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RESUMO 

A Mineração de Dados Educacionais (do inglês, Educational Data Mining - EDM) tem sido uma ferramenta crucial para 
a melhoria da educação a distância (EAD), permitindo, por exemplo, a identificação de características de participantes, a 
análise preditiva de desempenho bem como o reconhecimento dos tipos e padrões de aprendizado. A literatura científica 
apresenta uma vasta quantidade de trabalhos relacionados a ambientes educacionais de instituições de ensino superior. 
Entretanto, tais ambientes possuem um modelo pedagógico com características específicas comuns a cursos de graduação 
e pós-graduação. Neste trabalho, propomos a aplicação de técnicas de EDM para identificação descritiva e preditiva dos 
padrões de interação de em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) corporativo governamental, na oferta de 
cursos de capacitação de curta duração na modalidade instrucional (com tutoria). Foram analisados dados referentes aos 
logs de interação de 698 alunos de duas turmas de um curso instrucional a distância da Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap), ao longo do ano de 2015. Por meio de técnicas de classificação usando árvores de decisão, verifica-se o 
relacionamento entre os padrões das interações realizadas pelos alunos ao longo do curso e as notas finais obtidas. Em 
seguida, por meio de técnicas de clusterização e usando como critério as notas finais, identificam-se os grupos de alunos 
separados de acordo com as características de interação com o AVA e o desempenho final. Os resultados obtidos 
mostram que a aplicação de técnicas de EDM podem ser utilizadas em cenários da educação corporativa, identificando os 
perfis de interação dos alunos de acordo com o desempenho obtido ao final do curso.  
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1. INTRODUÇÃO 

A área de Mineração de Dados Educacionais (Educational Data Mining – EDM) tem como objetivo a 
aplicação de técnicas computacionais para o tratamento das grandes massas de dados geradas em Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVA). A EDM tem como base proporcionar a descoberta de conhecimentos que 
sejam relevantes, únicos e válidos, bem como: a identificação de padrões entre os alunos; a análise preditiva 
de desempenho; e a identificação de perfis, de forma a auxiliar a gestão qualitativa da EAD [Baker et al. 
2011]. 

Os trabalhos na área de EDM estão altamente concentrados em cenários relacionados a um tipo específico 
de instituição, as Instituições de Ensino Superior (IES). A metodologia de oferta em EAD das IES está 
focada, naturalmente, nos cursos que tais instituições oferecem. Esses trabalhos possuem características 
específicas em relação à metodologia em que o ensino é ofertado, tais como: informações pré-acadêmicas dos 
alunos, duração dos cursos, informações sobre indicadores econômicos e variáveis relacionadas a outras 
atividades das instituições [Bresfelean 2007] [Bunkar et al. 2012] [Hoe et al. 2013] [Mishra et al. 2014] 
[Guleria et al. 2014] [Jindal and Borah 2015]. 

Essas características, que são comuns em alguns estudos relacionados a Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA) de IES muitas vezes não estão presentes em outros tipos de instituições, como aquelas 
de educação corporativa governamental, i.e., a Escola Nacional de Administração Pública.  
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Dentro deste contexto específico — educação à distância no ambiente corporativo governamental —, este 
trabalho concentra-se em dados gerados pela interação dos alunos com o AVA durante a oferta de um curso 
de grande importância na formação dos servidores públicos, no ano de 2015, o curso de Gerência de Projetos: 
Teoria e Prática. Foram analisados os dados dos logs referentes a 698 alunos deste curso, sob a perspectiva de 
identificar perfis de alunos e potenciais causas de reprovação. 

A classificação supervisionada de padrões é uma tarefa que se caracteriza por organizar objetos em 
classes pré-definidas. Trata-se de uma abordagem sistemática para construção de modelos de classificação a 
partir de conjuntos de dados. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas, e.g. classificadores 
baseados em árvores de decisão, classificadores baseados em regras, redes neurais artificiais, máquinas de 
vetores suporte e classificadores bayesianos[Tan et al. 2009]. 

Em ambientes educacionais, a predição de desempenho dos alunos possui dois contextos distintos para 
sua aplicação: 1) o estudo da influência dos atributos de um modelo específico para a previsão de uma classe 
e 2) previsão de um resultado para uma classe alvo de saída de acordo com os atributos preditores utilizados. 
É possível, neste sentido, direcionar técnicas de classificação para a análise e previsão de desempenho dos 
alunos, possibilitando a identificação de padrões que podem ser monitorados como indicadores de 
intervenção para a melhoria da EAD[Baker et al. 2010]. 

A sequência deste trabalho está organizada conforme segue. A Seção 2 trata sobre os trabalhos 
relacionados às técnicas utilizadas. Na Seção 3 é apresentada a metodologia, que utilizou como base o 
framework CRISP-DM, que fornece subsídios concretos para a realização de projetos de mineração de 
dados[Wirth and Hipp 2000]. A Seção 4 discute os resultados obtidos através dos algoritmos de classificação 
e de clusterização e por fim, na Seção 5, as conclusões e trabalhos futuros. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Baker[Baker et al. 2011] apresenta as possibilidades de aplicação de técnicas de EDM no Brasil. Nesse 
trabalho, os autores demonstram as diversas tarefas de mineração de dados que podem ser aplicadas ao 
contexto educacional. O estudo apresenta uma análise de diversos trabalhos e demonstra como essa nova área 
de pesquisa pode contribuir com a melhor compreensão dos processos de ensino e aprendizagem e para a 
motivação dos alunos, que utilizam a educação a distância no cenário da educação brasileira. 

O trabalho realizado por[Gottardo et al. 2014] serviu de base para a realização desse artigo. Neste 
trabalho, os autores utilizaram variáveis relacionadas ao nível de interação com o AVA, interação  
estudante-estudante e interação bidirecional estudante-professor para análise preditiva do desempenho dos 
alunos. Foram utilizados os modelos de classificação Random Forest e Rede Multilayer Perceptron. 

Coelho[Coelho et al. 2015] realizou um estudo dos dados relacionados com as informações presentes nos 
canais de comunicação da Enap. Os autores identificaram que a quantidade de chamados diminuiu 
consideravelmente, levando em conta as ações realizadas no decorrer dos anos por essa escola. Os autores 
também apresentaram resultados da atividade de mineração de termos, que eram registrados nos chamados 
dos canais de comunicação com a instituição, que indicaram a fonte dos principais problemas em relação à 
utilização da escola virtual da Enap. 

Almeida[Almeida et al. 2016] apresenta um estudo relacionado ao desenvolvimento de um plugin 
específico para o Moodle visando o combate à evasão nos cursos a distância. Esse plugin teve como 
funcionalidade principal o aperfeiçoamento da comunicação da instituição com os alunos, reduzindo as taxas 
de evasão através do envio automático de mensagens de acordo com regras específicas definidas de acordo 
com o nível de intervenção desejado. 

Percebe-se que todos os trabalhos mencionados não associam simultaneamente as análises de variáveis de 
interação com as técnicas de aprendizado de máquina aplicado ao contexto da educação corporativa. Daí este 
trabalho posicionar-se justamente neste nicho, utilizando dados relacionados às variáveis de interação com o 
AVA, com técnicas de classificação a partir da árvore de decisão C4.5, da implementação J48[Quinlan 
1993], e clusterização com o algoritmo K-means[Hartigan and Wong 1979], gerando indicadores 
direcionados para o apoio à tomada de decisão em cenários de oferta de EAD corporativa. 
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3. METODOLOGIA 

O framework CRISP-DM organiza os projetos de mineração de dados em seis fases: (A) Entendimento do 
negócio, (B) Entendimento dos dados, (C) Pré-processamento dos dados, (D) Modelagem, (E) Avaliação e 
(F) Implementação, conforme apresentado na Figura 1[Wirth and Hipp 2000]. Nesta representação, as setas 
internas indicam as dependências mais importantes e frequentes entre as fases. O círculo exterior simboliza a 
natureza cíclica da mineração de dados, onde as lições aprendidas durante todo o processo podem 
desencadear novas questões para as fases do projeto. 

 

Figura 1. Etapas do Framework CRISP-DM 
Adaptado de [Wirth and Hipp 2000] 

O experimento seguiu as fases principais propostas pela metodologia CRISP-DM até a etapa de avaliação. 
O foco da aplicação do framework se dá como suporte para o desenvolvimento desse projeto, conforme as 
fases descritas nas subseções seguintes. 

3.1 Entendimento do Negócio 

Esta é a fase inicial onde devem ser identificados os objetivos e as metas para a mineração de dados, gerando 
um plano para o projeto [Wirth and Hipp 2000]. Na Enap, a Coordenação Geral de Educação a Distância 
(CGEAD) é responsável pela oferta dos cursos a distância. Os cursos são focados no aperfeiçoamento e 
formação dos servidores públicos no Brasil. A CGEAD utiliza o software Moodle (acrônimo de Modular 

Object Oriented Dynamic Learning Environment) como AVA. 
Durante esta fase, o curso Gerência de Projetos: Teoria e Prática foi definido como alvo para este 

trabalho, pois, para a Enap, trata-se de um curso estratégico na formação dos gestores em atuação no serviço 
público brasileiro. Dentre os cursos ofertados na modalidade à distância com tutoria, o curso selecionado é o 
que apresenta a maior quantidade de módulos para a iteração dos alunos com o AVA, podendo ser utilizado 
como base para a aplicação do modelo de mineração proposto nesse artigo, nos outros cursos dessa 
modalidade que são ofertados. 

Ainda nesta etapa, foi possível identificar que a escola possuía um índice de evasão de cerca de 20 %. 
Ademais, não há até então indicadores que possibilitem a compreensão desses números, sendo necessário 
viabilizar medidas para possíveis intervenções. 
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3.2 Entendimento dos Dados 

Esta fase aborda a coleta inicial dos dados e também serve para a familiarização dos pesquisadores 
envolvidos com os tipos de dados específicos do projeto[Wirth and Hipp 2000]. Nesse sentido, foi 
identificada a base de dados alvo para o desenvolvimento do projeto de mineração de dados: a base de dados 
do AVA Moodle, que possui aproximadamente 361 tabelas nativas do sistema. Esta base possui todos os 
registros relacionados à utilização do AVA na realização dos cursos ofertados pela Enap durante o ano de 
2015. 

Foram analisadas as dimensões relacionadas aos dados dos alunos, as características dos cursos, as 
características do AVA, os registros de log, as características das avaliações dos cursos e as características de 
interação dos participantes. 

Como pode ser observado na Tabela 1, os atributos estão relacionados ao nível de interação dos alunos 
com os módulos do AVA Moodle. Esses atributos representam para a Enap indicadores de interação que 
servirão como base para a tomada de decisões, com o intuito de melhoria na qualidade dos cursos que são 
ofertados. 

Tabela 1. Tabela Descritiva dos Atributos de Interação com o AVA 

Atributo Propriedades do Atributo 
primeiro_acesso Tempo em dias que os alunos realizaram o primeiro acesso ao curso no AVA 
count_quiz_view Quantidade de visualizações ao módulo de exercícios do curso 
count_page_view Quantidade de visualizações aos conteúdos de apoio do curso 
count_book_view Quantidade de visualizações ao módulo de conteúdo do curso 
count_forum_view Quantidade de visualizações dos fóruns do curso 
count_folder_view Quantidade de visualizações ao módulo de biblioteca virtual do curso  
count_questionnaire_view Quantidade de visualizações nos questionários de fixação de conteúdos 
count_quiz_submitted Quantidade de atividades não pontuadas submetidas 
count_forum_upload Quantidade de mensagens enviadas nos fóruns do curso 
count_assign_view Quantidade de visualizações às atividades pontuadas do curso 
count_assign_submitted Quantidade de atividades pontuadas submetidas para avaliação 
count_questionnaire_submitted Quantidade de atividades de auto avaliação submetidas 
nota_final Nota final obtida pelos alunos ao final do curso. 

 

Ainda nesta etapa definiu-se como atributo alvo para a atividade de mineração de dados o resultado final 
obtido pelos alunos. Essa informação está presente no atributo nota_final, que registra a nota obtida pelos 
alunos em um intervalo de 0 a 100 pontos. 

3.3 Pré-processamento dos Dados 

Nesta fase, o pré-processamento dos dados é realizado para a construção do conjunto de dados a ser utilizado 
no modelo definido para mineração [Wirth and Hipp 2000]. Inicialmente, realizou-se a atividade de 
discretização do atributo alvo nota_final, em que se separou em categorias específicas as notas dos alunos, de 
acordo com a classificação utilizada pela Enap. Resultou-se assim no novo atributo CLASSE NOTA, com os 
alunos distribuídos entre três possibilidades: 

— 155 alunos na Classe EVA (Evadido1), para as notas com 0 pontos obtidos; 
— 130 alunos na Classe REP (Reprovado), para as notas com valores entre 1 e 59 pontos obtidos e 
— 413 alunos na Classe APR (Aprovado), para notas com valores entre 60 e 100 pontos obtidos. 
Os dados dos atributos por fim foram separados em uma tabela específica, que serviu como base para o 

seguimento do projeto de mineração totalizando 698 instâncias, consideradas de boa qualidade e sem valores 
nulos.  

 

 

                                                
1
 Foram considerados evadidos os alunos que obtiveram a nota final igual a 0 
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3.4 Modelagem 

Esta é a fase que define o modelo que será utilizado para a mineração dos dados, o que, em termos práticos, 
envolve escolher as atividades específicas de mineração: a classificação, com aprendizado supervisionado, 
para a análise preditiva de desempenho e a clusterização, com aprendizado não supervisionado, para a 
identificação de informações relacionadas aos perfis dos alunos. As duas atividades utilizaram o software 
WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis [Hall et al. 2009]). 

De forma a validar o modelo inferido pela atividade de classificação, foi utilizada a técnica de separação 
da base de dados em 2/3 para treinamento e 1/3 para testes, i.e. 459 instâncias para a primeira e 239 
instâncias para a segunda. No caso da clusterização, foram utilizadas todas as 698 instâncias na execução do 
algoritmo. 

Previamente à tarefa de classificação, ainda foi utilizada uma técnica de seleção de variáveis, com 
objetivo de reduzir a presença de atributos irrelevantes e redundantes no conjunto de dados e assim melhorar 
a qualidade dos resultados [Silva 2009]. Tal atividade mostrou-se necessária pois observou-se que a 
utilização de todo o grupo de variáveis, conforme apresentado na Tabela I, não vinha apresentando 
desempenho aceitável em ensaios preliminares. 

Especificamente, foi utilizado o algoritmo CfsSubsetEval [Hall and Smith 1998] com a técnica de busca 
Best First [Rich and Knight 1991]. Após a sua execução na ferramenta WEKA, foram selecionados os 
atributos conforme a Tabela 2. 

Tabela 2. Grupo de Atributos Selecionados para Atividade de Classificação 

Atributos selecionados 
count_quiz_view count_quiz_submitted 
count_questionnaire_view  count_questionnaire_submitted 
count_assign_submitted count_forum_view 

count_forum_uploaded 

Na Tabela 2 é possível observar que os atributos selecionados pelos algoritmos estão relacionados a 
interação com os módulos de atividades (quiz e questionnaire) e com o módulo de fórum. Essa seleção 
demonstra que estes são os atributos que possuem uma maior correlação quando considerado o contexto de 
predição das notas finais. 

3.5 Avaliação 

Para a primeira atividade, que compreendeu a classificação a partir de árvores de decisão, o modelo proposto 
apresentou bons resultados para prever o caminho percorrido pelos alunos, tendo como alvo a classe de nota 
final obtida. A Figura 2 apresenta os resultados da execução do algoritmo J48. 

 

 
 

(a) Índice de assertividade 

 

(b) Matriz de confusão 

Figura 2. Performance do Algoritmo J48 
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Podemos observar na Figura 2a que o modelo classificou corretamente cerca de 87 % do total das 
instâncias e classificou incorretamente cerca de 13 %. A Figura 2b apresenta a matriz de confusão gerada 
pelo algoritmo. Foram classificadas 134 instâncias para a classe APR, sendo 126 instâncias classificadas 
corretamente e 8 erros que foram classificadas como REP. A Classe EVA teve 58 instâncias classificadas 
sendo 52 corretas e 6 com erros, sendo 3 instâncias como APR e 3 como REP. Por fim, a classe REP obteve 
um total de 47 instâncias sendo 31 classificadas corretamente e 16 com erros sendo 10 como APR e 6 como 
EVA. 

Quanto à segunda atividade, a Figura 3 apresenta os resultados obtidos com a execução do algoritmo de 
clusterização K-means, com K = 3, que foi definido considerando o número de classes referentes ao resultado 
final do aluno — vide Seção 4.3. Os clusters formados pelo algoritmo indicam os valores de referência das 
iterações com o AVA de acordo com a classe de nota obtida pelos alunos.  

 

Figura 3. Características dos Grupos Gerados pelo Algoritmo K-means 

O Algoritmo agrupou os alunos nos clusters de acordo com os centroides das variáveis analisadas, sendo 
agrupados no cluster 0 os alunos que foram aprovados (APR), no cluster 1 os alunos que reprovaram (REP) 
e, por fim, agrupou no cluster 2 os alunos que evadiram do curso (EVA). Ressalta-se que a variável nota final 
também foi incluída nessa atividade, pois o propósito era analisar o perfil típico de aluno quanto ao resultado 
final no curso. 

4. DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos com os algoritmos de classificação apresentaram valores elevados de acurácia para o 
modelo utilizado. As técnicas utilizadas classificaram corretamente em torno de 87% das instâncias 
pertencentes ao conjunto de teste, em relação à classe do resultado final obtido. 

A partir do modelo de árvore de decisão inferido pelo algoritmo J48, apresentado na Figura 4, foi possível 
analisar o nível de interação e o relacionamento das variáveis de acordo com o caminho de interações 
percorrido pelos alunos. Observa-se na árvore uma base referencial sobre como os alunos alcançaram as 
notas. O algoritmo definiu a variável count_forum_uploaded, que representa a quantidade de posts enviados 
ao fórum, como nó central da árvore, identificando-a como variável de maior expressividade da tarefa de 
classificação. 

A partir dela seguem os demais nós de decisão inferidos pelo método, até se alcançar a decisão final 
quanto à classe, nas folhas da árvore. Nota-se, por exemplo, que um valor acima de 2 para 
count_forum_uploaded e acima de 0 para count_questionnaire_view, i.e. o aluno acessou alguma vez o 
módulo de questionário, já indica o status de aprovação para o aluno.  
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Figura 4. Árvore de Decisão Gerada pelo Algoritmo J48 

Para a atividade de clusterização, como já mencionado, foi utilizado o algoritmo K-means disponível na 
ferramenta WEKA. Com o objetivo de disponibilizar mais informações sobre os perfis dos alunos,  
realizou-se também uma análise 2D de variáveis referentes ao resultado da clusterização. Conforme 
apresentado na Figura 5a, o algoritmo K-means exibe os três clusters no eixo X em conformidade plena com 
as três categorias de notas dispostas no eixo Y. 

  

(a) Projeção dos clusters vs. nota final                                  (b) Projeção dos clusters vs. count_assign_view 

Figura 5. Análise em 2D dos Resultados do K-means 

A Figura 5b destaca a análise em relação à variável count_assign_view, que representa a quantidade de 
visualizações ao módulo de tarefas. É possível identificar o nível de interação dos alunos que foram 
classificados no cluster 1, os quais representam a nota final EVA (alunos evadidos). Pode-se observar uma 
grande concentração de instâncias com a variável count_assign_view próxima a 0, o que indica uma baixa 
interação com esse módulo, diferentemente dos outros clusters, que apresentam maior distribuição nos 
valores. 

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Os resultados demonstraram um bom potencial de predição com cerca de 87 % de assertividade, a partir de 
árvores de decisão, do desempenho dos alunos quando analisadas as variáveis associadas à interação com os 
módulos do Moodle utilizados pela Enap, em seu AVA. A clusterização forneceu informações relevantes em 
relação ao perfil dos alunos que possibilita a identificação de informações que podem contribuir para a 
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análise dos comportamentos que, quando observados, possibilitam o planejamento de ações pedagógicas 
específicas com maior efetividade. 

Como trabalho futuro, podem ser consideradas variáveis relacionadas a dados socioeconômicos dos 
alunos e/ou variáveis relacionadas a informações profissionais dos alunos. Também é uma perspectiva futura 
analisar as variáveis deste trabalho sob o particular contexto do tempo, i.e. de acordo com a semana de 
andamento do curso. É também uma perspectiva de trabalho futuro a utilização das informações geradas pela 
atividade de clusterização para análise dos comportamentos dos alunos. 
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