de exclusão educacional. A digitalização dos processos cotidianos de 
gestão educacional facilita o acesso e a atualização do histórico do aluno (Rivera Pizzarro, 2020). 
É importante destacar que a interoperabilidade entre sistemas de informação é muito importante 
quando os diferentes ciclos educacionais atravessam diversas formas de organização institucional 
e governança. Por exemplo, naqueles casos em que o nível de governança das escolas primárias 
é diferente das instituições de ensino médio, é fundamental trabalhar a coordenação e interope-
rabilidade dos sistemas, a fim de contar com o registro histórico dos alunos em seus diferentes 
ciclos educacionais. 

Da mesma forma, as informações necessárias para implementar sistemas de alerta precoce efetivos 
serão distintas de acordo com o tipo de modelo ou abordagem utilizada. Nos modelos baseados em 
aprendizagem automática, a disponibilidade de informações dos diversos níveis, tanto referentes a 
trajetórias educacionais como as variáveis sociodemográficas e fatores de risco não acadêmicos, é 
essencial para o treinamento dos algoritmos e a precisão das predições. Por outro lado, os sistemas 
de alerta baseados em conhecimento especializado e indicadores não necessariamente requerem 
o mesmo nível de informação e costumam utilizar sinais observáveis associados ao vínculo com a 
instituição de ensino. O quadro 2 mostra um mapeamento por dimensões e detalha as diferentes 
variáveis utilizadas para conceber sistemas de alerta precoce. Tanto as informações a nível indi-
vidual como as características da instituição de ensino frequentada pelo aluno são relevantes e 
complementares.
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QUADRO 2  VARIÁVEIS UTILIZADAS PARA SISTEMAS DE ALERTA PRECOCE  
QUE PODEM SER REUNIDAS PELOS SIGED

NÍVEL DIMENSÕES VARIÁVEIS

CENTRO 
EDUCATIVO

Infraestrutura física  
e equipamento

Localização georreferenciada da instituição  
de ensino frequentada pelo aluno

Infraestrutura e serviços básicos da instituição de ensino 
(eletricidade, água, gás, telefone, Internet, etc.)

Número de alunos por sala

Instituições de ensino Plano de estudos e currículo

Recursos humanos e financeiros 
orçamentários

Avaliações de docentes (internas e externas)

Informações dos recursos humanos: títulos,  
qualificações, histórico profissional

Nível de satisfação dos docentes

Relação entre docentes, matérias e alunos

ALUNO

Trajetória educacional e  
vínculo com o centro 

Análises da repetência, distorção idade-série

Frequência (faltas e motivos) / absenteísmo crônico

Desempenho acadêmico

Qualificações e resultados em exames padronizados

Bolsas – Financiamentos – Assistência social

Atitudes no ambiente acadêmico 
(disciplina, comportamento, compromisso, etc.)

Variáveis  
sociodemográficas

Atributos demográficos (gênero, idade)

Condição de deficiência

Ascendência étnico-racial

Lugar de domicílio, condição migratória

Alimentação e saúde

Composição familiar

Violência intrafamiliar

Educação especial

Condição econômica do lar

Fatores de risco não acadêmicos

Violência escolar, bullying

Paternidade ou maternidade na adolescência,  
outras responsabilidades de cuidados familiares

Consumo problemático de álcool e/ou entorpecentes

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Quanto aos atributos demográficos, variáveis como sexo, idade e deficiência não são fatores que condicionam ou 
aumentam a probabilidade de desvinculação educacional, mas, mesmo assim, é importante poder contar com esses atributos 
durante o desenvolvimento do sistema, uma vez que eles ajudam na realização das análises de distorção e desigualdade dos 
resultados..
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O grau de maturidade dos SIGED na região varia muito. Por exemplo, nem todos os países contam 
com um cadastro nominal de alunos que permite a identificação única de cada um e sua trajetória, 
assim como a associação entre alunos e instituições. Além disso, observam-se graves problemas 
de interoperabilidade e fragmentação entre os diferentes subsistemas utilizados para o cadastro, 
resultando em bases de dados que não se comunicam entre si, tanto por diferenças conceituais 
como tecnológicas. Isso leva à perda de oportunidades e ineficiências que custam caro (Arias 
Ortiz et al., 2021). A publicação Os Sistemas de Informação e Gestão Educacional (SIGED) da 
América Latina e do Caribe: o caminho para a transformação digital da gestão educacional   
descreve as principais dimensões e processos que podem ser controlados pelos SIGED, apresenta 
os resultados de um estudo diagnóstico realizado em 16 sistemas educacionais públicos da ALC 
e propõe recomendações de políticas para avançar em direção a uma gestão educacional mais 
eficiente (Arias Ortiz et al., 2021).

Devido à indisponibilidade de dados na ALC, nem sempre é possível gerar sistemas de alerta 
precoce que permitam a análise no âmbito do aluno. Isso pode ocorrer por motivos distintos, seja 
porque os dados do período escolar demoram para ser concentrados em uma única base ou porque 
não há cadastros digitalizados com esse grau de desagregação. Nesses casos, uma alternativa é 
desenvolver sistemas no âmbito da instituição de ensino. Como se observa no quadro 2, algumas 
variáveis das dimensões no interior dos estabelecimentos escolares podem ser empregadas para 
alimentar os sistemas, nesse caso, consolidadas no âmbito de instituição. Um modelo simples que 
permita identificar escolas frequentadas por alunos em situação de alto risco ajudará as autoridades 
a planejar políticas integradas que, caso contrário, não estariam disponíveis.

Nos últimos anos e, em particular, em 2020, como resultado da pandemia da COVID-19, os sistemas 
educacionais intensificaram o uso de ferramentas digitais para a aprendizagem através de novas 
plataformas. Essa digitalização do ambiente de aprendizagem aumentou a disponibilidade de no-
vas informações, em alguns casos já integradas nos SIGED, que também podem ser incorporadas 
aos sistemas de alerta e facilitar a aplicação de modelos analíticos e de aprendizagem automática 
para análise e avaliação da aprendizagem (Cohen, 2017). 

Alguns sistemas de alerta precoce também utilizam como complemento informações provenientes 
de pesquisas e questionários (Sansone, 2019). Para esse tipo de dados, é importante destacar o 
emprego de indicadores referentes ao número de horas diárias de estudo, estudo em grupo, hábitos 
de estudo, nível de motivação, tipo de personalidade, recursos para estudar, quantidade de irmãos 
e irmãs, posição como filha ou filho mais velho, do meio ou mais novo, estímulo dos pais ao estudo, 
distância da escola, interesse nas matérias e grau de dificuldade das mesmas (Márquez et al.,2016).

Por outro lado, recomenda-se também a utilização de dados de outros programas e organismos 
governamentais, visto que vários indicadores educacionais e sociais são reunidos por meio das 

https://publications.iadb.org/es/los-sistemas-de-informacion-y-gestion-educativa-siged-de-america-latina-y-el-caribe-la-ruta-hacia
https://publications.iadb.org/es/los-sistemas-de-informacion-y-gestion-educativa-siged-de-america-latina-y-el-caribe-la-ruta-hacia
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atividades regulares de diferentes ministérios. Destaca-se a relevância da participação em pro-
gramas sociais, principalmente o acesso a programas de ajuda financeira, assim como dados da 
saúde, fazenda e previdência social, entre outros. A coordenação e o trabalho conjunto com outras 
áreas do Estado são essenciais para não haver trabalho duplicado e aumentar a eficiência (Rivero 
Pizarro, 2020). Neste sentido, o uso de documentos de identidade fornecidos pelos registros de 
pessoas facilita o intercâmbio de informações com qualquer outro programa ou organismo que 
registre esses dados sobre seus beneficiários (Arias Ortiz et al., 2019).

Um dos principais desafios em termos de tratamento de dados se refere à governança e proteção 
de dados pessoais. Algumas iniciativas utilizaram informações dos alunos fora da escola, como perfis 
temáticos de interesse por aluno, integração e conexões em redes sociais (Berens et al., 2018). Essas 
informações podem ser muito úteis, mas é preciso garantir que haja as previsões legais e o con-
sentimento necessário para o uso dos dados, garantir o direito dos alunos à privacidade, minimizar 
as informações pessoais que serão usadas para gerar o sistema de alerta e confirmar a presença 
de estruturas e mecanismos concretos de governança e segurança.9 A pandemia provocou uma 
transição acelerada para a educação digital, o que deixou em evidência o desconhecimento dos 
recursos humanos em relação às práticas que devem ser implementadas para não comprometer a 
segurança dos dados de seus alunos. Segundo uma pesquisa realizada pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e o Laboratório de Resiliência Eón da C Minds, aplicada em sete países 
da região,10 72,3% dos docentes não são capacitados (ou não suficientemente) para temas de pri-
vacidade de dados e uso responsável de plataformas e ferramentas digitais (Del Pozo, del Campo 
Alcocer e Róo Rubí, publicação em breve). Além disso, não há conhecimento nem consentimento 
individual sobre o uso de dados pessoais para fins não relacionados diretamente com a instituição 
de ensino que os reúne (Del Pozo, del Campo Alcocer e Róo Rubí, publicação em breve).

Desafios, estados indesejáveis e informações  
incompletas sobre a população  

Uma vez identificados os dados disponíveis e validadas as considerações éticas, legais e de gov-
ernança para seu uso, deve-se continuar com uma análise exploratória que indique a qualidade, 
relevância e abrangência dos dados disponíveis. Para realizar essa análise, leva-se em conta to-
das as informações fornecidas durante a etapa de conceitualização e concepção, uma vez que o 
desenvolvimento e o ciclo de vida da IA são afetados tanto pela compreensão do problema como 
pelos objetivos, a população e os atributos protegidos definidos durante o ciclo de política pública. 

9.  Recomenda-se preencher o perfil de dados (González, Ortiz e Sánchez, 2020)
10. Brasil, Colômbia, Costa Rica, México, Peru, Panamá e Uruguai.
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Como todo o entorno social apresentará desigualdades, é importante que haja uma comunicação 
permanente entre o responsável pelas políticas públicas e a equipe técnica encarregada do desen-
volvimento do sistema de alerta. Nessa fase, deve-se implementar uma análise exploratória com 
base no registro histórico de alunos, com o objetivo de realizar cruzamentos e contagens sobre as 
variáveis de interesse separadas pelos grupos e atributos protegidos (definidos durante a etapa 
de conceitualização e concepção). A análise permitirá verificar se há abrangência suficiente para 
garantir a representatividade dos subgrupos de população de interesse ou se existe uma sobre ou 
sub-representação de algum grupo em particular que possa causar um impacto nos resultados 
do modelo. A título de exemplo, o quadro 3 apresenta uma contagem de observações do regis-
tro histórico de alunos aprovados ou reprovados em escolas urbanas e rurais do Uruguai (ANEP, 
2021). Como se vê, os resultados mostram uma maior quantidade de observações associadas a 
zonas urbanas e a proporção de aprovados e reprovados difere segundo a região geográfica. Além 
disso, constata-se a falta de informações para o segundo grau em zonas rurais. Pode haver diver-
sos motivos para essas diferenças e a ausência de certos valores, desde a falta de conectividade 
nos sistemas em zonas rurais até dificuldades para a coleta de dados, a diversidade de enfoques 
e programas educacionais. As diferenças constatadas devem ser levadas em conta para não se 
generalizar um modelo que, no longo prazo, possa prejudicar grupos minoritários – neste caso, 
alunos de zonas rurais – do público-alvo.

QUADRO 3  EXEMPLO DE AGRUPAMENTO DE VARIÁVEL DE INTERESSE 
SEPARADO POR GRUPO PROTEGIDO. QUANTIDADE DE ALUNOS DE 

ENSINO SECUNDÁRIO EM ZONAS URBANA E RURAL, URUGUAI

PLANO GRAU
ZONA URBANA ZONA RURAL

Aprovados Reprovados TOTAL Aprovados Reprovados TOTAL

CES
1 88.987 47.425 136.712 5.364 1.460 6.824

2 91.090 11.242 102.332 0 0 0

Fonte: Documentos de consultoria realizada pela ANEP (2021).

Ainda que o viés e a falta de representatividade afetem todos os tipos de sistemas de suporte a 
decisões, eles são particularmente relevantes para os sistemas baseados em aprendizagem auto-
mática, uma vez que os algoritmos aprendem padrões a partir de informações históricas. Portanto, 
se a base de dados usada para treinar o algoritmo não conta com informações de um grupo ou 
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atributo protegido, ou apresenta vieses históricos, corre-se o risco de que o sistema aprenda e 
replique esses padrões. Por exemplo, se foi realizada uma pesquisa sobre o interesse dos alunos 
em diversas disciplinas, seria possível encontrar vieses ocasionados por estruturas de desigualda-
de social que deva perpetuar. É o caso da desigualdade de gênero verificada no setor de Ciência, 
Tecnologia, Engenheira e Matemática (CTIM), que, pouco a pouco, foi sendo reduzida, ainda que 
persista uma porcentagem maior de homens do que mulheres cursando essas disciplinas (FEM, 
2016). A equipe técnica deve deixar muito claro sobre quais atributos e públicos se deve realizar 
análises comparativas, de forma que seja possível controlar sua abrangência e os possíveis vieses 
históricos presentes na coleta de dados para se alinhar aos objetivos da política pública. 

3.3 Desenvolvimento do modelo e validação

Modelos de alerta precoce baseados em conhecimento especializado 
ou indicadores
As primeiras iniciativas para criar sistemas de alerta precoce se concentraram em modelos base-
ados em conhecimento especializado e indicadores, que consistem em gerar indicadores simples 
de viés – por exemplo, baixa qualificação e baixa frequência escolar –, definir limiares estáticos 
de anomalias e estabelecer regras para sua inclusão (Bowers et al., 2013). Esses modelos, acom-
panhados de uma boa implementação, mostraram-se efetivos para detectar alunos em potencial 
situação de exclusão. 

Tal como seu nome indica, esse tipo de modelo se baseia em conhecimento especializado, ou seja, 
nos saberes acumulados, com base nas evidências, sobre os principais fatores de risco associados à 
exclusão educacional. A seleção de indicadores é crucial para identificar de maneira precisa aque-
les alunos que efetivamente se encontram em situação potencial de exclusão (Bruce et al., 2011). 
Essa seleção deve se basear nos resultados de pesquisas que associam o fenômeno da exclusão 
a fatores concretos, mas também deve considerar as características da exclusão educacional em 
um contexto específico, o que permite gerar indicadores de alerta precoce mais precisos (Balfanz, 
2008). Neste sentido, ainda que haja certos indicadores que podem ser considerados “básicos” 
e deveriam estar presentes em qualquer sistema de alerta precoce, a relevância de outros pode 
ser determinada pelas características da população do país e/ou sistema de ensino. Uma das es-
tratégias mais utilizadas para a seleção de indicadores é analisar os registros históricos, ou seja, as 
informações disponíveis sobre alunos em situação de exclusão educacional de anos anteriores, o 
que permite selecionar bons indicadores para detectar as situações de risco nas gerações futuras, 
antes que ocorra a desvinculação (UNICEF, 2018).
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O modelo de frequência, comportamento e desempenho escolar (ABC, em sua sigla em inglês, cor-
respondentes a attendance, behavior and course performance) resume os três componentes básicos 
que a literatura identificou como os indicadores mais poderosos em termos de exclusão educacional 
(Bruce et al., 2011). Esse modelo se baseia na análise da frequência, comportamento e notas como 
principais indicadores de risco educacional. Ele foi implementado pelo National High School Center 
Early Warning System, que propõe limiares de corte referenciais para cada uma das três dimensões 
consideradas: frequência do aluno (ausências de 10% ou mais), aproveitamento no curso (reprovação 
em uma ou mais disciplinas e média inferior ou igual a 2 em uma escala de 4 pontos) e comportamento 
(ausências, suspensão dentro ou fora da escola, ou notas de comportamento cujos limiares devem 
ser definidos em âmbito local) (Frazelle e Nagel, 2015). O relato de qualquer uma dessas variáveis 
fora da faixa esperada gera um alerta.

Por sua vez, a Universidade John Hopkins também oferece sugestões para a definição de limiares para 
detectar os alunos em risco de exclusão. Para isso, recorre a três níveis de categorização: “fora dos 
trilhos” (off track), “saindo dos trilhos” (sliding) ou “a caminho da formação” (on track to graduation) 
(ver quadro 4) (Frazelle e Nagel, 2015). De acordo com o que foi mencionado nas seções anteriores, 
também é importante considerar a dimensão temporal, já que, se é esperado que o sistema gere 
alertas ao longo do ciclo escolar, é necessário estabelecer parâmetros de medição e limiares para 
períodos distintos. Além dos limiares de referência, recomenda-se que as equipes analisem e avaliem 
os pontos de corte sobre a base dos dados históricos para garantir que os limiares façam sentido no 
contexto concreto do seu sistema de ensino.

QUADRO 4  SISTEMA DE INDICADORES E LIMIARES DE ALERTA  
PRECOCE SUGERIDO PELA UNIVERSIDADE JOHN HOPKINS

Limiar

Frequência  
(dias perdidos) 

Comportamento
Rendimento acadêmico

Idas à diretoria Suspensões 

Trimestre Ano 
completo Trimestre Ano 

completo Trimestre Ano 
completo Matemática e língua a Cursos básicos b

Fora dos 
trilhos 9 días 36 días 2 6 1 2 Boletim com F Boletim com F

Saindo dos 
trilhos 5-8 días 19-35 días 1 3-5 0 0-1 Boletim com D Boletim com D

A caminho 
da formação

4 días o 
menos 18 días 0 0-2 0 0-1 Boletim com  

A, B ou C
Boletim com  

A, B ou C

a: Ensino fundamental 
b: Ensino médio 
Fonte: Universidade John Hopkins (2012: 10).
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Segundo um levantamento feito pelo National High School Center Early Warning System, em 2015, 
52% das escolas dos Estados Unidos contavam com sistemas de alerta precoce baseados em con-
hecimento especializado. Os sistemas de alerta precoce da maioria dessas escolas se baseavam em 
dados referentes à frequência dos alunos (92%), notas dos cursos (91%), absenteísmo escolar e/ou 
absenteísmo crônico (82%), assim como incidentes disciplinares, incluindo suspensões ou expulsões 
(79%), em conformidade com os indicadores básicos do modelo ABC. Esse mesmo levantamento 
destaca que algumas escolas também incorporam outros dados complementares e que aquelas 
com menor taxa de formação e maior taxa de pobreza tendem a incluir uma maior quantidade de 
dados adicionais ao modelo ABC. Como principais indicadores complementares utilizados, des-
taca-se a participação no sistema de justiça criminal, a falta de moradia, gravidez/paternidade ou 
maternidade na adolescência, distorção idade-série, entre outros. O National High School Center 
Early Warning System ressalta essa descoberta como positiva e considera que, embora os indica-
dores ABC constituam uma peça central de quase todos os sistemas de alerta precoce, as escolas 
também foram criteriosas na coleta de dados adicionais adaptados a seus contextos e públicos 
(Departamento de Educação dos Estados Unidos, 2016). Quando os sistemas de alerta precoce se 
desenvolvem a nível nacional ou regional, é essencial que levem em conta as dimensões regionais 
e locais relevantes para o fenômeno da exclusão educacional. Em outras palavras, a concepção de 
sistemas de alerta precoce a partir do nível central deve garantir a inclusão de indicadores locais, 
de maneira a desenvolver sistemas mais eficientes e sensíveis à identificação de alunos em risco. 

Além da frequência, comportamento e notas, na ALC, em particular, destacam-se como indicadores 
visíveis a gravidez na adolescência e a distorção idade-série (Adelman e Székely, 2017). A distorção 
idade-série, seja pelo ingresso tardio na escola ou por consequência da repetição de ano, é um dos 
principais indicadores de exclusão educacional na região (Manacorda; 2006; Adelman e Székely, 
2017). Vale destacar que a importância relativa dos diferentes indicadores muda ao longo do ciclo 
de vida; por exemplo, durante a adolescência, os indicadores associados ao grau de violência ou 
delinquência na comunidade costumam ter maior relevância (Adelman e Székely, 2017). 

A quantidade de indicadores selecionados é um fator primordial para os sistemas de alerta precoce 
baseados em conhecimento especializado. Ao contrário do que se passa com os sistemas baseados 
na aprendizagem automática, nesse caso “mais” nem sempre quer dizer “melhor”. Os especialistas 
advertem que selecionar indicadores demais pode criar uma quantidade assustadora de dados 
para analisar e interpretar nesse tipo de sistemas, o que não é recomendável (University of Chicago 
Consortium on Chicago School Research, 2014). Neste sentido, uma boa estratégia é estabelecer 
primeiro um conjunto básico de indicadores, por exemplo, o modelo ABC, e logo incorporar in-
dicadores complementares, avaliando se estes aumentam substancialmente o número de alunos 
identificados como em risco de exclusão (Frazelle e Nagel, 2015). A sensibilidade dos indicadores 
selecionados é outro dos fatores que se deve levar em conta. Deve-se evitar cair em sistemas que, 
longe de focar a ação, determinem uma proporção demasiadamente grande de alunos em risco e 
que, por isso, não permitam a detecção oportuna de quem se encontra em uma situação potencial 
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de exclusão (UNICEF, 2018). Para evitar isso, recomenda-se como estratégia a combinação de indi-
cadores, assim como sua ponderação. 

Na região, países como Colômbia, Brasil e Uruguai, entre outros, desenvolveram sistemas de aler-
ta precoce baseados em conhecimento especializado ou indicadores. Esses países selecionaram 
um conjunto de indicadores e regras para detectar alunos em risco de exclusão. Por exemplo, na 
Colômbia se utiliza o Dashboard de Índice de Risco da Trajetória Escolar Educacional (IRTE), com 
16 indicadores organizados em quatro subíndices: responsabilidades familiares do aluno, ambiente 
escolar, contexto socioeconômico e trajetória educacional passada. Por sua vez, ao criar o Sistema de 
Proteção de Trajetórias Educacionais (SPTE), o Uruguai colocou em prática o módulo de frequência, 
que consiste em um sistema de alerta precoce de faltas repetidas para uso das instituições de ensi-
no, principalmente as equipes de monitoramento e acompanhamento das trajetórias educacionais 
(Muñoz Stuardo, 2020). O SPTE foi utilizado como piloto em 2018 e lançado de maneira universal 
no sistema de ensino uruguaio em maio de 2019 (Muñoz Stuardo, 2020). Da mesma forma, o Pro-
grama de Combate ao Abandono Escolar implementado no Estado do Paraná (Brasil), a partir de 
2013, também se baseia em um único indicador de frequência escolar. Quando um aluno tem cinco 
faltas consecutivas ou sete faltas alternadas, o sistema envia uma notificação à Rede de Proteção 
Social de Crianças e Adolescentes – composta por escolas, centros de assistência social, conselhos 
comunitários e outros atores – para executar ações e estratégias adequadas a cada situação. O 
passo 4 desta série reúne diversas experiências de sistemas de alerta precoce implementados na 
região, com diferentes graus de automatização e uso de dados. 

Sistemas de alerta precoce baseados  
na aprendizagem automática

Nos últimos anos, com o aumento da disponibilidade de dados e metodologias analíticas de pro-
cessamento, os modelos de alerta precoce baseados em conhecimento especializado começaram 
a ser substituídos por algoritmos de aprendizagem automática, principalmente com dois tipos de 
enfoque: i) enfoques não supervisionados para a aplicação de intervenções grupais através de algo-
ritmos de agrupamento ou clusterização e ii) enfoques supervisionados para a previsão de variáveis 
de interesse (por exemplo, desvinculação educacional) a partir de uma variedade de algoritmos, 
que abarcam desde florestas aleatórias (Aguiar et al., 2015) até redes neurais (Sattar et al., 2016). 

Os algoritmos de aprendizagem supervisionada são modelos treinados com bases de dados 
históricos do comportamento de alunos de gerações anteriores que já passaram pelo ciclo educa-
cional e cujas trajetórias, portanto, são conhecidas. Esses modelos podem se concentrar em prever 
diferentes características ou fatores de risco, ou seja, variáveis-alvo ou de interesse. Os algoritmos 
aprendem sobre a relação entre características descritivas (ou indicadores) e a variável de interesse 
dentro de um conjunto de dados, a partir do qual é possível prever com precisão o resultado das 
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observações futuras ou uma melhor compreensão da relação entre a variável de interesse e os 
indicadores (Chung e Lee, 2019).

Tal como foi descrito na seção de conceitualização e concepção, a variável de interesse deve ser 
definida em função do tipo de ação ou intervenção de política pública que se quer levar a cabo. Na 
literatura, para a abordagem de exclusão educacional, a principal variável-alvo é a “desvinculação 
escolar”, que se constrói como uma variável dicotômica que identifica com 1 aqueles alunos que 
tiveram pelo menos um episódio de desvinculação ao longo de sua trajetória e com 0 o caso con-
trário (Sansone, 2019). A partir dessa variável de interesse, os modelos preveem a probabilidade 
de desvinculação para os novos alunos, com um horizonte de tempo determinado. Entretanto, os 
sistemas de alerta precoce também podem ser treinados para identificar outros riscos educacio-
nais, como o risco de não se formar a tempo (Aguiar et al., 2015), o desempenho acadêmico e as 
faltas, entre outros. Por exemplo, uma instituição de ensino poderia querer identificar alunos que 
sejam bons candidatos a tutorias para melhorar suas notas. Em contextos digitais, especialmente 
para modelos aplicados em cursos online ou cursos online massivos e abertos (MOOC, na sigla em 
inglês), a definição da variável de interesse pode contemplar a frequência das visitas e a duração 
das sessões na plataforma (Prenkaj et al., 2020).

Por sua vez, os algoritmos de aprendizagem não supervisionada, diferentes da supervisionada, não 
têm como objetivo prever um resultado durante o treinamento, mas sim buscar, nas informações, 
padrões estruturais que permitam criar associações entre as observações para descobrir grupos 
ou indivíduos similares dentro da informação de treinamento (clustering) (Pombo et al., 2020). 
De fato, os algoritmos de clusterização, como k-means e o clustering hierárquico, foram utilizados 
para criar perfis de desempenho escolar para alunos com características semelhantes (Iam-On e 
Boongoen, 2017). Isso permite idealizar grupos ou perfis de alunos para implementar intervenções 
grupais, o que pode reduzir o custo das intervenções ou estratégias que serão implementadas.

É importante destacar que um sistema de alerta precoce não necessariamente precisa se basear 
em um único modelo, mas pode ser concebido como um conjunto de modelos que inclua tanto 
algoritmos supervisionados como não supervisionados. Por exemplo, Sansone (2019) utiliza um 
modelo supervisionado para identificar alunos em risco de exclusão educacional e, posteriormente, 
emprega algoritmos não supervisionados para agrupar os alunos em risco identificados com base 
em suas características observáveis. Com essa diferenciação, também é possível avaliar como uma 
política causa diferentes impactos entre os alunos de vários grupos. Por sua vez, Aguiar et al. (2015) 
combinam dois tipos de algoritmos supervisionados. Em primeiro lugar, fazem uma estimativa 
binária de probabilidade de desvinculação e, posteriormente, utilizam um método de análise de 
sobrevida através de uma regressão tipo Cox para criar um indicador de “urgência”. As metodologias 
de análise de sobrevida são algoritmos supervisionados que se concentram em prever o tempo 
esperado até que ocorra um evento de interesse, neste caso a desvinculação educacional. Com 
esse tipo de sistemas, pode-se gerar um modelo da trajetória de um aluno, criar um indicador de 
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risco de desvinculação dinâmico em relação ao tempo e identificar quando o risco é maior (gráfico 
3). Isso permite priorizar as ações ou intervenções para alunos que requeiram uma atenção mais 
imediata. Ou seja, se dois alunos foram classificados com alto risco de desvinculação escolar, pode-
se priorizar a intervenção para aqueles alunos que o modelo prevê que deixarão a escola antes.

GRÁFICO 3  MODELO DE SOBREVIDA APLICADO À EVASÃO ESCOLAR 
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Fonte: Costa et al. (2018).

No entanto, como já mencionado, o horizonte de previsão e a periodicidade do treinamento devem 
se ajustar à concepção e temporalidade da intervenção. Parece lógico que, quanto antes for possível 
fazer uma previsão que seja confiável, mais tempo as equipes de ensino terão para aplicar as estra-
tégias e intervenções de política pública para reduzir o risco de exclusão. Entretanto, quanto maior 
a antecipação, menor será a quantidade de informações disponíveis sobre a trajetória educacional 
do aluno e é provável que o sistema apresente maior margem de erro (Márquez et al., 2016). De 
fato, uma das chaves para implementar este tipo de sistema consiste em alcançar um equilíbrio 
entre a possibilidade de contar com alertas suficientemente antecipados para poder intervir e dar 
o tempo necessário para que haja informações suficientes para realizar uma previsão de qualidade.

É importante destacar que também é possível conceber sistemas que incluam mais de um modelo 
durante a trajetória educacional, atualizando o risco identificado por aluno, conforme mais infor-
mações sejam disponibilizadas e ajustando as intervenções de maneira apropriada. A definição 
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dos recortes e horizontes de intervenção dependerão principalmente da disponibilidade de dados, 
assim como da capacidade das instituições de ajustar as ações de política pública.

GRÁFICO 4  HORIZONTES DE INTERVENÇÃO 
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Fonte: Márquez et al. (2016). 

Dados não balanceados

Um dos principais problemas ao se desenvolver um sistema de alerta precoce de exclusão educacio-
nal baseado em aprendizagem automática é o desequilíbrio inerente à base de dados de treinamen-
to entre quem se desvincula do sistema de ensino e aqueles que não o fazem. Em outras palavras, 
a quantidade de informações históricas de alunos que deixaram o sistema de ensino costuma ser 
muito menor do que aqueles que não se desvincularam, pelo simples fato de que os primeiros são 
a minoria. Para os sistemas de aprendizagem automática supervisionada, a classe minoritária (ou 
seja, aquela em que há menor quantidade de casos) apresenta dificuldade em aprender, o que 
poderia dificultar a construção do modelo preditivo. Para mitigar este tipo de fenômeno, pode-se 
utilizar técnicas de sub e sobreamostragem como SMOTE (na sigla em inglês, Synthetic Minority 
Over-Sampling Technique), que ajuda a equilibrar as classes através de um aumento da importância 
relativa do grupo minoritário ao realizar o treinamento do modelo (veja o gráfico 5).11 

11.  Toda técnica de sobre ou subamostragem deve ser aplicada posteriormente à divisão da base de dados no treinamento e avaliação, 
pois fazê-lo antes pode gerar uma fuga de informações da tabela de treinamento para a de validação (González, Ortiz y Sánchez, 2020).
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GRÁFICO 5  DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO  
SECUNDÁRIO SEGUNDO A APROVAÇÃO, PROJETO ANEP 
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Fonte: Documentos de consultoria realizada pela ANEP (2021).

Avaliação e validação de modelos

Um ponto fundamental para se levar em conta em modelos supervisionados treinados com bases 
de dados não balanceados é que a análise do seu erro pode ser enganosa.12 Isso ocorre porque 
métricas como a precisão – que determina a proporção das observações que o modelo previu co-
rretamente – analisam o desempenho da classificação para ambas as categorias, ou seja, exclusão 
e não exclusão, o que pode levar a uma má interpretação e a uma falsa confiança no desempenho 
do sistema. A título de exemplo, se em um sistema de ensino a taxa de exclusão educacional é de 
5% e, por outro lado, a de continuidade é de 95%, então um modelo treinado que preveja 100% 
de continuidade educacional e 0% de exclusão teria uma precisão de 95%. Nesse caso extremo, 
a métrica de precisão pode levar a uma falsa confiança em seu desempenho, já que, embora sua 
precisão seja de 95%, sua utilidade para prever alunos em risco de exclusão é nula. Por isso, sem-
pre se deve dividir o erro em falsos positivos (identificar erroneamente um aluno como em risco 
de evasão escolar quando este não é o caso) e falsos negativos (identificar equivocadamente 

12.  O Manual de ciência de dados da fAIr LAC descreve, para cada uma das fases de desenvolvimento de um modelo de aprendizagem 
automática, os principais erros e riscos técnicos que se deve levar em conta, assim como medidas para mitigá-los (González, Ortiz e 
Sánchez, 2020).
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um aluno como fora de risco de evasão escolar quando na verdade ele está) e analisar de forma 
conjunta métricas como precisão, sensibilidade e especificidade (veja o quadro 5). É importante 
esclarecer que a etapa de avaliação e validação de modelos supervisionados é realizada a partir 
dos dados históricos de alunos que já passaram pelo ciclo educacional, o que permite se obter as 
métricas mencionadas. 

QUADRO 5  MATRIZ DE CONFUSÃO DE CLASSIFICAÇÃO 
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Fonte: González, Ortiz e Sánchez (2020).

A escolha de uma métrica de erro para selecionar os pontos de corte de probabilidade de classifi-
cação, assim como a seleção entre modelos distintos, acompanha uma decisão de política pública 
que deve ser considerada como tal. Em alguns contextos, pelo espaço de aplicação, o responsável 
pelas políticas públicas pode querer minimizar os falsos positivos, enquanto que para outros cenári-
os poderia ser mais importante minimizar os falsos negativos. Essa decisão é um compromisso entre 
ambos os objetivos, já que nem sempre se pode otimizar uma sem sacrificar a outra. Por exemplo, 
se a instituição de ensino ou o sistema educacional desejam cobrir a maior quantidade possível de 
alunos em risco de exclusão, eles buscarão o modelo que demonstre maior sensibilidade (minimi-
zando falsos negativos), às custas de ter alunos que o modelo tenha classificado incorretamente 
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com uma alta probabilidade de desvinculação escolar, o que aumenta o custo da intervenção. Por 
outro lado, se a instituição ou sistema contam com poucos recursos, é possível que estabeleçam 
como objetivo maximizar a precisão (minimizando falsos positivos), assim reduzindo o número 
de alunos classificados como em alto risco e que, na verdade, não estejam, porém, aumentando o 
perigo de classificar como fora de risco alunos que efetivamente se encontram em risco exclusão 
educacional.13 

Como já descrito nas etapas anteriores, informações incompletas, falta de representatividade 
e suposições sobre sua coleta, assim como erros no desenvolvimento do modelo, podem gerar 
resultados distorcidos que levem à tomada de decisões indesejadas, injustas ou discriminatórias 
para distintos subgrupos (González, Ortiz e Sánchez, 2020). Por isso, não só se deve avaliar as 
métricas de erro escolhidas para a população geral, mas também aplicar as mesmas métricas de 
erro diferenciadas por grupos e populações protegidas.14 O gráfico 6 apresenta um exemplo de 
uma análise por grupos da matriz de confusão, que indica em porcentagens a composição de falsos 
positivos e falsos negativos dos resultados do modelo dividido por sexo. Como se pode ver, nesse 
caso, ambos os grupos analisados apresentam porcentagens muito similares de falsos positivos 
e falsos negativos, o que mostra que não há diferenças entre a métrica de erro segundo o sexo. 
Este tipo de análise deve ser feito em todas as intersecções definidas pelo formulador de políticas 
públicas durante a etapa de conceitualização e concepção.

13.  Em geral, para este tipo de sistemas, recomenda-se o uso da curva de precisão-sensibilidade (precision recall curve), a fim de avaliar 
classificadores treinados com bases de dados não balanceados. Para obter mais informações sobre as particularidades das métricas 
de erro e os riscos de sua avaliação fora de contexto, veja González, Ortiz e Sánchez (2020).

14. Recomenda-se completar o perfil do modelo (González, Ortiz e Sánchez, 2020). 



 PASSO 2. Como conceber sistemas de alerta precoce? 
De sistemas baseados em conhecimento especializado e indicadores até inteligência artificial

CAMINHO PARA A INCLUSÃO EDUCACIONAL: 4 PASSOS PARA A 
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO DE TRAJETÓRIAS

 

29

GRÁFICO 6  ANÁLISE DO VIÉS SEXO, PROGRAMA PILOTO DA ANEP
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TOTAL 98.1% (207) 1.9% (4)

Fonte: Documentos de consultoria realizada pela ANEP (2021).

 
Há outros riscos que devem ser considerados durante o desenvolvimento de um sistema baseado 
em aprendizagem automática, como aqueles relacionados a erros de validação, fuga de informações 
ou degradação do desempenho, entre muitos outros.15 

15.  Recomenda-se que a equipe técnica utilize a publicação “Uso responsable de IA para política pública: manual de ciencia de datos” 
(González, Ortiz e Sánchez, 2020). 
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3.4 Uso e monitoramento

Uma vez desenvolvido, validado e escolhido o modelo mais adequado, começa a etapa de imple-
mentação, na qual o sistema de IA fornece resultados para a tomada de decisões. Nesse caso em 
particular, ele dispara os alertas precoces sobre os alunos com maior risco de exclusão escolar. 
Nessa fase, é essencial identificar dois momentos: o uso dos resultados que ativarão a intervenção 
de política pública e o monitoramento do desempenho do modelo, que garante que os alertas pre-
coces continuem sendo relevantes ao longo do tempo e, portanto, as intervenções geradas também.

Adoção do modelo  

Uma parte fundamental para o funcionamento efetivo dos sistemas de alerta precoce é a apre-
sentação das ferramentas desenvolvidas a docentes, diretores e autoridades, a fim de garantir 
uma interação correta com os resultados do sistema quando um aluno está em risco de exclusão. 
Portanto, deve-se utilizar ferramentas de visualização efetivas e amigáveis para que os usuários 
finais possam adotar o sistema (Frazelle e Nagel, 2015). Nesse quesito, o desafio é como transfor-
mar essas informações em um insumo relevante para o dia a dia de docentes, diretores e gestores, 
tornando o intercâmbio e a escuta ativa das necessidades diárias dos usuários finais da ferramenta 
fundamentais na etapa de adoção.

Neste ponto, deve-se considerar os diferentes níveis aos quais as informações podem ser relevan-
tes, onde é recomendado contar com diferentes tipos de usuários, seja para o reporte ou para a 
tabulação de dados, a fim de melhorar o uso das informações em cada um deles e promover a 
adoção da ferramenta por parte de todo o sistema de ensino. Por exemplo, pode-se gerar dois 
tipos de usuários: um com informações detalhadas no âmbito do aluno, direcionada a docentes, 
e outro com informações consolidadas no âmbito da instituição de ensino, departamento e país 
para diretores e autoridades municipais, regionais e centrais, promovendo o uso dos dados para 
uma tomada de decisões eficiente, oportuna e em tempo hábil. 

Naqueles casos em que as entidades encarregadas da política educacional recorrem a terceiros 
(sejam empresas privadas, universidades ou outros órgãos estatais) para o desenvolvimento do 
sistema de alerta precoce, é fundamental garantir um processo de transferência e adoção de ca-
ráter transparente, fluido e que envolva os diferentes atores do setor educacional. Neste sentido, 
é essencial que a equipe técnica encarregada do desenvolvimento do sistema possa capacitar os 
usuários, de maneira que eles possam conhecer os principais aspectos do modelo, o objetivo, a 
lógica a partir da qual se produz os resultados, como funciona e a forma como se deve interagir 
com o sistema. Para isso, sugere-se preparar um manual do usuário que facilite a adoção da nova 
ferramenta. 
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Como exemplo, vale mencionar a experiência recente do Uruguai. Em 2020 e na primeira metade 
de 2021, a Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), em colaboração com a Uni-
versidad de la República e o BID, criou um sistema de alerta precoce baseado em aprendizagem 
automática através do desenvolvimento de um modelo preditivo de desvinculação educativa 
para o ensino médio. A equipe técnica construiu nove modelos para previsão precoce de risco de 
desvinculação na trajetória dos alunos no primeiro e segundo graus do ensino médio. Uma vez 
validados os modelos, a equipe técnica encarregada do seu desenvolvimento transferiu à ANEP 
os códigos para o pré-processamento dos dados e a geração dos modelos, assim como também 
as interfaces de programação de aplicativos (API, na sigla em inglês),16 desenvolvidas para a exe-
cução dos modelos, para que fossem implementadas como parte de seu sistema de proteção de 
trajetórias. Nesse processo de transferência e adoção, também foram realizadas oficinas com os 
diferentes funcionários relacionados a alguma ou várias etapas do processo de definição do sistema 
de alerta precoce implementado.

Monitoramento e avaliação  

Como a maioria dos sistemas de suporte e tomada de decisões, os sistemas de alerta precoce devem 
implementar um processo de acompanhamento e monitoramento para garantir que a ferramenta 
continue proporcionando resultados relevantes e não se desvie do seu objetivo previsto. Por esse 
motivo, é importante definir métricas e indicadores de desempenho que permitam detectar, ao 
longo do uso, os potenciais desvios ou mudanças inesperadas no funcionamento do sistema. Para 
os sistemas baseados em aprendizagem automática, é especialmente crítico estabelecer métricas 
e limiares de desempenho claros. Como os algoritmos continuam aprendendo depois que foram 
desenvolvidos, é possível que se desviem do conceito original e produzam resultados diferentes, 
o que poderia significar a necessidade de se refazer o treinamento do sistema. 

A avaliação de um sistema de alerta precoce consiste especificamente em medir a precisão e 
qualidade da ferramenta para detectar alunos em risco de exclusão educacional. Para isso, é fun-
damental realizar um acompanhamento das métricas estabelecidas no modelo e dos limiares de 
corte definidos para sistemas baseados em conhecimento especializado, assim como a revisão 
dos pressupostos da captura de dados para assegurar-se de que eles não mudaram. Ou seja, se 
por alguma razão a abrangência, representatividade ou qualidade dos dados foi modificada, isso 
mudaria a forma como o sistema funciona e, por isso, o acompanhamento, avaliação e atualização 
desses sistemas são indispensáveis. 

16.  O termo API é uma sigla para Application Programming Interfaces; trata-se de um conjunto de definições e protocolos que se utiliza 
para desenvolver e integrar o software dos aplicativos.
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Contudo, é importante lembrar que um sistema de alta precisão que permita identificar adequa-
damente os alunos em risco de exclusão educacional só terá utilidade se as intervenções que se 
desencadeiam a partir do mesmo forem efetivas e conseguirem cumprir seu objetivo de diminuir 
a exclusão. Ou seja, o sistema de alerta ser mais ou menos bem-sucedido na identificação correta 
dos alunos em risco não significa que a intervenção de política aplicada para reduzir a exclusão 
será bem-sucedida. Portanto, para avaliar o impacto de um sistema de proteção de trajetórias na 
redução da exclusão educacional, é necessário avaliar o impacto da intervenção de política, por 
exemplo, como os programas de tutoria e acompanhamento implementados conseguiram reduzir 
a exclusão educacional. 

Para isso, existem diversas técnicas de avaliação de impacto, como os experimentos naturais, os 
experimentos aleatórios controlados e os quase-experimentos (Shadish, Cook e Campbell, 2002). 
Em um experimento aleatório controlado realizado pela Mathematica, avaliou-se a efetividade de 
um projeto piloto de prevenção do abandono escolar usando alertas precoces em quatro países 
asiáticos: Camboja, Índia, Tadjiquistão e Timor Leste. Cada um desses países utilizou predições 
personalizadas para identificar os alunos em risco, mais um projeto de intervenções/atividades 
diferenciadas como resposta ao alerta, e em cada um se realizou uma avaliação de impacto in-
dependente. Apesar de terem o mesmo objetivo, o de prevenir a evasão escolar, as intervenções 
foram variadas: desde programas de tutoria extracurricular no Tadjiquistão até programas de 
alfabetização informática no Camboja e programas estruturados de recreação na Índia e Timor 
Leste. A avaliação de impacto produziu os seguintes resultados: i) em três dos quatro países mel-
horou a frequência em termos de porcentagem de dias de frequência escolar entre os alunos do 
grupo de intervenção ao redor de 1,4 pontos percentuais em média; ii) no Camboja, as taxas de 
desvinculação escolar caíram de 41,1% no grupo de controle para 38,7% e 39,3% em cada grupo 
de tratamento (USAID, 2015).

Graças ao seu elevado grau de validação, os experimentos aleatórios controlados são vistos como 
um dos métodos recomendados para medir o impacto, mas a viabilidade de se realizar esse tipo 
de experimentos depende da disponibilidade de dados de cada projeto, já que poderia ser difícil 
contar com condições contrafatuais sólidas. No passo 3 da série, que se aprofunda nas intervenções 
oportunas e estratégias de remediação, apresentam-se aspectos primordiais referentes à etapa de 
avaliação das ações implementadas.  
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3.5 Prestação de contas

A fim de garantir a transparência, ao longo da implementação de intervenções de política pública, é 
necessário proporcionar informações à cidadania ou ao público-alvo. Quando se colocam em prática 
modelos de alerta precoce, os sistemas de ensino devem ser capazes de explicar os processos de 
tomada de decisões que os levam a alocar recursos e intervenções para alguns alunos – aqueles 
que se encontram em risco de desvinculação escolar – e não para outros. Isso é particularmente 
relevante quando se fala de sistemas que utilizam aprendizagem automática. 

Quando um sistema de alerta precoce não identifica um aluno que está em risco de desvinculação, 
apesar de ele estar (um falso negativo), ou quando um aluno é designado na intervenção de políti-
cas sem estar em risco (um falso positivo), evidencia-se, por um lado, uma alocação ineficiente de 
recursos e, por outro, um potencial aumento do risco de interrupção das trajetórias educacionais 
desses alunos, em particular no caso do falso negativo. Nesse cenário, os docentes precisam ser 
capazes de identificar quais alunos estão em risco, mas também compreender por qual motivo e, 
assim, poder oferecer as melhores intervenções e assistência (Bowers, 2021). 

Nos sistemas mais simples, baseados em um conjunto de indicadores, esse processo é muito mais 
direto, porque existem limiares previamente estabelecidos e conhecidos pela comunidade educa-
cional, o que favorece a prestação de contas e a interpretabilidade dos resultados. Contudo, quando 
se utiliza sistemas de aprendizagem automática, ainda que eles tenham um melhor rendimento 
(menos erros de designação), devido à sua concepção complexa, os dados são muito mais difíceis 
de interpretar (Sansone, 2019). Esse compromisso entre rendimento e interpretabilidade adquire 
um peso relevante no que tange à adoção e uso de sistemas de alerta precoce sofisticados dentro 
dos distritos escolares (Knowles, 2015).

O exposto acima representa um desafio, sobretudo quando se tem que explicar uma previsão no 
âmbito de um aluno individual. Em muitos casos, existe a necessidade legal de dar explicações 
individuais sobre como certas decisões foram tomadas, principalmente quando isso implica no uso 
de recursos públicos. Como os sistemas de aprendizagem automática costumam agregar diversos 
tipos de dados de alunos em múltiplas áreas (comportamento, frequência, rendimento acadêmico, 
etc.) e aplicam métodos estatísticos altamente avançados para produzir a previsão de risco, o do-
cente não tem informações explícitas sobre como o modelo chegou à estimativa (Coleman, 2021). 
Trata-se de um desafio em termos de explicabilidade que é característico dos sistemas de tomada 
de decisões baseados em aprendizagem automática. No entanto, há técnicas estatísticas17 que 

17.  Para mais informações, recomenda-se revisar o Uso responsable de IA para política pública: manual de ciencia de datos (González, 
Ortiz e Sánchez, 2020) e as referências mencionadas no referido manual.
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analisam como funciona o modelo para previsões individuais e facilitam a interpretabilidade dos 
alertas precoces sem sacrificar a precisão, o que também favorece a idealização de intervenções 
estudantis mais personalizadas (Coleman, 2021).
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Próximos passos

O segundo passo para a construção de sistemas de proteção de trajetórias educacionais contém 
as diferentes abordagens para conceber sistemas de alerta precoce e se aprofunda em aspectos 
primordiais para a construção de um sistema efetivo, ao mesmo tempo em que descreve caracte-
rísticas críticas relacionadas ao uso dos dados, definição de indicadores e potencial aplicação de 
IA nesse processo. 

As duas próximas partes desta série têm como objetivo continuar se aprofundando nas diferen-
tes temáticas relacionadas à concepção e implementação de sistemas de proteção de trajetórias 
educacionais. Assim, o passo 3 foca intervenções oportunas para a proteção de trajetórias educa-
cionais, com a exposição de evidências sobre intervenções efetivas para diminuir a exclusão e boas 
práticas para intervenções oportunas de remediação e acompanhamento. Por último, o passo 4 
reúne uma seleção de experiências de sistemas de proteção de trajetórias na ALC e fornece uma 
síntese do que foi realizado tanto em matéria de sistemas de alerta precoce como de intervenções 
oportunas e estratégias de remediação.

4
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