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RESUMO 
 
Um desenvolvimento relativamente recente na área de Aprendizagem de Máquina, Deep 
Learning tem tido um impacto muito grande em Analítica de Dados, praticamente substituindo 
Redes Neurais Artificiais nas tarefas relacionadas a classificação, regressão e previsão de séries 
temporais.  A motivação do trabalho vem da interrogação a respeito dos possíveis impactos de 
Deep Learning  nas áreas de Analítica de Aprendizagem e Mineração de Dados Educacionais. 
No sentido de responder a essa pergunta, foi feita uma revisão sistemática de literatura que 
identificou e documentou as primeiras aplicações de Deep Learning nessas áreas e o 
crescimento acelerado das publicações relacionadas ao longo da segunda metade da década 
corrente. A revisão também documentou as principais tarefas de Analítica de Aprendizagem e 
Mineração de Dados Educacionais às quais Deep Learning tem sido aplicada e identificou duas 
novas vertentes de pesquisa que podem se beneficiar dessa nova abordagem: Analítica de 
Aprendizagem Multimodal e, mais geralmente, qualquer tarefa de Analítica de Aprendizagem 
ou Mineração de Dados Educacionais que possa ser modelada com uma tarefa de aprendizagem 
supervisionada na qual dados brutos, não processados, estejam disponíveis. No intuito de 
desenvolver uma aplicação em Analítica de Aprendizagem nessa direção, foi feito um 
experimento voltado à pontuação automática de ensaios. A arquitetura de Deep Learning usada 
no experimento foi a rede LSTM bidirecional empilhada. Um aspecto inédito do experimento 
foi o estudo do efeito que teria na facilidade de aprendizado da tarefa a forma de se representar 
as palavras no ensaio, por meio de diferentes codificações vetoriais contínuas.  
 
Palavras-chave: Analítica de Aprendizagem. Mineração de Dados Educacionais.  
Deep Learning. Representação vetorial contínua de palavras. Pontuação automática de ensaios.  
 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 
A quite recent development in Machine Learning, Deep Learning is having a huge impact in 
Data Analytics, virtually replacing Artificial Neural Network for classification, regression and 
time series forecasting tasks. The motivation for the work herein presented derives from the 
question: What impact if any is Deep Learning making in Learning Analytics and Educational 
Data Mining? In order to answer this question a systematic review of the literature was carried 
out. It managed to identify and document the very first applications of Deep Learning in these 
areas and the quite fast increase of related publications in the second half of the current decade. 
The review also documented the main tasks in Learning Analytics and Educational Data Mining 
that can benefit from this new approach, namely multimodal learning analytics and, more 
generally, any Learning Analytics or Educational Data Mining task that can be modeled as a 
supervised learning task where raw, unprocessed data is available. In order to develop a 
Learning Analytics application in this guise, an experiment in automated essay scoring was 
developed. The architecture used for the experiment was the stacked bidirectional LSTM. An 
innovative aspect of the experiment was to study the effect of different word embedding 
techniques has on the learning of the task. 
 
Keywords: Learning Analytics. Educational Data Mining. Deep Learning. Word embeddings. 
Automated essay scoring.  
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 MOTIVAÇÃO DA PESQUISA  

 

Como em todas as áreas de atividade humana, o processo de ensino e aprendizagem vem 

gerando massas de dados de porte e variedade consideráveis. Isso naturalmente levou ao 

surgimento de uma comunidade de pesquisa interessada em usar técnicas de Analítica de Dados 

(HU et al., 2014) para a coleta e análise desses dados, com o interesse de melhorar a qualidade 

do processo de ensino e aprendizagem. Duas são as principais linhas de pesquisa nesse sentido. 

A primeira delas é conhecida por Mineração de Dados Educacionais (MDE – Educational Data 

Mining) (ROMERO; VENTURA, 2010). Ela visa desenvolver métodos para explorar os dados 

que são produzidos em contextos educacionais com o objetivo de entender melhor os estudantes 

e os ambientes nos quais eles aprendem. A segunda linha, a Analítica de Aprendizagem (AA – 

Learning Analytics) (FERGUSON, 2012) visa coletar e analisar esses dados com o objetivo 

específico de melhorar a aprendizagem. A despeito das diferenças existentes entre as duas 

abordagens, em última instância MDE e LA são linhas de pesquisa com objetivos relacionados, 

que usam técnicas desenvolvidas pela comunidade de Analítica de Dados para entender e 

aprimorar o processo de ensino e aprendizagem.  

 

Rede Neural Artificial (RNA) (HAYKIN, 2008) é uma técnica amplamente usada em 

Mineração de Dados e Analítica de Dados (LU; SETIONO; LIU; STAHL; JORDANOV, 

2012). Como era de se esperar, em uma revisão da literatura de MDE, Romero e Ventura (2010) 

identificaram RNA como sendo uma das técnicas mais usadas na pesquisa em MDE. Porém, 

em uma revisão da pesquisa desenvolvida nas áreas de MDE e AA, Baker e Inventado (2014) 

relataram que RNA era uma técnica relativamente pouco usada. E revisões posteriores feitas 

em 2013 (MOHAMAD; TASIR, 2013), 2014 (PAPAMITSIOU; ECONOMIDES, 2014) e 2016 

(AVELLA et al., 2016) registraram o declínio da utilização de RNA em MDE e/ou LA. O que 

leva a pensar se realmente está havendo, recentemente, um declínio relevante no uso de RNA 

em MDE e AA recentemente, e, se esse for o caso, qual seria a causa disso.  

 

Deep Learning (DL) (LE CUN; BENGIO; HINTON, 2015) é um desenvolvimento 

relativamente recente na área de Aprendizagem de Máquina, cujo surgimento pode ser datado 

de meados da década passada. Em pouco tempo, essa abordagem causou um enorme impacto 
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na área de Analítica de Dados. Deep Learning praticamente substituiu as técnicas clássicas de 

Redes Neurais Artificiais em tarefas de médio a grande porte relacionadas a classificação, 

regressão e previsão de séries temporais. Entretanto, em todas as revisões de literatura em MDE 

e AA relacionadas acima, Deep Learning nunca foi citada.  

 

 

1.2 OBJETIVO DA PESQUISA   

 

Como descrito acima, aparentemente houve um declínio considerável da pesquisa em MDE e 

AA usando RNA, nos últimos anos. Por outro lado, não houve menção alguma do uso de DL 

nessas áreas. Torna-se relevante então investigar se DL efetivamente ainda não foi usada nessas 

áreas de pesquisa. Caso isso se mostre verdadeiro, é importante entender o porquê disso 

acontecer. E investigar as eventuais oportunidades de pesquisa que podem estar sendo perdidas 

ao não se utilizar DL em MDE e AA. Caso, por outro lado, seja possível localizar aplicações 

de DL a AA e MDE, é preciso documentar tal fato e documentar as aplicações concretas em 

que DL tem sido usada. E, ainda, mapear possíveis novas oportunidades de pesquisa nas áreas, 

usando DL, que ainda não tenham merecido o devido interesse.  

 

Em adição a esse objetivo principal, buscou-se desenvolver uma pesquisa concreta em Analítica 

de Aprendizagem usando técnicas de Deep Learning, como uma contribuição original do uso 

desse tipo de técnica na área.   

 

 

1.3 METODOLOGIA  

 

A questão central foi respondida por meio de uma revisão sistemática de literatura (OKOLI; 

SCHABRAM, 2010), cobrindo as publicações usando Deep Learning em Analítica de 

Aprendizagem e em Mineração de Dados Educacionais, ao longo dessa década, coletadas em 

seis bases científicas muito representativas.  

 

Objetivando desenvolver uma aplicação em Analítica de Aprendizagem que possa usufruir dos 

avanços permitidos por Deep Learning, foi desenvolvido um experimento computacional 

voltado à pontuação automática de ensaios (AES – automated essay scoring) (SHERMIS; 

BURSTEIN; BURSKY, 2013). O experimento consistiu no desenvolvimento de uma rede deep 
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learning capaz de replicar as pontuações atribuídas a um conjunto de ensaios por um conjunto 

de especialistas humanos. Buscou-se estudar, também, a contribuição que teria, para o  

aprendizado da tarefa de pontuação, a forma de se representar as palavras no ensaio.  

 

 

1.4 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES  

 

A revisão de literatura referida, que nunca tinha sido feita anteriormente, nem de forma 

sistemática, teve sucesso não só em identificar as principais tarefas educacionais às quais Deep 

Learning tem sido aplicada como em identificar novas oportunidades de pesquisa nas áreas 

usando essa técnica: analítica de aprendizagem multimodal e, mais geralmente, qualquer tarefa 

educacional em que dados brutos, não pré-processados, estejam disponíveis para coleta e 

análise.  Essa é uma das contribuições inéditas da tese.  

 

O estudo comparativo do efeito de uma codificação vetorial contínua de palavras – GloVe 

(PENNINGTON; SOCHER; MANNING, 2014) – na tarefa downstream de pontuação 

automática de ensaios foi outra inovação presente na tese.  

 

Os resultados do experimento computacional, obtidos a partir de um dataset de tamanho 

limitado, explicitaram a necessidade de criação, por parte da comunidade de pesquisa 

interessada, de um dataset de porte razoável, variado o bastante e de acesso público, 

especialmente desenvolvido para a tarefa de pontuação automática de ensaios. 

 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO  

 

No capítulo 2 são revisados os principais conceitos utilizados ao longo do trabalho, relativos a 

Analítica de Aprendizagem, Mineração de Dados Educacionais, Deep Learning, Codificações 

Vetoriais de Palavras e Pontuação Automática de Ensaios. No capítulo 3 é desenvolvida a 

revisão sistemática de literatura visando identificar as principais tarefas educacionais que têm 

sido modeladas por meio de Deep Learning e as novas oportunidades de pesquisa em Analítica 

de Aprendizagem e Mineração de Dados Educacionais trazidas por essa técnica de analítica de 

dados. O capítulo 4 descreve o experimento computacional realizado. Finalmente, no último 

capítulo concluímos o presente trabalho, discutindo a continuação da pesquisa e defendendo a 
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necessidade de criação de um dataset com as características adequadas para acelerar a pesquisa 

em Pontuação Automática de Ensaios por meio de Deep Learning.  

 

 

  



 

 

17 

2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo é desenvolvida uma revisão dos principais construtos teóricos que embasaram a 

pesquisa relatada neste documento. Primeiramente serão apresentados os conceitos de Analítica 

de Aprendizagem (AA – Learning Analytics) e Mineração de Dados Educacionais (MDE – 

Educational Data Mining). Em seguida serão discutidos conceitos fundamentais de 

Aprendizagem de Máquina, necessários para entender as tarefas realizadas em AA e em MDE. 

Então serão apresentados os conceitos relevantes de Redes Neurais Artificiais (RNA) e Deep 

Learning (DL – Aprendizagem Profunda). Em particular, será abordada a questão da 

codificação de palavras (word embedding) em DL.  Por fim será abordada a questão da 

pontuação automática de ensaios, a aplicação focal deste trabalho.  

 

 

2.1 ANALÍTICA DE APRENDIZAGEM E MINERAÇÃO DE DADOS EDUCACIONAIS  

 

O processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD – Knowledge Discovery 

in Databases) foi formalizado em 1996 (FAYYAD; PIATESKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996). 

Ele consiste em uma série de etapas relacionadas à aquisição, análise e apresentação dos dados 

e do conhecimento deles extraído. Essas etapas envolvem: coleta, seleção, pré-processamento 

e transformação dos dados; seguidas da etapa de mineração de dados e, posteriormente, da 

avaliação e interpretação dos insights advindos desse processo.    

 

No centro do processo está a Mineração de Dados (SHMUELI et al, 2018): a aplicação de um 

algoritmo a um conjunto de dados representativo de modo a explicitar conhecimento a partir 

dos dados; o que é feito através de raciocínio indutivo, usando métodos ou da Estatística 

(HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2016) ou da Aprendizagem de Máquina (GÉRON, 

2017). Uma série de tarefas de descoberta de conhecimento a partir dos dados pode ser feita 

por meio de Mineração de Dados, tais como associação, agrupamento, classificação, regressão 

e previsão de séries temporais (CASTRO; FERARRI, 2016; SILVA; PERES; BOSCAROLI, 

2016).  

 

O processo de descoberta de regras de associações envolve a indução de associações constantes, 

regulares, não casuais, entre um conjunto de itens em um conjunto de dados. Associação que 

pode ser estabelecida tanto pela ocorrência ou não ocorrência simultânea desses itens como 
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pela ocorrência sequencial, ordenada no tempo, deles. O objetivo do processo é a detecção 

dessas associações e o estabelecimento de regras gerais que capturem as associações. O 

Algoritmo Apriori (CASTRO; FERARRI, 2016; SILVA; PERES; BOSCAROLI, 2016) é um 

dos algoritmos mais usados para a identificação de itens associados.  

 

A tarefa de agrupamento consiste em, dada uma medida de semelhança entre elementos de um 

conjunto de dados, identificar quais elementos são mais semelhantes entre si e, desta forma, 

agrupá-los. Alternativamente, a semelhança entre os itens pode ser definida a partir de uma 

medida de distância entre eles, de modo que elementos mais semelhantes tenham menor 

distância entre si. Desta forma, um grupo consiste em um subconjunto de itens de tal forma 

que, dado um  elemento qualquer de um grupo, a distância entre este elemento e qualquer 

elemento fora do grupo é menor que a distância entre ele e qualquer outro elemento do grupo. 

Algumas das abordagens algorítmicas mais usadas para a tarefa de agrupamento são k-médias, 

DBSCAN, algoritmos de agrupamento hierárquico e o mapa auto-organizado (CASTRO; 

FERARRI, 2016; SILVA; PERES; BOSCAROLI, 2016).  

 

A tarefa de classificação envolve a alocação de um item qualquer de uma base de dados a uma 

determinada classe dentre um conjunto de classes pré-definidas. Isto é, uma vez que já haja 

exemplares separados em classes distintas, o problema é descobrir uma função que, dado um 

novo elemento ainda não classificado o associe a uma das classes existentes. Alguns dos 

algoritmos de classificação mais importantes são: k-NN, árvore de decisão, random forests 

(florestas aleatórias), rede neural feed-forward multicamadas e o algoritmo Naïve Bayes 

(CASTRO; FERARRI, 2016; GÉRON, 2017; SILVA; PERES; BOSCAROLI, 2016).   

 

Detecção de Anomalia é a tarefa de identificação daqueles elementos dentro de um conjunto de 

dados que são discrepantes. Essa anomalia (outlier) pode estar relacionada a um dado crítico 

para o entendimento do funcionamento (ou mau funcionamento) de um sistema, embora 

também possa só representar ruído. Redes neurais do tipo autoencoder, k-médias e regras de 

associação são algumas das abordagens para o problema da detecção de anomalia (CASTRO; 

FERARRI, 2016).  

 

Mineração de Processos (VAN DER AALST et al., 2011) é a tarefa de extrair conhecimento a 

partir de logs criados por sistemas de informação.  
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A tarefa de regressão, ou aproximação de funções, consiste em associar a um item de um 

conjunto de dados um valor, com base em associações semelhantes que já tenham sido 

previamente feitas de itens a valores. Ao contrário da tarefa de classificação, não há um 

conjunto discreto de classes às quais novos itens serão associados, mas um contínuo 

(tecnicamente, contínuo por partes) de valores possíveis. Regressão linear, rede neural feed-

forward multicamadas e support vector machine (SVM – máquina de suporte vetorial) são 

alguns dos algoritmos mais usados em regressão (CASTRO; FERARRI, 2016; GÉRON, 2017; 

SILVA; PERES; BOSCAROLI, 2016).  

 

A previsão de valores futuros de uma série de valores que variam no tempo define a tarefa de 

previsão de séries temporais. Esse problema pode ser encarado como um problema de 

regressão. Nesse sentido, a rede neural feed-forward multicamadas e redes neurais recorrentes 

têm se mostrado duas das técnicas capazes de solucionar esse problema (HAYKIN, 2008).   

 

Redução de Dimensionalidade envolve a identificação, dentre as características que descrevem 

os elementos de um conjunto de dados, daquelas que melhor os descrevem. O objetivo é reter 

essas características e abandonar as demais, com o intuito de diminuir o número de dimensões 

de cada elemento do conjunto, mas perdendo o mínimo possível de informação no processo. 

PCA (Análise de Componentes Principais) é uma das técnicas mais usadas para redução de 

dimensionalidade (GÉRON, 2017).   

 

Visualização de Dados compreende um conjunto de técnicas distintas que objetivam facilitar 

que um analista tenha insights sobre grandes massas de dados. Alguns algoritmos de mineração 

de dados, como PCA, Árvore de Decisão ou o Mapa Auto-organizado permitem que se 

produzam visualizações a partir de seus resultados. Para outros, técnicas derivadas de 

comunicação visual são usadas (WARD; GRINSTEIN; KEIM, 2015).  

 

À medida que a quantidade de dados gerados nas várias atividades humanas aumentou, dois 

desenvolvimentos ocorreram: o aumento do poder computacional e da capacidade de 

armazenamento e o desenvolvimento de uma série de algoritmos de Aprendizagem de Máquina 

que poderiam se beneficiar do aumento da velocidade dos processadores e lidar com grandes 

quantidades de dados estruturados (como tabelas de bancos relacionais) e não estruturados. Ao 

mesmo tempo, foi-se consolidando a percepção e o entendimento do fenômeno conhecido por 

Big Data (TSAI et al., 2015). O que caracteriza o fenômeno Big Data é a necessidade que 
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temos, neste século, de criar tecnologias computacionais para lidar com, e fazer sentido, extrair 

conhecimento acionável de massas muito grandes de dados, que chegam em alta velocidade e 

consistem de dados os mais variados, estruturados e não estruturados, entre os quais dados 

imagens, áudio, vídeo, mensagens de texto, dados advindos de redes sociais e da Web, dados 

gerados por sensores, etc. Como consequência desses desenvolvimentos, a partir do final dos 

anos 2.000, as aplicações de Mineração de Dados em Negócios passaram a fazer parte de uma 

área de pesquisa maior chamada de Inteligência e Analítica de Negócios (Business Intelligence 

and Analytics) (CHEN; CHIANG; STOREY, 2012). E a Mineração de Dados foi então 

renomeada de Data Analytics / Big Data Analytics (Analítica de Dados / Analítica para Big 

Data) (HU et al., 2014). Atualmente, duas fontes de dados estão ganhando tração em termos de 

interesse de pesquisa: dados advindos do uso de telefones móveis (CALABRESE; FERRARI; 

BLONDEL, 2014) e de sensores (ALAMRI et al, 2013).  

 

Claramente, o processo educacional, cada vez mais mediado por computadores, também teve 

sua (relativamente pequena) contribuição nesse enorme crescimento na disponibilidade de 

dados. Em 2015, quase 30% dos estudantes de nível superior americanos estavam participando 

de pelo menos um curso à distância – um crescimento anual de 3,9% (ALLEN; SEAMAN, 

2017). Por outro lado, uma pesquisa sobre o uso de tecnologia de informação e comunicação 

nas escolas secundárias europeias (WASTIAU et al., 2013), conduzida em 2011 e 2012, 

mostrou que o número de computadores por cada 100 alunos era o dobro do que estava 

disponível em 2006; o acesso por banda larga era realidade em 95% das escolas; e uma em cada 

três salas de aula tinham quadro-brancos interativos. E em alguns países europeus (mas não na 

totalidade deles), notebooks e tabletes estavam se tornando mais cada vez mais presentes. 

Claramente, isso gera uma grande massa de dados, que pode ser transformada em conhecimento 

útil, que auxilie o processo de ensino e aprendizagem. Esse cenário propiciou a necessidade de 

dirigir os métodos e técnicas de Data Analytics aos dados gerados em contextos de ensino e 

aprendizagem.  

 

A disponibilidade de dados gerados por processos educacionais levou ao estabelecimento de 

uma ativa comunidade de pesquisa focada no uso de técnicas de Analítica de Dados para a 

coleta e análise dos dados que surgem no contexto educacional, com o intuito da melhoria da 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem. A Educational Data Mining Society 

(EDUCATIONAL DATA MINING SOCIETY, 2019a) organiza a International Conference on 

Educational Data Mining (EDUCATIONAL DATA MINING SOCIETY, 2019b) e é associada 
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ao Journal of Educational Data Mining (EDUCATIONAL DATA MINING SOCIETY, 2019c). 

A Society for Learning Analytics Research (SoLAR) (SOCIETY FOR LEARNING 

ANALYTICS RESEARCH, 2019a) é responsável pela Learning Analytics & Knowledge 

Conference (LAK) (SOCIETY FOR LEARNING ANALYTICS RESEARCH, 2019b) e é 

responsável pelo Journal of Learning Analytics (SOCIETY FOR LEARNING ANALYTICS 

RESEARCH, 2019c). Como área de pesquisa, a Mineração de Dados Educacionais (MDE – 

Educational Data Mining) (EDUCATIONAL DATA MINING SOCIETY, 2019a; BAKER; 

INVENTADO, 2014; ROMERO; VENTURA, 2010) está interessada em desenvolver métodos 

para explorar a massa de dados que se tornam disponíveis em contextos educacionais com o 

objetivo de entender melhor os estudantes e os ambientes nos quais eles aprendem. Já a 

Analítica de Aprendizagem (AA – Learning Analytics) (SOCIETY FOR LEARNING 

ANALYTICS RESEARCH, 2019c; FERGUSON, 2012) visa colecionar, analisar e relatar 

dados que são gerados em situações educacionais com o objetivo específico de melhorar a 

aprendizagem, o que muitas vezes necessita de abordagens just-in-time. A despeito das 

diferenças entre as duas abordagens (BAKER; INVENTADO, 2014; FERGUSON, 2012; 

CHATTI et al., 2014), ambas usam técnicas desenvolvidas pela comunidade de Data Analytics 

de modo a apoiar os processos de ensino e aprendizagem. 

 

Dentre as principais aplicações educacionais de MDE podemos citar as seguintes 

(BAKHSHINATEGH et al., 2017).   

• Agrupamento e criação de perfis de estudantes. 

• Análise de redes sociais de estudantes.  

• Avaliação.  

• Criação de alertas para stakeholders. 

• Criação de material didático. 

• Desenvolvimento de mapas conceituais.  

• Desenvolvimento e teste de teorias educacionais.  

• Detecção de comportamento academicamente indesejável por parte dos alunos. 

• Fornecimento de relatórios.  

• Geração de recomendações.  

• Personalização.  

• Planejamento e escalonamento.  
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• Previsão de performance de estudantes, e das características dos estudantes que afetam 

a sua performance. 

 

O relatório de 2016 produzido pela organização EDUCAUSE, Learning Analytics in Higher 

Education (ARROWAY et al., 2016), afirma que se aplica mais AA para monitoração do que 

para previsão ou prescrição. E, no contexto do ensino superior, cita as seguintes dentre as 

principais tarefas educacionais que se utilizam de AA.  

• Acompanhamento e previsão da performance dos professores.  

• Avaliação da aprendizagem sob demanda. 

• Gerenciamento de inscrição. 

• Gerenciamento do ensino.  

• Monitoramento do aprendizado.  

• Monitoramento do custo até completar o curso.  

• Monitoramento do progresso dos estudantes.  

• Monitoramento do tempo até a formatura. 

• Planejamento do percurso do estudante até obter o grau.  

 

Avella e colegas (2016) lista as seguintes tarefas educacionais como foco da AA: 

• Aprendizagem personalizada.  

• Aumento do entendimento do processo educacional por parte dos stakeholders 

educacionais.  

• Identificação de cursos recomendados para o estudante. 

• Identificação de oportunidades de emprego para egressos.  

• Melhoria da performance do professor.  

• Melhoria do currículo. 

• Melhoria do resultado obtido pelo estudante.  

• Previsão do resultado a ser obtido pelo estudante.  

 

Uma série de revisões de literatura das principais tarefas em MDE e AA (BAKER; 

INVENTADO, 2014; ROMERO; VENTURA, 2010; FERGUSON, 2012; CHATTI et al., 

2014; AVELLA et al., 2016; PAPAMITSIOU; ECONOMIDES, 2014) estabeleceu que todas 

as tarefas de Data Analytics foram empregadas no esforço de investigar o ensino e a 

aprendizagem: Agrupamento, Análise de Redes Sociais, Associação (ou Mineração de 
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Relacionamentos), Detecção de Anomalia, Classificação, Mineração de Processos, Previsão de 

Séries Temporais, Redução de Dimensionalidade, Regressão e Visualização de Dados. De 

acordo com as mesmas revisões de literatura, agrupamento hierárquico, árvores de decisão, 

classificadores naïve bayes, filtragem colaborativa, k-médias, random forests, redes bayesianas, 

RNA, regressão linear, regressão logística  e support vector machine são os principais 

algoritmos usados no contexto de MDE e AA.  

 

Em particular, as mesmas fontes relatam que RNA têm sido usadas em MDE & AA para: 

predizer notas de testes ou graus finais de estudantes, predizer o número de erros que um 

estudante cometerá, fazer previsões sobre a provável performance de um candidato que está 

sendo considerado para admissão numa universidade, para prever o perfil de um estudante, 

detectar comportamento não desejável e detectar cola.  

 

Em uma revisão do estado-da-arte em MDE, cobrindo publicações até 2009, Romero e Ventura 

(2010) declararam que RNA já era uma das técnicas mais usadas na pesquisa em MDE. Por 

outro lado, em 2014, em uma breve revisão da pesquisa desenvolvida nas áreas de MDE e AA, 

Baker e Inventado (2014) relataram que regressores como RNA e SVM (support vector 

machine), que são muito usados em outros domínios de aplicação de mineração de dados, são 

um tanto mais incomuns na pesquisa em MDE. De acordo com os autores, isso provavelmente 

ocorre por causa do elevado grau de ruído e dos múltiplos fatores explanatórios presentes em 

domínios educacionais muitas vezes conduzem à preferência por algoritmos mais 

conservadores. Em uma revisão de 2013, Jindal e Borah (2013) identificou três artigos usando 

RNA para MDE no período 2010-2013 (BORAH et al., 2011; WANG; LIAO, 2011; YU et al., 

2010): sobre decisão de matrícula, retenção de estudante e aprendizado de linguagem. Em sua 

revisão de literatura de sobre MDE, também de 2013, Mohamad e Tasir (2013) reportaram um 

único artigo que usava RNA, visando entender o padrão de comportamento de estudantes 

(BLAGOJEVIC; MICIC, 2013). Em uma revisão sistemática de literatura realizada em 2014, 

Papamitsiou e Economides (2014) só conseguiram achar um trabalho publicado na década 

corrente usando técnicas de RNA (GUO, 2010), o qual focava em predição da satisfação do 

estudante. Shahiri, Husain e Rashid (2015) mencionam quatro artigos usando RNA para prever 

performance de estudantes (segundo eles, RNA é a melhor técnica para esse tipo de aplicação), 

mas um só da década corrente (ARSAD; BUNIYAMIN; MANAN, 2013). Avella e colegas 

(2016), numa revisão sistemática de literatura dos métodos de AA usados na Educação 

Superior, não conseguiu achar nenhum artigo usando RNA. É também digno de nota que na 
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Sessão Especial sobre Avanços em Analítica de Aprendizagem  e Mineração de Dados 

Educacionais que ocorreu no contexto do European Symposium on Artificial Neural Networks, 

Computational Intelligence and Machine Learning, em 1995 (VAHDAT et al., 2015), só um 

dos artigos apresentados usava uma rede neural como técnica analítica (para classificar métricas 

obtidas a partir de tarefas de programação (PAASSEN; MOKBEL; HAMMER, 2015).  

 

Isso nos faz perguntar se existe um importante declínio no uso de RNA em MDE e AA 

recentemente, e por quê. Independente disso, uma característica marcante de todas essas 

revisões de literatura em MDE e AA foi a ausência de trabalhos usando DL, a geração corrente 

das RNAs. O porquê disso, e as eventuais oportunidades de pesquisa que podem estar sendo 

perdidas ao não se utilizar DL em MDE e AA será discutido com muito mais profundidade no 

Capítulo 3.  

 

 

2.2 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E DEEP LEARNING 

 

Uma Rede Neural Artificial (RNA) (HAYKIN, 2008) é um grafo (rede) orientado rotulado em 

que os vértices são arranjados em camadas. Cada vértice é uma unidade computacional que 

implementa um modelo muito simplificado de um neurônio biológico. A cada unidade está 

associado um número, dito sua ativação. (Na metáfora biológica, a ativação seria a frequência 

com que um neurônio dispara.) Cada unidade integra, de forma não linear, os sinais que recebe 

de outras unidades. De acordo com o sinal que a unidade recebe, ela computa seu próprio nível 

de ativação. As arestas do grafo (modelos muito simplificados das sinapses entre neurônios) 

codificam a influência de uma dada unidade sobre uma outra unidade qualquer que recebe uma 

conexão da primeira. Cada conexão que chega numa dada unidade pode influenciá-la a crescer 

ou decrescer sua ativação. O quanto uma dada unidade é influenciada pela conexão que chega 

de uma outra unidade é representado pelo peso associado à aresta que as conecta. Se a influência 

de uma unidade A sobre uma unidade B que recebe uma conexão vinda de A é positiva, isto é, 

se o fato da unidade A enviar um sinal para B contribui para aumentar a ativação de B, a 

conexão é dita excitatória e o peso associado à conexão é positivo. Se o fato de a unidade A 

enviar um sinal para B contribui para diminuir a ativação de B, a conexão é dita inibitória e o 

peso associado à conexão é negativo. (Isso captura, em termos de modelo, o fato de sinapses 

serem excitatórias ou inibitórias.) O quanto uma unidade reage ao sinal que recebe das várias 
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unidades que se conectam a ela é  uma propriedade da unidade, representada por sua função de 

ativação.  

 

Formalmente, sejam x1, ..., xi, ..., xn as ativações das unidades que se conectam a uma dada 

unidade. Suponha que a cada conexão ligando a i-ésima unidade à unidade em questão esteja 

associado um peso wi. Quanto mais eficiente é a conexão, em termos de influenciar a unidade 

que a recebe, maior é o valor de wi em módulo. Se a conexão é excitatória então wi é positivo; 

se é inibitória, wi é negativo. Se uma unidade com ativação xi projeta uma aresta com peso wi 

em uma dada unidade, então a ativação que chega na unidade, modulada pelo peso, é dada pelo 

produto wi xi. Cada unidade computacional age como um integrador dos sinais recebidos. Isto 

é, podemos definir a ativação recebida por uma unidade como sendo n, calculada através da 

equação:  

𝜈 = 	∑ 𝑤&	𝑥&(
&)*                                                           (2.1) 

 

Um dos comportamentos não lineares típicos de um neurônio é que ele só oscila se recebe uma 

ativação excitatória mínima. Esse comportamento, que tem aplicação em modelos práticos de 

tomada de decisão, é capturado por um peso adicional chamado bias (notado b ou w0), que 

recebe ativação constante x0 = 1.  Dessa forma, a equação (1.1) é reescrita sob a forma:  

𝜈 = 	∑ 	𝑥& + 	b(
&)* 	= 		∑ 𝑤&	𝑥&(

&),                                                   (2.2) 

 

Coerentemente ao comportamento do neurônio biológico, a unidade pode ser vista como um 

integrador não linear. Isto é, a função de ativação que transforma a ativação recebida por um 

neurônio em sua ativação propriamente dita – notada por a – é (na maioria das vezes, mas não 

sempre) não linear. As principais funções de ativação usadas são as seguintes: 

 

• Função de ativação logística:  

         𝑎(𝜐) = 1/(1 +	𝑒45)                                            (2.3) 

• Função de ativação tangente hiperbólica (tanh):  

    𝑎(𝜐) = (𝑒6 −	𝑒45)/(𝑒6 +	𝑒45)                        (2.4) 

• Função de ativação ReLU:  

𝑎(𝜐) = 0		𝑠𝑒	𝜐 ≤ 0 

        1		𝑠𝑒	𝜐 > 0                                              (2.5) 

  



 

 

26 

• Função de ativação linear:  

𝑎(𝜐) = 𝜐                                                               (2.6) 

 

As unidades da rede são normalmente dispostas em camadas. Basicamente, uma camada de 

entrada codifica em suas ativações a entrada da RNA, codificação esta que varia com a 

aplicação para a qual está sendo desenvolvido um determinado modelo computacional com 

base em redes neurais.  Essa camada não realiza nenhuma computação (e em certos ambientes 

de programação para RNA / DL, como o Keras (CHOLLET, 2018; KERAS, 2019), nem é 

explicitamente representada). Uma camada de unidades computa a saída da rede, sendo então 

dita a camada de saída. E pode haver uma ou várias camadas que não são nem de entrada nem 

de saída, ditas camadas ocultas. Pode ser que a topologia da rede seja tal que ela comporte 

loops; nesse caso diz-se que a rede é uma rede recorrente.  

 

De forma análoga ao Sistema Nervoso Central biológico, uma RNA é um sistema de 

aprendizagem. Ele aprende a realizar tarefas com base nos estímulos presentes no seu meio-

ambiente (e os objetivos do animal). A rede aprende a partir de exemplos da tarefa corretamente 

realizada que lhe são fornecidos no conjunto de aprendizagem, e do algoritmo de aprendizagem 

implementado. Um algoritmo de aprendizagem neural é um procedimento para adaptar os pesos 

(e biases) da rede de tal forma que a rede aprenda a realizar uma determinada tarefa, tal como 

representada pela associação sistemática entre as ativações das unidades na camada de entrada 

com as respectivas unidades na camada de saída. Os algoritmos de aprendizagem neural 

compreendem todos os paradigmas de aprendizagem de máquina: não supervisionado, por 

reforço e supervisionado (HAIKIN, 2008).  

 

O principal algoritmo de aprendizagem neural, e, de longe, o mais utilizado em aplicações, é 

backpropagation (RUMELHART; HINTON; WILLIAMS, 1986). Esse é um algoritmo de 

redução de erro, já que no caso da aprendizagem supervisionada, para cada entrada  

x = (x1, ..., xi, ...,  xm) temos o alvo associado t = (t1, ..., tk, ...,  to), isto é, a saída que deveria ser 

produzida pela rede; dessa forma, é fácil obter o erro 𝛿=	produzido na k-ésima unidade de saída 

como sendo a diferença entre o alvo 𝑡= e a saída 𝑧=:  

𝛿= = 	 𝑡= −	𝑧=                                                        (2.7) 

Pode-se computar um único erro para o exemplar (x, t) no conjunto de treinamento, como sendo 

o erro médio quadrático ERMS dado por: 

𝐸ABC = (∑ 𝛿=DE
=)* )/2                                                 (2.8) 
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Na verdade, usam-se diferentes fórmulas para a medida do erro, dependendo do tipo de 

aplicação; para problemas de regressão o erro médio quadrático é o mais usado, enquanto para 

classificação a entropia cruzada é a medida mais usada. Por fim, o erro total ET é a soma da 

medida de erro obtida ao longo de todo o conjunto de treinamento.  

 

O algoritmo backpropagation objetiva ajustar pesos (e biases) da rede de modo a reduzir o erro 

produzido numa associação entre entradas e respectivos alvos. Para isso usa a técnica de descida 

ao longo da superfície de erro na direção oposta à do gradiente do erro (HAIKIN, 2008). No 

que concerne aos erros que chegam na camada de saída isso é bastante eficiente, já que a medida 

de erro em cada unidade de saída é precisa: a subtração descrita na equação (1.7). E a fórmula 

para ajuste de um peso wkj que liga a j-ésima unidade escondida, que possui ativação yj, à k-

ésima unidade de saída é dada por: 

∆	𝑤=H = 	𝜂	𝑦H	𝑎K𝛿=                                                        (2.9) 

em que 𝜂 é uma constante, dita taxa de aprendizagem, que regula a velocidade da adaptação do 

peso, e a’ denota a derivada da função de ativação da unidade de saída em relação a 𝜂=  – a 

ativação recebida  por ela. Entretanto, para cálculo do ajuste de um peso wji que chega na  

j-ésima unidade da camada escondida logo abaixo, vindo de uma unidade com ativação xi numa 

camada imediatamente inferior a esta camada escondida, é necessário aplicar a regra da cadeia 

para calcular uma estimativa do erro produzido na unidade escondida em questão. Essa 

estimativa do erro na j-ésima unidade escondida é dada por: 

𝛿LM = 	∑ 𝑤=HE
=)* 	𝛿=                                               (2.10) 

E a fórmula para ajuste do peso wji é: 

∆	𝑤H& = 	𝜂	𝑥&	𝑎K	𝛿LM                                                      (2.11) 

em que agora a’ denota a derivada, em relação à ativação recebida, da função de ativação da 

unidade em que chega esse peso. Esse processo pode ser repetido para todas as camadas da 

rede.  

 

Três fatos devem ser observados. O primeiro é que o algoritmo backpropagation – assim como 

a própria arquitetura das RNAs – usa somente informação local a cada peso, e portanto é 

facilmente paralelizável. Em segundo lugar, o erro calculado na unidade de saída é preciso. Os 

outros valores de erro são aproximados; e quanto mais se afasta da camada de saída em direção 

à camada de entrada, calculam-se aproximações a partir de aproximações. O último ponto é que 

o cálculo se baseia na regra da cadeia, que transforma derivadas parciais de funções compostas 
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em produtos de derivadas parciais. Isso tem consequências importantes no treinamento de redes 

recorrentes.  

 

RNA é uma técnica amplamente usada em Mineração de Dados e Analítica de Dados (LU; 

SETIONO; LIU; STAHL; JORDANOV, 2012). Elas foram aplicadas às tarefas de 

agrupamento, classificação, detecção de anomalia, mineração de processos, previsão de séries 

temporais, regressão e visualização. Apesar do amplo uso de RNAs em mineração de dados, 

deve-se notar que, no início, parte da comunidade de mineração de dados era bastante crítica 

da dificuldade de se interpretar os modelos desenvolvidos de acordo com o paradigma 

(CRAVEN; SHAVLIK, 1997): RNAs realmente fornecem predições acuradas a partir dos 

dados, mas é bastante difícil extrair regras interpretáveis por humanos que resumam e 

expliquem suas previsões.  

 

A despeito dos bons resultados alcançados, as RNAs sofriam de uma série de importantes 

limitações técnicas, que só foram resolvidas em meados da década passada (LE CUN; 

BENGIO; HINTON, 2015). Antes disso era extremamente difícil treinar com sucesso redes 

com mais de duas camadas escondidas; principalmente porque o treinamento dos pesos nas 

camadas mais próximas às entradas ou era por demais lento ou simplesmente não era bem-

sucedido. Por um lado, isso se devia à dificuldade de estimar o gradiente do erro relativo a esses 

pesos, já que o cômputo desses gradientes se dava em termos de estimativas sobre estimativas. 

Por outro lado, como o uso repetido da regra da cadeia envolve multiplicações dos gradientes 

dos erros, duas coisas frequentemente ocorriam: ou os gradientes dos erros tendiam a zero ou 

tendiam a valores infinitos. A introdução da função de ativação ReLU (descrita em (1.5)), para 

uso nas unidades em camadas internas da rede foi um primeiro passo para superar esses 

problemas (LE CUN; BENGIO; HINTON, 2015). Outra ação foi o controle da norma dos 

gradientes dos erros ao longo do treinamento. Finalmente, no caso de redes recorrentes, foi 

fundamental o uso de arquiteturas especializadas, como a Long Short-Term Memory (LSTM – 

Memória de Curto e Longo Prazo) (GOODFELLOW; BENGIO;  COURVILLE, 2016). Um 

outro passo essencial, para fazer face ao grande custo computacional associado ao treinamento 

dessas redes profundas, foi o desenvolvimento de bibliotecas que tornaram possível a 

programação dessas redes em GPUs; as quais, ao contrário das CPUs, possuem uma arquitetura 

que suporta naturalmente processamento paralelo.  
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Essas inovações em termos de ambientes de desenvolvimento de software, hardware, 

arquiteturas de rede neural e algoritmos permitiram o treinamento de redes compostas por 

dezenas de camadas e alguns milhões de pesos, a partir de conjuntos de dados contendo milhões 

de exemplos. A essa nova geração de Redes Neurais Artificias, convencionou-se chamar de 

Deep Learning. Nos últimos anos, DL conseguiu resolver uma série de problemas em 

Inteligência Artificial que estavam em aberto há décadas, tais como tradução de texto, 

classificação de imagem, reconhecimento de fala e geração de texto a partir de imagens (LE 

CUN; BENGIO; HINTON, 2015). Tais desenvolvimentos tornaram as RNAs clássicas (não 

profundas) basicamente redundantes, a não ser para as tarefas de agrupamento e visualização.  

 

Embora a dificuldade de compreender as soluções geradas por DL persistam, DL é vista 

atualmente como a solução estado-da-arte para resolver uma série de problemas em Analítica 

de Dados relacionados com classificação, regressão e previsão de séries temporais. Najafabadi 

e colegas (NAJAFABADI et al. 2015) mostram aplicações de DL para extração de  padrões 

complexos a partir de enormes volumes de dados, indexação semântica, atribuição de rótulos a 

dados (data tagging), recuperação de informação com alta velocidade e simplificação de tarefas 

discriminativas. DL parece particularmente poderosa para fazer sentido de modalidades mistas, 

tais como áudio, imagem e vídeo.  

 

As principais arquiteturas usadas em DL são a Rede Neural Feed-forward Profunda (DNN - 

Deep Neural Network), a Rede Neural Convolucional (CNN – Convolutional Neural Network) 

e a LSTM (Long Short-Term Memory). O modelo mais simples é a DNN (GOODFELLOW; 

BENGIO;  COURVILLE, 2016), composta por várias camadas de unidades, em que as 

unidades de cada camada são ligadas às unidades na próxima camada de forma sempre feed-

forward – da camada de entrada para a de saída. Uma de suas variações é a rede autoencoder 

(autocodificador): uma rede com unidades de entrada e saída de mesma dimensão, unidas por 

camadas escondidas sempre de menor dimensão, e treinada por backpropagation para associar 

a um padrão de entrada o seu próprio valor  

 

A rede CNN (GOODFELLOW; BENGIO;  COURVILLE, 2016) é uma rede que incorpora em 

sua arquitetura vários aspectos do sistema visual humano. Em particular, ela captura o fato de 

que o processamento visual consiste em uma série de passos, em que cada passo 

automaticamente extrai características da imagem (ou vídeo), características essas que ficam 

disponíveis para processamento futuro por parte das camadas seguintes. A rede CNN também 



 

 

30 

incorpora o fato de que cada neurônio numa camada do sistema visual tipicamente responde a 

uma região limitada e contígua de neurônios na camada anterior. CNNs têm sido usadas 

principalmente para processamento de imagem, embora sua aplicação para tarefas relacionadas 

à linguagem  esteja crescendo. A rede CNN, assim como a DNN, é treinada por 

backpropagation.  

 

Uma arquitetura de rede recorrente, em particular, mostrou-se a mais adequada para lidar com 

tarefas sequenciais, como previsão de séries temporais e, principalmente, linguagem. 

Reconhecimento de fala, síntese de fala, compreensão de texto, tradução automática e geração 

de texto a partir de imagens  são algumas das tarefas que vêm sido investigadas há décadas em 

Inteligência Artificial e que só se tornaram realidade, já no nível de aplicação industrial, com o 

surgimento de DL (LE CUN; BENGIO; HINTON, 2015). E todas elas usam a rede LSTM 

(Long Short-Term Memory) (GOODFELLOW; BENGIO;  COURVILLE, 2016). Essa rede foi 

desenvolvida na década de 1990 (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997) para lidar com o 

problema do desaparecimento do gradiente em redes recorrentes.  

 

Uma rede recorrente é uma rede que tem um ou mais loops na sua topologia. Esse loop ou, mais 

geralmente, as várias ligações recorrentes que existem na rede, permite que a ativação de uma 

unidade afete a ativação da mesma unidade em um instante subsequente do tempo. Por 

exemplo, considere-se o caso mais simples, de uma única unidade com função de ativação a 

conectada a si própria por um peso w. Se num dado instante t0 a ativação da unidade é dada por 

a0, então no próximo instante, t1, sua ativação será 𝑎* = 	𝑎(𝑤𝑎,), e assim por diante. Isso 

caracteriza uma rede recorrente como um sistema dinâmico discreto e sua aplicabilidade, a 

princípio, para capturar dependências temporais no comportamento de um sistema que varia no 

tempo (de forma discreta). Ou, alternativamente, pensando em termos de redes neurais, os pesos 

entre as unidades na rede LSTM podem ser treinados para codificar informação que, de acordo 

com o algoritmo de treinamento neural, seja relevante para associar uma ativação atual a uma 

ativação passada. E essa associação pode envolver, a princípio, intervalos de tempo de 

comprimento indeterminado.  

 

Em termos do algoritmo backpropagation, a informação essencial para ajuste dos pesos é a 

transmitida pelo gradiente do erro. O problema, como já mencionado, é que o transporte da 

informação de erro de uma camada para a camada inferior (que envolve o uso da regra da 

cadeia) envolve o produto de gradientes de erro. Se esses gradientes são pequenos, seu produto 
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é ainda menor; ao longo de muitas camadas, o aprendizado cessa; esse é o chamado problema 

do desaparecimento do gradiente (vanishing gradient problem). Alternativamente, se os 

gradientes de erro são muito grandes, seus produtos podem rapidamente crescer demais. Mas 

para capturar dependências temporais longas, intrinsecamente a rede recorrente se comporta 

como uma rede profunda, com um número de camadas proporcional ao tamanho do intervalo 

temporal a ser modelado.  

 

O algoritmo Backpropagation Through Time (BPTT) (RUMELHART; WILLIAMS; 

HINTON, 1986; WERBOS, 1990) é uma adaptação do algoritmo backpropagation para treinar 

redes recorrentes. Backpropagation só é aplicável a redes feed-forward, sem ligações 

recorrentes. Para adaptá-lo a redes recorrentes, BPTT usa a técnica de desenrolar no tempo a 

rede recorrente. A Figura 2.1 representa uma ligação recorrente entre a unidade com ativação 

A que no instante de tempo t recebe conexão de uma unidade com ativação x e, por sua vez, 

envia ativação para uma unidade com ativação h. A ativação da unidade no instante de tempo t 

é função de vários instantes passados do tempo.   

 

 
Figura 2.1. Rede recorrente desenrolada no tempo. Fonte: (OLAH,  2015). 

 

A Figura 2.2 ilustra um horizonte temporal de dois instantes de tempo no passado, no contexto 

de uma variante do algoritmo BPTT. É importante observar que os pesos entre unidades 

equivalentes no tempo (pares entrada/escondida, escondida/escondida, escondida/saída, etc.) 

são idênticos. Na retropropagação dos gradientes de erro, os gradientes dos erros ao longo das 

várias cópias idênticas dos pesos são somados e essas somas são usadas na adaptação dos 

respectivos pesos.  

 

Em termos práticos, não se pode trabalhar com a totalidade dos instantes anteriores aos atuais, 

por causa dos problemas computacionais relacionados ao problema do desaparecimento do 
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gradiente do erro. Então escolhe-se uma janela temporal relevante – em que o relevante depende 

intrinsecamente da aplicação. Isto é, a partir da aplicação modela-se um horizonte temporal fixo 

no qual se pretende capturar a influência das ativações passadas nas ativações correntes. Essa é 

a idéia do algoritmo Truncated Backpropagation Through Time (TBPTT – Retropropagação 

do Erro no Tempo Truncada) (ZIPSER, 1990), que é exatamente a versão de BPTT ilustrada 

na Figura 2.2. Na verdade, TBPTT gera uma família de implementações possíveis 

(SUTSKEVER, 2013): propaga-se uma sequência de valores um passo temporal por vez, e a 

cada k1 passos atualiza-se os pesos ao longo de k2 passos, usando-se BPTT. Caso o valor de k2 

seja pequeno o custo computacional do algoritmo torna-se baixo (porém, o resultado não é tão 

preciso quanto se se usasse BPTT ou um valor alto para k2). Em particular, TensorFlow 

(TENSORFLOW, 2019) e Keras (KERAS, 2019) implementam TBPTT com k1 = k2 = k . E 

esse parâmetro é chamado de timesteps.  

 

 
 
Figura 2.2. Estrutura usada pelo algoritmo Truncated Backpropagation Through Time (TBPTT).  
Fonte: (MA et al, 2015). 
 

Entretanto, as redes recorrentes treinadas por backpropagation só foram capazes de ser 

aplicadas a problemas de grande porte com a introdução da arquitetura LSTM  
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(HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997). A idéia básica da rede LSTM é substituir a unidade 

recorrente usual, com ativação tangente hiperbólica por uma célula LSTM, engenheirada 

especialmente para resolver os problemas dos gradientes de erro que desaparecem ou explodem. 

O truque básico da célula LSTM, para isso, é somar e não multiplicar, tanto entradas como 

gradientes de erro.  

 

Como ilustrado na Figura 2.3, a célula LSTM possui três gates (portões), que modulam as 

entradas e saídas da célula e sua ativação. O input gate (portão de entrada), implementado por 

uma função logística, modula a entrada recebida pela célula, basicamente calculando a 

percentagem dessa entrada que será efetivamente incorporada para cálculo da ativação da 

célula. Essa entrada é basicamente função da entrada recebida pela célula num instante t – 

acumulada no valor xt e pelos valores recebidos da outra unidade LSTM que modela o estado 

anterior no tempo, aqui notada por ht. O estado corrente da célula, notado Ct, é definido por 

quanto da entrada terá passado pelo input gate e pelo que é permitido passar pelo forget gate. 

Esse portão controla quanto do estado anterior da célula, Ct-1 é permitido lembrar (ao invés de 

esquecer). Então, o atual estado da célula é calculado. Quanto da célula será enviado adiante é 

modulado por um terceiro portão, o output gate. Ele é implementado, primeiro, por uma função 

logística, que calcula a percentagem de quanto do estado corrente da célula será emitido, aqui 

notado por ot. Finalmente, a saída efetiva da célula LSTM, ht, é calculada por uma função 

tangente hiperbólica. É muito importante entender que os gates input, forget e output são 

implementados por camadas de pesos Wi, Wf  e Wo, respectivamente; dessa forma, seus valores 

são aprendidos por meio de backpropagation.  

 

Formalmente, estas são as equações que implementam a célula LSTM: 

𝑖O = 	𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐(𝑊&(ℎO4*, 𝑥O) +	𝑏&)                             (2.12) 

𝐶O)	𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊Z(ℎO4*, 𝑥O) +	𝑏[)                             (2.13) 

𝐶O = 𝑓O ∗ 	𝐶O4* +	 𝑖O ∗ 𝐶O                             (2.14) 

𝑜O = 	𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐(𝑊E(ℎO4*, 𝑥O) +	𝑏E)                             (2.15) 

ℎO = 𝑜O ∗ 	tanh	(𝐶O)                             (2.16) 
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Figura 2.3. Célula LSTM.  

Fonte: (GROSSE; SRIVASTAVA, 2015). 

 

Existem outras variantes da célula LSTM, sendo a principal a Gated Recurrent Unit (GRU – 

Unidade Recorrente com Portões) (CHO et al., 2014), cuja maior diferença quanto à LSTM é a 

combinação dos portões forget e input num único, dito update gate.  

 

E existem variantes da topologia de rede LSTM básica, que consiste em entrada (a qual não é 

efetivamente uma camada que realiza computação), uma camada de células LSTM e saída 

(projetada de acordo com a tarefa que se quer aprender a realizar). Uma topologia que às vezes 

é usada consiste na adição de uma camada de unidades computacionais tradicionais (geralmente 

usando ativação tangente hiperbólica), totalmente conectada, entre a camada de células LSTM 

e a camada de saída. Isso permite um nível adicional de processamento não linear, – com a 
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possibilidade associada de se criar/explorar novas representações escondidas nessa camada – 

antes do processamento pela camada de saída.  

 

Uma das variantes bastante usada é a Stacked LSTM (LSTM empilhada) (SCHMIDHUBER, 

2009; GRAVES; MOHAMED; HINTON, 2013), onde uma ou mais camadas de células LSTM 

é adicionada entre a camada original e a camada de saída (isto é, tal qual como no caso anterior, 

mas sendo essa nova camada composta de células LSTM). Isso permite construir representações 

internas hierárquicas nas diferentes camadas LSTM, de forma análoga ao que acontece na 

arquitetura CNN. Essa variante de topologia é muito usada em processamento de séries 

temporais multidimensionais, em que a dinâmica das quantidade modeladas em determinadas 

dimensões pode ocorrer de forma  bem distinta da dinâmica de outras dimensões, o que pode 

ser capturado em camadas diversas de células LSTM.  

 

Em Processamento de Linguagem (mas também em Previsão de Séries Temporais, em menor 

grau) a influência dos vários itens da sequência (palavras) se dá em ambos os sentidos. Isto é, 

tanto no sentido sequencial usual em que as palavras são lidas ou produzidas quanto no sentido 

inverso, já que uma dada palavra que aparece no trecho final da sentença pode codeterminar 

uma palavra anterior. Para capturar essa importante propriedade do domínio de aplicação, é 

necessário que a influência dos vários valores que entram na camada LSTM (representações 

obtidas das entradas) se faça sentir nos dois sentidos. Para lidar com isso foi proposta a rede 

LSTM Bidirecional (BLSTM – Bidirectional LSTM) (GRAVES; FERNÁNDES; 

SCHMIDHUBER, 2005). Ao invés de uma camada de células LSTM, duas camadas de mesmo 

tamanho de células LSTM são colocadas lado a lado. Uma recebe os valores de entrada na 

ordem sequencial usual e a outra, independentemente, os recebe no sentido inverso (do último 

ao primeiro).  Após a etapa de cálculo das ativações nas duas metades (forward e backward) da 

camada escondida LSTM, as ativações podem ser combinadas de várias formas: concatenadas, 

somadas ou tendo a ativação de cada unidade calculada como sendo a média entre as respectivas 

ativações.  

 

Mais recentemente, uma evolução da arquitetura LSTM foi proposta: a arquitetura seq2seq 

(CHO et al., 2014; SUTSKEVER; VINYALS; LE, 2014). A questão que seq2seq se propõe a 

resolver é a de gerar uma sequência de valores a partir de uma dada sequência de valores. Esse 

é um problema extremamente relevante no contexto de tradução automática de textos; de fato, 

tradução consiste em obter uma sequência de palavras na língua-alvo a partir de uma sequência 



 

 

36 

de palavras na língua original. A arquitetura seq2seq consiste numa rede encoder-decoder com 

camadas ocultas compostas por células LSTM.  

 

O Transformer (VASWANI et al., 2017) é uma evolução bastante recente e muito promissora, 

desenvolvida no contexto de tradução entre idiomas. Ele é uma rede encoder-decoder 

(codificador-decodificador) onde as duas partes da rede são conectadas por um módulo de 

atenção. Dessa forma, o Transformer não é uma rede recorrente (nem usa convoluções), mas 

uma rede feed-forward bastante profunda. O que acarreta uma maior facilidade de 

paralelização. Muito simplificadamente, o módulo de atenção (ou auto-atenção) funciona 

estabelecendo dependências globais entre as entradas e as saídas. Esse componente é uma 

versão neural de um processo de resposta a uma consulta a pares chave-valor, que retorna a 

saída apropriada com base em qual chave é mais compatível com a consulta. O Transformer lê 

a sequência toda de cada vez (não uni ou bidirecionalmente). Dessas forma, ele tem acesso a 

todo o contexto em que uma palavra aparece.  

 

Por fim, como em qualquer situação de Aprendizagem de Máquina, técnicas de Regularização 

(isto é, a busca por um modelo mínimo capaz de aprender a tarefa e, ao mesmo tempo, 

generalizar bem, funcionar adequadamente para exemplos que não são pertencem ao conjunto 

de treinamento da rede) são imprescindíveis. A técnica mais usada em DL é dropout (abandono) 

(SRIVASTAVA et al., 2014), isto é, o desligar temporário, em tempo de treinamento somente, 

de alguns pesos que conectam camadas adjacentes. A outra técnica bastante usada é impor 

algum fator no cômputo do erro que penalize o crescimento exagerado de alguns pesos, por 

ocasião do treinamento (GOODFELLOW; BENGIO;  COURVILLE, 2016).  

 

 

2.3  CODIFICAÇÕES VETORIAIS DE PALAVRAS   

 

Um dos conceitos mais fundamentais em DL é o de aprendizagem de representação 

(representation learning). O objetivo básico de todo processo de aprendizagem neural (em 

redes multicamadas) é o desenvolvimento de representações, nas camadas escondidas da rede, 

que permitam mapear as codificações  recebidas pela rede, na entrada, nas codificações 

produzidas na saída. O que um algoritmo de aprendizagem neural como backpropagation faz é 

permitir o aprendizado dessas representações internas, ao aprender um conjunto adequado de 

valores para os pesos e biases. Nesse sentido, fica claro que as codificações usadas nas entradas 
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e alvos da rede podem facilitar ou dificultar o aprendizado da rede, o que é largamente 

constatado na prática (RUMELHART et al., 1986).  

 

Enquanto a área de aplicações de DL em imagem avançava rapidamente, o progresso em 

Processamento de Linguagem Natural era mais lento. Constata-se, atualmente, que uma das 

razões para isso foi a dificuldade em se construir representações dos elementos textuais que 

fossem ricas em informação e facilmente utilizáveis no contexto da aprendizagem neural. A 

entrada típica para uma rede que processa imagens é uma representação, num certo nível de 

resolução, similar à imagem (mesmo que separada em seus três canais de cores, se for o caso). 

Em suma, a imagem é um sinal, um símile do “real”. Já em linguagem, o que é esse sinal? No 

reconhecimento de fala, sim, também é um sinal, uma onda sonora. Mas quando se trabalha 

com textos, não existe um tal sinal. Qual é a unidade de informação: a letra, a palavra, as 

expressões compostas, as sentenças, o texto como um todo? Os símbolos são necessariamente 

arbitrários: os caracteres são arbitrários e dependentes do alfabeto usado; os sentidos às vezes 

estão nas palavras, mas nem sempre: numa expressão como “quem espera sempre alcança” há 

um sentido, inclusive cultural, que transcende as palavras per si. Além do mais, não só as 

palavras, mas a própria linguagem é polissêmica. O  grande desafio para o Processamento de 

Linguagem Natural baseado em DL foi desenvolver uma representação para linguagem que 

fosse semanticamente rica e computacionalmente tratável; o que só foi alcançado ao longo 

dessa década. Um processo que, pode-se dizer, começou em 2013 e ainda está em curso.   

 

Originalmente, a representação para palavras, em RNA, era uma representação localista 

(RUMELHART et al., 1986), também conhecida por 1-dentre-N ou one-hot encoding. Uma 

vez que se definisse o corpus com que se pretendia trabalhar e, eventualmente, se eliminasse as 

palavras e símbolos de pontuação que se desejava descartar, chegava-se a um total de N palavras 

distintas. Então, ordenava-se as palavras (na ordem lexicográfica, por exemplo) e associava-se 

a cada palavra um vetor N-dimensional, da seguinte forma: à primeira palavra se associava o 

vetor (1, 0, 0, ..., 0); à segunda palavra (0, 1, 0, 0, ..., 0) era o vetor associado; e assim por diante, 

até chegar à última palavra, à qual se associava o vetor  

(0, 0, 0, ..., 0, 1). Claramente, essa codificação é arbitrária, não havendo nela nada que capture 

o sentido ou o uso que se faz das palavras. Em particular, as codificações de todas as palavras 

têm uma distância vetorial constante entre si, independente de algumas serem muito próximas 

e outras muito distantes entre si, ortográfica, sintática, semântica ou pragmaticamente. Em 

suma, não há nada de linguagem nessa representação linguística. Computacionalmente essa 



 

 

38 

codificação também introduzia um sério problema: à medida que o tamanho do corpus aumenta, 

a dimensão dos vetores de entrada também aumenta. O que aumenta o número de parâmetros 

livres (pesos e biases) a serem ajustados pelo algoritmo de aprendizagem. O que requer mais 

exemplos para treinar a rede, e um corpus maior. Com essa codificação seria impossível 

trabalhar com corpora na classe de bilhões de palavras, como se faz hoje (MIKOLOV et al., 

2018), os quais contém um número elevado de palavras distintas.  

 

A Hipótese Distribucional assume que palavras que aparecem nos mesmos contextos tendem a 

ter os mesmos sentidos (GOLDBERG, 2017). Dessa forma, os sentidos das palavras podem ser 

apreendidos de seus contextos. Dar uma versão em termos de codificação neural foi o insight 

fundamental por trás do desenvolvimento das codificações vetoriais de palavras. A tarefa 

linguística de modelagem de linguagem (language modeling) (GOLDBERG, 2017) consiste 

em atribuir probabilidades à ocorrência de determinadas sentenças em uma dada linguagem; 

ou, alternativamente, calcular a probabilidade de uma dada palavra seguir uma certa sequência 

de palavras numa linguagem. Bengio e colegas (2003) usaram essa tarefa para desenvolver uma 

representação neural para palavras que capturasse seus respectivos contextos de uso. A ideia 

fundamental do trabalho foi: (i) associar a cada palavra no vocabulário um vetor de 

características de palavras, um vetor multidimensional com valores reais em suas várias 

coordenadas; (ii) expressar a probabilidade conjunta de certas palavras aparecerem numa certa 

sequência no corpus com os valores das representações vetoriais das palavras na sequência e 

(iii) aprender ao mesmo tempo as representações vetoriais e os parâmetros da função de 

probabilidade conjunta. A dimensão desses vetores é extremamente menor que a do 

vocabulário, o que representa uma clara vantagem computacional dessa abordagem. O vetor 

que codifica uma dada palavra é obtido como o vetor cuja i-ésima dimensão é o valor de um 

peso numa rede neural, o peso que liga o índice da palavra numa sequência de palavras à uma 

determinada unidade na camada escondida de uma rede feed-forward como na Figura 2.4.  
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Figura 2.4. Codificação vetorial para palavras proposta por Bengio e colegas (2003).  

 

Se temos, num dado instante t de uso da linguagem, uma sequência de palavras wt-n+1, wt-n+2, 

..., wt-2, wt-1  e queremos calcular a probabilidade de que a palavra wt  seja a próxima, dentro de 

um conjunto de palavras que podem se seguir a essa sequência, podemos aprender os pesos de 

uma rede como a representada na Figura 2.4, onde a ativação da camada de saída seja dada pela 

função softmax e a função que mede o erro seja a entropia cruzada (GOODFELLOW; 

BENGIO;  COURVILLE, 2016). Os valores dos n pesos que ligam o índice de uma palavra  

wt-i  às n unidades da camada escondida constituem a codificação vetorial proposta para a 

palavra wt-i.  

 

Collobert e Weston (2008) desenvolveram um modelo semelhante, só que baseado numa rede 

convolucional. No seu modelo as codificações das palavras são treinadas ao mesmo tempo em 

que a tarefa linguística nas quais as palavras serão usadas é aprendida.  

 

A computação dessas codificações vetoriais era muito custosa para um corpus de porte 

razoável. A utilidade prática dessa proposta só surgiu a partir do trabalho de Mikolov e colegas 

(MIKOLOV et al., 2013). Eles introduziram uma série de simplificações que tornaram a 

aprendizagem da rede muito mais eficiente. Uma das simplificações introduzidas foi abandonar 

o cálculo preciso das probabilidades – o que exigia o cômputo da função entropia cruzada. 
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Seguindo (COLLOBERT; WESTON, 2008), eles substituíram o cálculo da probabilidade de 

uma certa palavra ser a próxima palavra num dado contexto pela distinção do que seriam 

contextos apropriados ou contextos inapropriados para uma dada palavra. A representação 

desenvolvida, dita word2vec, vem em dois sabores – CBOW e Skip-gram –, das quais a última 

mostrou-se mais apropriada. Conforme ilustrado na Figura 2.5, a tarefa a ser aprendida, na 

versão Skip-gram é identificar se o contexto representado pelas palavras w(t-2), w(t-1), ..., 

w(t+1), w(t+2) é um contexto apropriado para a palavra w(t).  

 

 
 
Figura 2.5. Arquitetura de rede que gera a codificação word2vec (MIKOLOV et al., 2013).  

 

GloVe (Global Vectors) (PENNINGTON; SOCHER; MANNING, 2014) é uma abordagem 

alternativa a word2vec. Conforme os autores bem caracterizam, existem duas abordagens 

principais para aprender representações vetoriais de palavras. A mais usada, da qual vord2vec 

é paradigmática, utiliza contextos locais para as palavras. Uma possível limitação dessa 

abordagem é que ela não utiliza a totalidade das estatísticas presentes no corpus, já que o 

treinamento para o aprendizado da codificação de cada palavra é feito em uma série de 

contextos locais. Uma outra abordagem, que GloVe representa, pertence à tradição da análise 

da semântica latente (LSA – latent semantic analysis) (DEERWESTER et al., 1990), que busca 

capturar as co-ocorrências entre palavras que aparecem na totalidade do corpus (isto é, 

globalmente).  Para isso, GloVe constrói uma matriz de co-ocorrências entre todas as palavras 

no corpus. Essa matriz é muito grande e esparsa, basicamente composta por zeros. Os autores 



 

 

41 

introduzem uma série de manobras de forma a tornar o processamento dessa matriz mais 

eficiente. Uma delas consiste em só levar em consideração os elementos não-nulos da matriz. 

Se w é a palavra cuja codificação se quer aprender e c é o vetor que representa o contexto global 

em que ela aparece então GloVe busca minimizar  

∑ 𝑓(𝑋&H)c
&,H)* 	(𝑤	𝑐 +	𝑏d +	𝑏e − log𝑋&H)D                                (2.17) 

onde V é o tamanho do vocabulário do corpus, Xij é o número de vezes que a j-ésima palavra 

aparece no contexto da i-ésima palavra (tal como representado na matriz de co-ocorrências),  

bw e bc são biases para a palavra e seu contexto, respectivamente, valores a serem aprendidos, 

e  f  é uma função de ponderação que atribui mais peso  aos itens que mais aprecem no corpus.  

 

De modo geral, word2vec e GloVe produzem representações equivalentes em termo de 

adequação às tarefas em que são usadas, e em termos de esforço computacional no treinamento 

sobre o corpus.  

 

fastText (MIKOLOV et al., 2018) é uma evolução de word2vec, que opera no nível dos 

caracteres que formam as palavras. Com isso a representação consegue capturar informação 

sobre prefixos e sufixos; e também sobre palavras raras ou compostas (como “New York 

Times”) que não pertencem ao dataset sobre o qual o modelo foi treinado mas podem 

eventualmente ser decompostas em palavras que estavam presentes no dataset.  

 

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) (DEVLIN et al, 2018; 

GOOGLE-RESEARCH, 2019) representa o estado-da-arte em codificações vetoriais para 

palavras. BERT usa, para gerar as codificações, uma arquitetura de DL bastante nova, o 

Transformer (VASWANI et al., 2017). BERT funciona sobre o Transformer, de modo que 

treinar uma tarefa sobre palavras codificadas em BERT consiste em adicionar um nível final, 

específico para a tarefa, ao Transformer já treinado. Por exemplo, se a tarefa que se pretende 

realizar é uma classificação, como no caso de reconhecimento de entidade mencionada (NER 

– name-entity recognition), por exemplo, basta adicionar ao Transformer no qual as 

codificações BERT foram geradas uma camada de unidades de saída com ativação softmax e 

treinar a rede usando a medida de erro entropia cruzada (GOODFELLOW; BENGIO;  

COURVILLE, 2016). Por outro lado, existem métodos para extrair codificações vetoriais para 

palavras, treinadas sobre corpora de grande porte, a partir das ativações geradas em uma das 

primeiras camadas do Transformer.  
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Cumpre observar que há um certo número de outras representações vetoriais contínuas de 

palavras foi proposto além das descritas acima, dentre as quais vale destacar ULMFit () e ELMo 

(ELMO, 2019). 

 

Um dos desenvolvimentos mais importantes por trás do sucesso comercial de DL, e que permite 

que uma série de serviços inteligentes sejam atualmente disponibilizados em nuvem, é o 

conceito de transferência de aprendizagem (transfer learning), que se fundamenta no conceito 

de aprendizagem de representação (representation learning). Transferência de aprendizagem 

(BENGIO, 2012) consiste em usar o conhecimento adquirido numa determinada tarefa 

específica dentro de um domínio de aplicação – por exemplo, a reconhecimento de imagens de 

objetos – para uma tarefa distinta, mas ainda no mesmo domínio ou modalidade, como 

reconhecimento de doenças em imagens médicas (HOO-CHANG et al. 2016). O conceito de 

transferência de aprendizagem, no contexto de DL, se consolidou em aplicações de 

processamento de imagens (YOSINSKI et al., 2014). As redes tipicamente usadas para tal, as 

Convolutional Neural Networks (CNNs) são redes profundas com uma estrutura hierárquica, 

composta em sua maior parte (a não ser nos níveis mais próximos à saída), de conjuntos de 

camadas de convolução e camadas de pooling (votação) sobrepostas. As camadas inferiores 

basicamente extraem características das imagens no conjunto de treinamento que são básicas e 

essenciais para o reconhecimento de qualquer imagem, como bordas e blobs. À medida que se 

caminha na profundidade da rede CNN, da entrada para a saída, vê-se a detecção de 

características que são compostas pelas características anteriores. Já as camadas convolucionais 

e de votação mais próximas à saída tem sua funcionalidade mais ligada à tarefa específica para 

a qual a rede está sendo treinada. Foi sendo constatado que, uma vez que uma CNN tenha sido 

treinada para a tarefa de reconhecimento de imagens numa base suficientemente grande (como 

a ImageNet), as camadas iniciais da CNN, as mais distantes da saída, podem ser usadas (com 

seus pesos congelados) numa nova CNN, que tem suas camadas superiores treinadas para uma 

nova tarefa.  Dessa forma, o conhecimento aprendido e codificado nos pesos das primeiras 

camadas – que é o responsável pela extração de características presentes em qualquer imagem 

– pode ser transferido para uma  nova tarefa de processamento visual.  

 

O conceito de modelos pré-treinados em linguagem, isto é, primeiro treinar codificações 

vetoriais de palavras em um contexto bastante geral, sobre um corpus extremamente amplo, e 

então usar essas codificações de palavras como entrada para uma tarefa linguística bem 

específica, foi explorado pela primeira vez por Dai e Le (2015) (RUDER, 2018). De fato, 
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existem vários corpora de grande porte disponíveis, e as soluções que geram as codificações 

vetoriais podem ser treinadas de forma semi-automática nesses corpora, sem nenhuma 

necessidade de se rotular palavras ou expressões; isto é, de forma não supervisionada. 

Atualmente, uma série de codificações vetoriais de palavras, geradas por vários modelos 

distintos – word2vec, GloVe, fastText, BERT e ELMo, entre outros – , treinadas em corpora 

de grande porte, em vários idiomas, usando recursos computacionais que estão fora do alcance 

da maioria dos pesquisadores, estão disponibilizados para download gratuito.  

 

Cada um desses modelos, concebidos ao longo do tempo, ao ser usado na camada de entrada 

das respectivas redes DL, foi melhorando os resultados obtidos em benchmarks usados pela 

comunidade de Linguística Computacional para medir a performance de solução 

computacionais em tarefas linguísticas fundamentais, como análise de sentimento, criação de 

chatbots, resposta automática a questões, resumo e tradução por máquina, entre outras.  

 

 

2.4  PONTUAÇÃO AUTOMÁTICA DE ENSAIOS 

 

Ensaios são a forma de escrita mais usual em contextos acadêmicos, sejam eles ensaios 

expositivos, persuasivos ou que busquem resumir conceitos. Sua correção automática por 

computador certamente é desejável pela possibilidade de aliviar fortemente o trabalho dos 

professores (PAGE, 1966). Por outro lado, um avaliador automático de ensaios pode ser um 

auxiliar valioso no contexto de um Sistema de Tutoria Inteligente que ajude alunos no 

aprendizado de escrita acadêmica (CROSSLEY; ROSCOE; MCNAMARA, 2013). Isto é, um 

sistema que possa avaliar ensaios produzidos por aprendizes na tarefa de redigi-los e apontar 

as áreas do texto e os aspectos linguísticos e de conteúdo que merecem aprimoramento pode 

ser bastante eficaz para o aperfeiçoamento dos aprendizes.  

 

A necessidade de suporte computacional para a correção automática de ensaios tornou-se mais 

premente com o surgimento dos MOOCs (Massive Open Online Courses). Muitos dos assuntos 

oferecidos nesses cursos exigem que a avaliação não possa ser feita tão somente com perguntas 

de múltipla escolha ou fechadas, requerendo muitas vezes a elaboração de pequenos ensaios. 

Uma das maiores organizações responsáveis pelo oferecimento de MOOCs, edX, optou pela 

correção automática de ensaios (BALFOUR, 2013). Peer-assessment (avaliação por pares) 

consiste na pontuação de um dado ensaio ser feita pelos próprios colegas de MOOC. Uma das 
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variantes dessa abordagem, dita calibrated peer assessment, ou avaliação calibrada por pares, 

foi a adotada pelo Coursera. Nessa variante, os alunos são treinados no uso de critérios de 

correção antes de exercerem o papel de avaliadores (MITROS et al., 2013).  

 

A busca de soluções computacionais para avaliar e atribuir conceitos ou notas a ensaios escritos 

em contextos educacionais, conhecida pelo nome de avaliação automática de ensaios 

(automated essay evaluation) ou pontuação automática de ensaios (AES – automated essay 

scoring) (SHERMIS; BURSTEIN; BURSKY, 2013) tem uma história mais longa do que 

tipicamente se imagina. Em 1966, Page (1966) escreveu um ensaio com o título “The 

imminence of grading essays by computer”. De fato, Page foi o líder da equipe que construiu o 

primeiro sistema para correção automática de ensaios, PEG, em 1973. Esse sistema usava uma 

série de heurísticas, tais como comprimento do texto (medido em número de palavras) e número 

de adjetivos e conectivos, por exemplo, para avaliar os ensaios. Em 1999, o produto comercial 

IntelliMetric (ELLIOT, 1999) foi lançado. Ele media mais de 300 características sintáticas, 

semânticas e discursivas para construir sua pontuação. Intelligent Essay Assessor 

(LANDAUER; FOLTZ; LAHAM, 2003), em contraste, usava Análise de Semântica Latente 

(LSA – Latent Semantic Analysis) (LANDAUER; LAHAM; FOLTZ, 1998) para criar uma 

representação semântica dos tópicos do ensaio e poder, então, identificar os ensaios já avaliados 

que são mais parecidos com aquele sob análise, de modo a poder lhe atribuir uma nota. Já o e-

rater (ATTALI; BURSTEIN, 2006) conseguiu incorporar conceitos mais próximos aos usados 

por avaliadores humanos, tais como variedade de sentenças, sofisticação de vocabulário e 

organização do texto.  

 

A pesquisa e desenvolvimento em correção automática de ensaios ganhou apoio relevante com 

o Automated Essay Assessment Prize, oferecido pela Fundação William & Flora Hewlett, com 

colaboração do Kaggle (ASAP-AES, 2012; SHERMIS, 2014). Esse prêmio deu origem a duas 

competições, ambas sobre o mesmo conjunto de dados. Uma delas envolveu produtos 

comerciais ou de origem acadêmica bem estabelecidos; a outra foi aberta à comunidade de 

Ciência de Dados. O objetivo do estudo foi tentar comprovar se soluções computacionais para 

pontuação de ensaios poderiam replicar a pontuação atribuída por humanos; isso sem se 

preocupar se os processos de pontuação usados por essas soluções refletiam de alguma forma 

os processos cognitivos usados pelos juízes humanos.  
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Os ensaios presentes no conjunto de dados foram escritos por alunos de 7ª. a 10ª. séries de 

escolas americanas. Todos os ensaios estão anonimizados. O conjunto de dados consiste em 

22.2019 ensaios, divididos em 8 tipos distintos de ensaios. O número de ensaios distintos, em 

cada uma das oito classes, foi de 723 a 1.805. O número de palavras por ensaio varia  de 150 a 

550, ao longo do conjunto de dados todo. Cada ensaio foi corrigido por dois avaliadores 

humanos. As notas são números inteiros. Os intervalos de nota, dentro de cada tipo de ensaio, 

variam de 0 a 3, no caso com menor intervalo de variação; tendo alcançado uma variação 

máxima de 0 a 60. É importante observar que, como as notas são números inteiros e os 

intervalos de variação são pequenos (envolvendo de 4 a 11 valores possíveis em 6 dos 8 tipos 

de ensaio), o problema de atribuir uma nota a um ensaio pode ser modelado como  um problema 

de classificação.  

 

No caso das soluções proprietárias, os resultados das duas melhores foram excelentes, 

equivalentes aos dos juízes humanos (SHERMIS, 2014). Para a competição aberta (ASAP-

AES, 2012), o critério de avaliação da qualidade da solução foi o coeficiente capa ponderado 

quadrático (quadratic weighted kappa). Essa é uma medida que mede o grau de concordância 

entre duas medidas categóricas (não contínuas) comparáveis, em que a ponderação atua no 

sentido de privilegiar a discordância entre as medidas.  Essa medida varia entre 0 e 1, com 0 

indicando concordância aleatória e 1 indicando concordância perfeita. Se a concordância é 

abaixo do acaso, o coeficiente assume valores negativos. A melhor solução conseguiu um valor 

do coeficiente de capa ponderado quadrático de 0,814. A terceira solução (MITROS et al., 

2013), EASE (EASE, 2017), que obteve um capa ponderado quadrático de 0,806, é a base da 

solução automatizada ora usada pelo edX.  

 

Uma quantidade considerável de trabalhos de pesquisa, fora do âmbito comercial, tem sido 

desenvolvida na área de AES (Automated Essay Scoring). A maioria das publicações se baseia 

na modelagem explícita dos critérios – principalmente linguísticos – que avaliadores humanos 

usam para pontuarem os ensaios (MADNANI; LOUKINA; CAHILL, 2017).  

 

Posteriormente, uma série de trabalhos, usando várias técnicas diferentes de Aprendizagem de 

Máquina, foram desenvolvidos sobre essa base. Ao longo dos anos de 2016 a 2018, alguns 

trabalhos baseados em técnicas de DL foram também desenvolvidos sobre essa base (alguns 

dos quais reportados na revisão sistemática de literatura realizada no Capítulo 3), mas nem 

sempre focados na tarefa de pontuação automática de ensaios. Aliás, deve-se ter em mente  que, 
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embora os conjuntos de dados da competição estejam disponíveis, não é possível comparar 

qualquer resultado obtido posteriormente com os obtidos na competição, por falta de algumas 

informações.  

 

Aliknaiotis e colegas (ALIKANIOTIS; YANNAKOUDAKIS: REI, 2016) exploraram uma 

série de arquiteturas de DL: LSTM unidirecionais, LSTM bidirecionais (BLSTMs) e Stacked 

LSTMs para desenvolver um AES. Para representar as palavras contidas em cada ensaio eles 

exploraram duas representações vetoriais: a desenvolvida por Collobert e Weston (2008) (dita 

C&W) e a word2vec (MIKOLOV et al., 2013). A melhor arquitetura que eles encontraram em 

seus experimentos foi a BLSTM com duas camadas de células LSTM. Entretanto, é importante 

notar que os resultados positivos só foram obtidos quando eles abandonaram tanto 

representações vetoriais pré-treinadas como as treinadas no próprio corpus. E lançaram mão de 

representações vetoriais similares a C&W e word2vec, mas treinadas com uma informação 

obtida a partir dos pontos atribuídos a cada ensaio. Isto é, eles estenderam a rede usualmente 

utilizada na  tarefa de aprendizagem de linguagem com uma camada adicional composta  por 

uma única unidade com ativação linear, treinada de modo a prever a pontuação obtida por cada 

ensaio. Dessa forma, as próprias representações das palavras incorporaram conhecimento sobre 

sua presença em ensaios que foram melhor ou pior computados. Essa representação vetorial de 

palavras foi chamada pelos autores de SSWE (score-specific word embedding – codificação 

vetorial de palavras específica para pontuação). A SSWE que pontuou melhor foi a baseada em 

word2vec. Entretanto, vale observar que, dessa forma, a própria entrada da rede (a codificação 

da palavra) carrega indiretamente informação sobre o alvo a ser produzido (a pontuação do 

ensaio).  

 

Tang, Peterson e Pardos (2016) usaram o mesmo conjunto de dados para desenvolver uma 

solução para uma tarefa distinta. Eles usaram só o terço superior dos ensaios para desenvolver 

um gerador de ensaios de qualidade. Entretanto, a acurácia obtida nessa tarefa (mais 

precisamente: prever uma palavra seguinte adequada, após um trecho do ensaio) foi bastante 

baixa (21%).  

 

Visando à aplicação AES, Dong e Zhang (2016) desenvolveram uma rede CNN empilhada 

hierárquica, com duas camadas, onde num camada mais inicial do processamento representando 

a estrutura da sentença e uma camada mais superior representando a estrutura do ensaio.    
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Taghipour e Ng (2016) usaram representações one-hot, 1-dentre-n, para as palavras no corpus. 

Eles implementaram uma camada que funciona como uma look-up table, fazendo uma 

transformação das representações one-hot para representações contínuas, a partir de uma matriz 

de pesos a ser aprendida. Eles também implementaram uma camada convolucional opcional, 

que permite extrair características locais dos vetores produzidos na camada look-up table. Por 

fim, eles utilizaram uma camada LSTM para integrar a informação do ensaio como um todo. 

Antes de enviar as ativações das células LSTM para uma única unidade com ativação logística, 

a saída das células LSTM é projetada numa camada que calcula a média ao longo do tempo 

(mean-over-time layer) das ativações das células LSTM até o respectivo instante de tempo. Eles 

experimentaram com uma camada LSTM versus uma camada LSTM bidirecional, com ou sem 

pré-processamento por parte de uma camada CNN. Foram obtidos resultados um pouco 

melhores dos que os reportados em (ALIKANIOTIS; YANNAKOUDAKIS: REI, 2016), para 

o caso de ensaios não muito curtos. Para os ensaios relativamente curtos (menos de 50 palavras) 

não foram obtidos bons resultados, já que o modelo sempre lhe atribuiu notas baixas. Em todos 

os casos, a aprendizagem sem a camada mean-over-time não foi bem sucedida. O melhor 

resultado foi obtido por ensemble learning (GÉRON, 2017), utilizando-se 10 redes 

CNN+LSTM (e a camada mean-over-time) e calculando-se a média dos resultados obtidos.  
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3  DEEP LEARNING  EM ANALÍTICA DE APRENDIZAGEM  
    E MINERAÇÃO DE DADOS EDUCACIONAIS   

 

Como documentado ao final da Seção 2.1, no começo da década corrente, houve um importante 

declínio na aplicação de Redes Neurais Artificiais nas áreas de Analítica de Aprendizagem e 

Mineração de Dados Educacionais. Também foi registrada a ausência de trabalhos usando Deep 

Learning nessas áreas de pesquisa, segundo as revisões de literatura mais recentes. Dado o 

sucesso recente de DL em uma ampla gama de áreas de pesquisa e aplicações, é natural se 

perguntar se essa situação persiste. Mais do que isso, caso DL já esteja sendo usado em AA e 

MDE, é importante mapear em que tipo de problemas. E ainda mais importante identificar a 

que tipo de problema, a que nova oportunidade de pesquisa DL pode ser aplicada. Esse é o 

objetivo deste capítulo. O método escolhido para essa investigação foi a Revisão Sistemática 

de Literatura.  

 

Na próxima seção, um relato detalhado da metodologia usada para a Revisão Sistemática de 

Literatura é apresentado e as questões de pesquisa abordadas são formuladas. Depois disso, os 

resultados da pesquisa são apresentados. A seção final é uma discussão dos principais 

resultados. 

 

 

3.1. OBJETIVOS E METODOLOGIA DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE  

          LITERATURA 

 

A revisão aqui apresentada foi elaborada conforme as diretrizes metodológicas discutidas em 

Okoli e Schabram (2010) e Moher et al. (2009). O prazo escolhido para o recorte desta revisão 

é o período de 2010 até o presente momento por duas razões: (i) isso se encaixa com o período 

coberto pela pesquisa de Romero e Ventura (2010) e (ii) é o ano em que o primeiro framework 

de software para programação de GPUs para aplicações de DL foi lançado (BERGSTRA et al., 

2010). Este trabalho identifica as primeiras aplicações de DL para MDE e AA, examinando as 

tarefas computacionais que dão suporte à pesquisa em MDE e AA que já se beneficiaram de 

DL. Além disso apresenta uma análise da força dos resultados obtidos com DL, comparados 

aos obtidos com RNA. Finalmente, identifica novas aplicações promissoras de DL para MDE 

e AA. 

 



 

 

49 

Esta revisão sistemática amplia em muito um trabalho anterior dos mesmos autores (COELHO; 

SILVEIRA, 2017), que desenvolvido numa época em que a aplicação de DL a AA e MDE era 

muito mais incipiente. O presente trabalho pesquisa publicações registradas em todas as 

principais bases de dados científicas (duplicando o número de bases de dados utilizadas no 

trabalho anterior). Analisa integralmente os trabalhos utilizando RNA, não apenas os que 

utilizam DL, o que permite comparar a qualidade dos resultados obtidos com as duas técnicas. 

E, apesar do pequeno período de dois anos separando a coleta de dados de ambos os trabalhos, 

eles retratam uma situação muito diferente: 80% dos artigos de MDE ou AA baseados em DL 

não haviam sido publicados quando os dados do trabalho anterior foram coletados. Este 

trabalho também é bem mais abrangente do que (COELHO; SILVEIRA, 2019), notadamente 

no que tange à descrição das aplicações mais recentes de RNA nas áreas em foco. 

 

Uma revisão sistemática da literatura (RSL) é caracterizada por sua aderência a uma 

metodologia explícita e sólida; deve ser abrangente, em termos de abarcar um escopo amplo 

mas, ao mesmo tempo, precisamente delimitado, e deve ser reprodutível por qualquer 

pesquisador independente (FINKS, 2005). Okoli e Scahabram (2010) desenvolveram um guia 

para realizar RSLs na área de Sistemas de Informação. Eles propuseram um método de oito 

etapas para a realização de uma RSL, que é o seguido neste trabalho. 

 

O objetivo da atual RSL é fazer um levantamento das pesquisas em MDE e AA realizadas desde 

2010 que utilizam técnicas de RNA ou DL, identificando as tarefas educacionais e questões de 

pesquisa em MDE e AA que as técnicas de DL podem ajudar a abordar. Em relação a esse 

período de tempo e contexto de aplicação, as questões de pesquisa abordadas por esta revisão 

foram: 

QP1. As técnicas de DL começaram a ser usadas? Se for esse o caso, qual é o equilíbrio entre 

a pesquisa baseada em RNA e a pesquisa baseada em DL? 

QP2. Quais são as principais tarefas educacionais ou questões de pesquisa em AA ou MDE que 

DL ou RNA abordaram desde 2010? 

QP3. Os resultados obtidos com DL sobrepujaram os resultados comparáveis obtidos usando 

RNA? 

QP4. DL obteve sucesso em alguma tarefa de LA ou MDE em que RNA não haviam tido 

sucesso ou à qual não haviam sido aplicadas? 
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A fim de realizar uma seleção abrangente dos estudos-alvo, as seguintes bases científicas foram 

pesquisadas para artigos de periódicos ou conferências: Biblioteca Digital ACM, Google 

Acadêmico, IEEE Xplore, Scopus, Springer Link e Web of  Science. Apenas trabalhos 

publicados em inglês foram considerados. A seguinte sequência de pesquisa lógica foi usada: 

("neural network" OR "deep learning") AND ("educational data mining" OR "learning 

analytics"). A string foi pesquisada apenas no título, resumo e palavras-chave, se possível, e 

não no texto completo dos artigos. No entanto, as buscas nas bases ACM Digital Library, 

Google Scholar e Springer Link foram feitas no texto completo dos artigos. Para algumas bases, 

quatro combinações diferentes de strings tiveram que ser usadas na pesquisa (por exemplo, 

"neural network" AND "educational data mining”). A pesquisa abrange os anos de 2010 a 2018 

e os resultados foram ordenados por relevância (seguindo os critérios de relevância usados por 

cada base). Os primeiros 20 resultados válidos obtidos a partir do Google Scholar foram 

considerados (já que 20 foi o número máximo retornado pelas buscas nas outras cinco bases). 

A busca foi realizada em dezembro de 2018 e retornou um total de 72 artigos. 

 

Uma triagem prática (OKOLI; SCHABRAM, 2010),  baseada na leitura do título, resumo e 

palavras-chave de cada trabalho e, apenas se necessário, folheando o texto, descartou resultados 

que não estavam relacionados ao foco da pesquisa. Esse procedimento foi bastante efetivo, já 

que “deep learning” é um termo técnico bem conhecido, caracterizando uma abordagem de 

aprendizagem fortemente relacionada à busca ativa de significado. Artigos (poucos) que 

dependiam de técnicas híbridas, combinando redes neurais e outras técnicas de inteligência 

artificial (por exemplo, neuro-fuzzy), foram descartados, uma vez que não são diretamente 

comparáveis a abordagens baseadas em DL. Esse processo levou à identificação de 63 trabalhos 

distintos relevantes para esta revisão.  

 

Após a consolidação dos trabalhos obtidos, uma etapa de avaliação da qualidade – seguindo a 

nomenclatura proposta em (OKOLI; SCAHABRAM, 2010) – excluiu alguns trabalhos, com 

base em quatro critérios. Primeiramente, apenas a pesquisa primária foi incluída, e não 

pesquisas ou revisões da área de MDE e AA; isso excluiu 8 obras. Em segundo lugar, os 

trabalhos que não relataram qualquer sistema implementado e testado nem apresentaram uma 

discussão teórica minimamente bem desenvolvida também foram excluídos; esse foi o caso de 

3 publicações. Além disso, apenas uma única publicação do mesmo conjunto de resultados foi 

considerada, o que excluiu mais 3 trabalhos. Finalmente, falta de qualidade mínima 

propriamente dita foi o quarto critério de exclusão, que removeu 7 publicações. A maioria 
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desses sete artigos foi publicada em anais de congressos, muitos deles foram resultado da 

pesquisa feita no Google Scholar e todos eles usaram técnicas de RNA. Dessa forma, um total 

de 21 trabalhos foi excluído na etapa dita de avaliação da qualidade.  

 

No final, restaram 42 artigos. Esses trabalhos foram então lidos na íntegra para extrair deles as 

informações necessárias para responder às quatro perguntas de pesquisa listadas anteriormente. 

Os resultados desse processo são apresentados na próxima seção. 

 

3.2.  RESULTADOS 

A busca utilizando a string ("neural network" OR "deep learning") AND ("educational data 

mining" OR "learning analytics"), seguida da etapa de avaliação da qualidade, proporcionou 42 

resultados, como mostra a Tabela 3.1. 

 

Resultados da Pesquisa Bibliográfica 

Base 

Científica 

ACM 

Digital 

Library 

Google 

Scholar 

IEEE 

Xplore 

Scopus Springer 

Link 

Web of 

Science 

Total  

 

Relacionados 

a RNA 
0 4 8 6 2 7 22 

Relacionados 

a DL 
6 3 2 9 2 4 20 

Total 6 7 10 15 4 11 42 

 
Tabela 3.1. Número de resultados relevantes obtidos a parir de cada base científica usando a string de 
pesquisa, após a etapa de avaliação da qualidade. Observe-se que alguns documentos foram encontrados 
em mais de uma base. A última coluna mostra os totais sem duplicatas. 
 

A Figura 3.1 ajuda a responder à QP1. De acordo com os métodos utilizados na presente RSL, 

a publicação de trabalhos utilizando RNA é bastante fragmentada no período de 2010-2013: 

apenas um trabalho em 2010 e nenhum nos anos de 2011-2013. Isso reforça os achados dos 

levantamentos anteriores relatados em (BAKER; INVENTADO, 2014), (AVELLA et alo., 

2016), (PAPAMITSIOU; ECONOMIDES, 2010),  (JINDAL; BORAH, 2013, (MOHAMAD; 

TASIR, 2013 e (SHAHIRI; HUSAIN; RASHID, 2015), apresentados no capítulo anterior. 

Desde 2014, pesquisas em MDE e AA com base em técnicas de RNA foram publicadas todos 
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os anos. O número de artigos usando técnicas de RNA nesse período é em média de 

aproximadamente 4 artigos por ano. 

 

 
Figura 3.1. Número de artigos, por ano, sobre Analítica de Aprendizagem  ou Mineração de Dados 
Educacionais, usando Redes Neurais Artificiais ou Deep Learning.  
 

DL não foi mencionada como uma técnica para MDE ou AA em nenhuma dessas pesquisas. 

De fato, a atual RSL conseguiu datar o primeiro uso de DL em AA ou MDE como ocorrendo 

em 2015. No entanto, deve-se ressaltar que se trata de uso precoce, já que DL só começou a 

causar um grande impacto nas comunidades de Visão Computacional e Aprendizagem de 

Máquina em 2012 (LE CUN; BENGIO; HINTON, 2015) e leva um certo tempo para novas 

abordagens se difundirem. Dois trabalhos usando DL foram publicados em 2015. Um grupo 

dos Estados Unidos, trabalhando na Xerox PARC, desenvolveu um Sistema de 

Reconhecimento de Escrita à Mão (GROSS et al., 2015), usando convolutional neural networks 

e autoencoders. Já um grupo da Universidade de Educação de Hubei, na China, desenvolveu 

uma técnica para prever o desempenho dos alunos usando uma rede DL feed-forward (GUO et 

al., 2015). Como a discussão a seguir mostrará, esses dois trabalhos representam duas 

tendências importantes. O último deles representa o uso de DL (em vez de RNA) para fornecer 

uma solução melhor para um problema que já havia sido abordado com sucesso por meio de 
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RNA. Já o  primeiro usa DL para resolver um problema que uma RNA nunca conseguiria 

resolver. 

 

Como mostra a Figura 3.1, o número de artigos usando DL aumentou desde 2015, com média 

de 5 publicações por ano. Houve um grande aumento em 2018, com 11 publicações – quase 

três vezes o número de publicações que usaram RNA no mesmo ano e mais do que o dobro do 

número de publicações usando DL no ano anterior. Esse aumento acentuado resultou em o 

número de artigos usando DL em todo o período 2010-2018 ter sido quase o mesmo que o 

número de artigos usando RNA. Somando-se as duas técnicas, o número de trabalhos por ano 

aumentou de 1 em 2010 para 15 em 2018. 

 

A fim de responder às questões QP2-4, é necessário primeiro resenhar as publicações 

encontradas na revisão de literatura. 

 

3.2.1. Trabalhos usando Redes Neurais Artificiais 

O trabalho relatado por Töscher e Jahrer (2010) foi desenvolvido no contexto de uma 

competição internacional: a KDD Cup 2010 em Mineração de Dados Educacionais. O objetivo 

da competição era prever a exatidão da primeira tentativa de um aluno em resolver problemas 

de álgebra. A principal percepção dos autores foi que, como nem todo estudante tenta resolver 

todos os problemas até o fim, e a solução de um problema pode ser lançada como uma sequência 

de etapas, o conjunto de dados acabou sendo descrito como uma matriz de alunos versus etapas 

com muitos elementos ausentes. Esse contexto é muito semelhante à situação que você enfrenta 

quando está desenvolvendo um sistema de recomendação no comércio eletrônico. Os autores, 

dessa forma, basicamente se adaptaram à situação educacional técnicas de filtragem 

colaborativa que já funcionavam, comprovadamente, em sistemas de recomendação; 

especialmente KNN, Singular Value Decomposition, Factor Model, Group Factor Model, e 

Restricted Boltzmann Machine. As previsões individuais produzidas por cada método foram 

então combinadas por meio de uma rede neural feed-forward com duas camadas (não 

profunda). O modelo resultante ficou em terceiro lugar na competição. 

 

Arora e colaboradores (2014) usaram uma rede neural Radial Basis Function para predizer os 

resultados que um determinado aluno alcançaria em um determinado assunto com base nos 

resultados (categóricos) que obteve em assuntos relacionados no semestre anterior. Os 
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resultados foram agrupados em quatro categorias. Foram gerados avisos para os alunos cujo 

desempenho foi previsto como degradado se comparado ao semestre anterior. 

 

O objetivo do trabalho de Borkar e Rajeswari (2014) foi descobrir o conjunto mínimo de 

atributos categóricos (por exemplo, idioma de escolaridade, conhecimento prévio de 

programação, se o pai ou mãe do aluno recebeu educação universitária, frequência e 

desempenho em tarefas e em testes em unidades) para prever as notas finais de um aluno no 

exame da universidade. Eles primeiro treinaram um RNA feed-forward com o conjunto 

completo de atributos. Ao experimentar a remoção de alguns atributos na camada de entrada da 

rede, eles conseguiram identificar um conjunto mínimo de atributos que geraram o maior nível 

de precisão na previsão. A partir daí, os autores utilizaram o algoritmo a priori para produzir 

regras que melhor explicassem a classificação realizada por essa RNA. 

 

Ijslamovic e Suknovic (2014) desenvolveram um modelo para prever o sucesso do aluno no 

final de seus estudos. Como dados de entrada, foram utilizadas 15 variáveis, representando 

dados correlacionados às características pessoais dos alunos, informações do ensino médio, 

dados de admissão e notas do exame do primeiro ano para todos os participantes. A variável a 

ser prevista foi o GPA ao final de seus estudos. Foram utilizadas função de base radial, redes 

feed-forward multicamadas de diferentes topologias e métodos de poda dessas redes. A 

arquitetura de RNA mais bem-sucedida foi uma rede que foi inicializada com muitas unidades 

e camadas e, posteriormente, sofreu uma poda significativa, reduzindo assim agressivamente o 

número de nós e camadas. Conseguiu-se quase 90% de precisão de previsão. 

 

Rashu e colegas (2014) abordaram o problema da previsão do desempenho dos alunos no caso 

de haver um grande desequilíbrio de classes no conjunto de dados. Eles aplicaram quatro 

técnicas diferentes para lidar com conjuntos de dados desbalanceados: Synthetic Minority 

Oversampling (SMOTE), Random Undersampling, Random Oversampling e Probability 

Estimation on Continuous Data. Depois que o conjunto de dados foi equilibrado, eles usaram 

quatro algoritmos de classificação para prever o desempenho dos alunos: árvores de decisão, 

Naïve Bayes e RNA. Para todos os algoritmos de classificação, os melhores resultados foram 

obtidos com a técnica de reamostragem SMOTE. 

 

Abbdullah e colegas (2015) usaram uma RNA para identificar os títulos de ensaios manuscritos 

em bengali, como uma etapa do processo de categorização de documentos. A RNA opera sobre 
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as características espaciais locais que foram extraídas das imagens correspondentes a cada 

caractere nas palavras que aparecem no título. Os títulos corretos dos documentos foram 

identificados em 73,3% dos casos. 

 

Amrieh e colaboradores (2015) exploraram os classificadores RNA, Naïve Bayes e Árvore de 

Decisão para investigar como a demografia, a formação acadêmica e as características 

comportamentais de um determinado aluno, coletadas por um sistema de e-learning, 

influenciam seu desempenho acadêmico. Os recursos comportamentais incluíam mão levantada 

na classe, abertura de recursos, participação em grupos de discussão e visualização de 

mensagens e anúncios. Eles compararam os resultados da classificação, incluindo medidas 

comportamentais ou não, e mostraram que as RNAs feed-forward alcançaram os melhores 

resultados em ambos os casos, independentemente da medida de avaliação utilizada. E que a 

inclusão de características comportamentais forneceu resultados muito mais fortes, para todas 

as técnicas de classificação utilizadas. 

 

Preocupados com as altas taxas de atrito nos MOOCs (Massive Open Online Courses), Chaplot 

e associados (2015) realizaram uma análise dos sentimentos aparentes nas mensagens trocadas 

no fórum de um cursos mais os dados relevantes do clickstream, na tentativa de prever se o 

aluno desistiria durante a próxima semana. A previsão foi obtida por uma RNA feed-forward, 

alcançando uma pontuação muito baixa de falsos negativos. 

 

O problema da previsão do desempenho dos estudantes foi abordado por Rachburee e 

Punlumjeak (2015) em duas etapas. Primeiro, usando quatro técnicas diferentes para a seleção 

de recursos do conjunto de dados disponível: Greedy Forward Selection, Information Gain 

Ratio, Chi-square e Minimum Redundancy and Maximum Relevance. E, para os recursos 

selecionados por cada algoritmo, eles executaram quatro algoritmos de classificação: Árvores 

de decisão, Naïve Bayes, KNN e RNA. Os autores concluíram que os melhores resultados 

foram obtidos com a combinação de Greedy Forward Selection e RNA. 

 

Dhanalakshmi e associados (2016) estudaram a mineração de opinião como inferida a partir de 

dados de feedback de estudantes de resposta aberta. Eles compararam os resultados obtidos por 

quatro algoritmos: RNA, KNN, Naïve Bayes e Máquina de Vetores de Suporte. Eles concluíram 

que o algoritmo Naïve Bayes foi o melhor algoritmo em termos de precisão e recuperação e 

que o KNN superou os outros em termos de precisão. 
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Shresta e seus colegas (2016) abordaram o problema de prever se um estudante internacional a 

quem foi oferecido um lugar em uma universidade irá aceitar ou não a oferta. O conjunto de 

dados usado na pesquisa compreendeu 29 atributos envolvendo três tipos de informação: 

geodemográfica (por exemplo, município de cidadania), acadêmico (por exemplo, curso e 

faculdade visados pelo aluno) e informações relacionadas à aplicação (por exemplo, quanto 

tempo antes do prazo de inscrição o aluno solicitou um lugar). As seguintes técnicas de 

classificação foram exploradas: árvores de decisão, k-vizinhos mais próximos, Regressão 

Logística, Naïve Bayes, RNA, Random Forest e Máquina de Vetores de Suporte. Os melhores 

resultados foram obtidos com redes neurais feed-forward, seguidas por Regressão Logística. A 

RNA alcançou uma precisão de 65,39% e 69,30% ao prever a aceitação de estudantes de 

graduação e pós-graduação, respectivamente. 

 

A fim de abordar o problema da baixa retenção de alunos nos MOOCs, Al-Shabandar e 

colaboradores (2017) experimentaram vários algoritmos para modelar as taxas de atrito inicial 

e final em vários cursos. Os algoritmos receberam como entrada dados pré-processados 

originários dos dados de inscrição e de clickstream de alunos matriculados em um MOOC, por 

exemplo, dados demográficos sobre o usuário, dados comportamentais da interação do usuário 

nos vídeos do curso, se o aluno explorou mais da metade do material, nota final e data de 

retirada desistência ou conclusão do curso. O atrito inicial corresponde ao abandono na primeira 

semana, enquanto o atrito tardio corresponde também a abandono, mas pouco antes do exame 

final. Os autores experimentaram os seguintes algoritmos de classificação: Bagged CART, 

Gradient Boosting, Bagged Flexible Discriminant Analysis, Model Averaged Neural Network, 

Feed-forward Neural Network e Adaptive Mixture Discriminant Analysis. Eles relataram que 

a melhor precisão foi alcançada com o Bagged CART no caso de atrito inicial (94%), enquanto 

a RNA feed-forward deu a melhor precisão para atrito tardio (89%). 

 

Binh e Dui (2017) estudaram a relação entre estilos de aprendizagem – a maneira preferencial 

como o aluno absorve, processa, compreende e retém informações – e o desempenho dos 

alunos. No momento da redação desta revisão, os autores provavelmente desconheciam críticas 

importantes sobre a validade da teoria dos Estilos de Aprendizagem, especialmente por 

Kirschner (2017). Os dados sobre estilos de aprendizagem para os sujeitos de graduação foram 

obtidos por meio de um questionário baseado no modelo de Felder-Silverman. O conjunto de 

dados foi composto por  tais informações, juntamente com atributos discretos obtidos a partir 
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da marca acumulada alcançada pelos alunos. O conjunto de dados foi então utilizado para 

treinar uma RNA feed-forward que alcançou uma precisão de 80,63%. 

 

Costa e colaboradores (2017) avaliaram a eficácia de três conjuntos de variáveis para a detecção 

precoce de abandono escolar de alunos matriculados em cursos de programação presenciais e 

fora do campus. As variáveis consideradas foram: pré-processamento da entrada, ajuste fino 

dos parâmetros dos algoritmos de aprendizado e algoritmos empregados, a saber: RNA, Naïve 

Bayes, Árvores de Decisão e Máquina de Vetores de Suporte. Eles concluíram que: i) o pré-

processamento das entradas apresentava resultados mistos; ii) o ajuste fino dos parâmetros 

funcionou apenas para Naïve Bayes e Máquina de Vetores de Suporte; e iii) o melhor 

desempenho foi alcançado com o algoritmo Máquina de Vetores de Suporte, que foi capaz de 

prever alunos com falhas em 92% dos casos, quando se utilizou dados de 50% do curso, e em 

83% dos casos, quando se utilizou dados de 25 % do curso. 

 

Depren e colaboradores (2017) exploraram quatro técnicas – RNA, Árvore de Decisão, Rede 

Bayesiana e Regressão Logística – para modelar os resultados obtidos por estudantes turcos da 

oitava série no Estudo de Tendências em Matemática e Ciências Internacionais do IES (TIMSS) 

como um função de um conjunto de onze características do aluno, englobando fatores pessoais, 

familiares e relacionados ao estudo. Uma análise cuidadosa dos resultados apontou a Regressão 

Logística como o algoritmo de maior sucesso. 

 

Rahman e Islam (2017) estudaram o impacto de diferentes atributos comportamentais (como o 

não comparecimento às aulas) no desempenho acadêmico do aluno. Eles partiram de um 

conjunto de dados, incluindo dados demográficos, histórico acadêmico e recursos 

comportamentais, além de recursos relacionados à participação dos pais no aprendizado do 

aluno. Os autores aplicaram Naïve Bayes, KNN, Decision Trees e RNA para prever o 

desempenho acadêmico do aluno e também investigaram métodos conjuntos como Boosting, 

Bagging e Random Forest na mesma tarefa. Em particular, usaram uma técnica de filtragem de 

conjunto (ensemble filtering technique) para detectar instâncias mal classificadas que acabaram 

entregando os melhores resultados. Eles também estabeleceram a importância de levar em conta 

o absenteísmo do aluno na previsão do desempenho acadêmico. 

 

Valdez e colaboradores (2017) estavam interessados em prever os estados afetivos dos alunos 

que estão aprendendo sua primeira linguagem de programação. Aprender a programar é uma 
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tarefa difícil, associada à alta taxa de reprovação, e há evidências crescentes de que os fatores 

emocionais desempenham um papel importante nessa situação de aprendizado. Os autores 

desenvolveram uma plataforma interativa baseada na web para coletar dados de uso de teclado 

e mouse enquanto os alunos estão programando. A fim de avaliar os estados afetivos que cada 

aluno estava experimentando no momento – aborrecimento, envolvimento / fluxo, confusão e 

frustração – os autores desenvolveram uma pesquisa baseada no Experience Sampling Method 

(ESM). Para desenvolver um classificador automático do estado afetivo de um aluno, utilizaram 

quatro classificadores: Árvores de Decisão J-48, classificador KNN, rede neural feed-forward 

e Naïve Bayes. O classificador Árvore de Decisão J-48 obteve a melhor precisão geral 

(80,48%), embora a RNA tenha alcançado a maior precisão na classificação de frustração. 

 

Yang e colaboradores (2017) concentraram-se em prever a evolução da nota de um determinado 

aluno em um MOOC, um problema que é bastante difícil, dada a escassez de dados relacionados 

a cada aluno especificamente. Eles usaram um conjunto de dados, obtido de dois MOOCs 

diferentes, que consiste no desempenho de avaliação anterior de cada aluno e nos dados de 

fluxo de cliques gerados a partir da observação de aulas por vídeo (por exemplo, número de 

retrocessos e fração concluída). Os autores realizaram dois experimentos: um utilizando apenas 

o desempenho de avaliação anterior, e o segundo também considerando os dados do fluxo de 

cliques gerados enquanto o aluno assistia a vídeos de palestra. Eles concluíram que os 

resultados do último experimento superaram os resultados do primeiro em mais de 10%; e que 

o comportamento de assistir a vídeos por si só não é um bom indicador das notas de um aluno. 

Em ambos os experimentos os autores usaram uma RNA com por duas camadas ocultas. 

 

Holmes e colaboradores (2018) usaram uma RNA para alcançar a detecção quase em tempo 

real da forte compreensão do aluno ou a forte não-compreensão das informações na tela com 

base no comportamento não-verbal. Os alunos foram gravados enquanto resolviam 

questionários de programação em um notebook. Antes de tentar resolver cada questionário, foi 

apresentado ao aluno um caderno com uma informação que se esperava fosse eficaz para a 

compreensão das questões. O vídeo da tela foi decomposto em um conjunto de imagens 

estáticas; após o pré-processamento, recursos comportamentais como “olho totalmente 

fechado” ou “cabeça girada para a esquerda” foram extraídos das imagens. Esses dados, além 

de dados demográficos a respeito do aluno e informações sobre a exatidão da resposta dele a 

cada pergunta, foram inseridos em uma rede de feed-forward multicamadas. Para lidar com a 

entrada ruidosa, a camada de saída da rede usou uma função de ativação que só produzia -1 / + 
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1 se o valor absoluto da ativação recebida fosse maior que um determinado limite. O modelo 

alcançou precisão de 75,8% e precisão de 75,5%. 

 

Howard e colaboradores (2018)  desenvolveram um sistema de alerta precoce para um curso 

que usa avaliação contínua semanal. O objetivo do trabalho foi identificar o melhor algoritmo 

para previsão e identificar a primeira semana que proporcionaria uma boa previsão dos 

resultados finais. Três tipos de dados foram usados como entrada para os algoritmos: 

informações básicas, avaliação contínua e uso de LMS em uma escala refinada. Os algoritmos 

explorados foram: Floresta Aleatória, BART, XGBoost, Regressão de Componentes Principais, 

Máquina de Vetor de Suporte, Rede Neural, Splines de Regressão Adaptativa Multivariada e 

K-Nearest Neighbours. Eles descobriram que seu sistema superou os outros modelos de 

previsão testados no tempo ideal das semanas 5-6. 

 

Intisar e Watanabe (2018) desenvolveram um sistema para classificar o nível de conhecimento 

de programadores que enviavam código para uma plataforma de correção de programas on-

line, a fim de identificar programadores em risco no estágio inicial. O sistema utilizou como 

entrada o log da plataforma de correção on-line. Como os registros não tinham rótulos 

indicando o nível de especialização de cada programador, eles lançaram a abordagem como um 

problema de aprendizado não-supervisionado. Por conta disso, utilizaram a rede neural Mapa 

Auto-organizável de Kohonen (SOM) para gerar as previsões. A saída visualmente 

interpretável da rede apresentou o agrupamento dos programadores em três grupos: usuários 

em risco, intermediários e fortes. Regras proposicionais foram então extraídas da rede; essas 

regras obtiveram uma precisão de 94% ao classificar novos usuários da plataforma. Em 

particular, eles conseguiram prever alunos em risco com precisão e recall de 94%. O 

desempenho das regras extraídas foi testado contra três algoritmos diferentes: Árvore de 

Decisão, RNA feed-forward e Máquina de Vetores de Suporte. As redes neurais de feed-

forward multicamadas obtiveram a maior precisão de consideração: 97%. 

 

Nieto e associados (2018) concentraram-se em como usar o Aprendizado de Máquina para 

ajudar na tomada de decisões de alto nível em instituições de ensino superior. Primeiro, 

conduziram uma pesquisa entre reitores e vice-reitores de universidades colombianas para 

identificar quais eram suas principais preocupações. As respostas a essa pergunta foram as taxas 

de graduação e o desempenho dos alunos. Depois, usando dados de uma universidade 

colombiana, eles desenvolveram um sistema para prever as taxas de graduação. Os dados de 
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entrada consistiam em informações pessoais e acadêmicas (por exemplo, número de sujeitos 

aprovados e que evadiram e desvio padrão de notas). Eles compararam o desempenho de dois 

algoritmos na tarefa de previsão de taxa de graduação – rede neural artificial e Máquina de 

Vetores De Suporte – concluindo que o último algoritmo alcançou resultados ligeiramente 

melhores do que o primeiro. 

 

Dos 22 trabalhos analisados, a tarefa educacional mais abordada, sem dúvida, foi a previsão de 

desempenho dos estudantes, com um total de 17 trabalhos (77%), incluindo 3 especificamente 

relacionados com a previsão de abandono, 1 trabalho relacionado à previsão do desempenho do 

aluno com base no estilo de aprendizagem, 1 sobre a previsão do resultado do aluno em um 

teste de matemática e 1 relacionado à previsão da nota do aluno MOOC. A análise do 

sentimento dos alunos foi o foco de dois artigos (9%). Detecção do afeto do aluno, avaliação 

da compreensão do aluno, previsão da escolha do estudante por uma instituição e identificação 

do título da dissertação foram o assunto dos artigos restantes, com 1 artigo (5%) para cada 

assunto. A Figura 3.2 ilustra essa distribuição dos artigos por tema. 

 

Por uma larga margem, a classificação foi a tarefa de mineração de dados mais utilizada, em 

86% das obras, de fato. Em um dos artigos também foi utilizada uma técnica de associação. Por 

fim, Filtragem Colaborativa e Regressão foram as tarefas de mineração de dados abordadas no 

restante dos artigos analisados. 
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Figura 3.2. Tarefas educacionais investigadas usando Redes Neurais Artificiais: previsão de 
desempenho de alunos, análise de sentimentos, detecção de afetos, avaliação de compreensão, escolha 
de um aluno por uma instituição e identificação de título de ensaio. 
 

3.2.2. Trabalhos utilizando Deep Learning 

Gross e colegas (2015) debruçaram-se sobre uma tarefa que nunca havia sido abordada por 

pesquisadores nas comunidades de MDE ou AA. Eles descreveram o componente de 

reconhecimento de escrita à mão do Xerox Ignite Educator Support System, um produto 

projetado para educadores de ensino fundamental (K-12). Trata-se de um sistema comercial 

que identifica as respostas dos alunos em papel ou tablet, atribui notas às tarefas e permite ao 

professor validá-las. À época, as respostas dos alunos poderiam ser numéricas, uma combinação 

de números e letras ou frases simples com até cinco palavras. O reconhecimento começa pelo 

pré-processamento da imagem seguido pela segmentação de caracteres, reconhecimento de 

caracteres e finalmente reconhecimento de palavras. O passo de reconhecimento de caracteres 

foi baseado em DL; dependia de uma votação por maioria das CNNs e das Stacked De-noising 

Autoencoders (GOODFELLOW; BENGIO;  COURVILLE, 2016). O treinamento foi realizado 
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com base em uma combinação de conjuntos de dados públicos e dados privados coletados dos 

alunos. Os autores relataram 92,8% de precisão na tarefa. 

 

Guo e colaboradores (2015) desenvolveram um sistema de previsão de desempenho que pode 

ser usado como um sistema de alerta antecipado para detectar estudantes sob risco de reprovar 

em um dado curso. Com base em dados coletados de 12.000 alunos de nove anos de 100 escolas 

chinesas, incluindo estudos de antecedentes pessoais, escolares, anteriores e atuais, eles 

treinaram uma Rede Neural Profunda (DNN) de seis camadas para prever o resultado do aluno 

no exame de admissão para o ensino médio (High School, modelado como uma dentre cinco 

possíveis classes. As camadas ocultas da rede foram primeiramente treinadas de maneira não 

supervisionada, camada por camada, usando autoencoders (GOODFELLOW; BENGIO;  

COURVILLE, 2016). Depois que todos os pesos foram inicializados,  backpropagation foi 

usada para treinar toda a rede na tarefa de previsão da nota do aluno. Os autores mostraram que 

sua abordagem é comparável favoravelmente (no mesmo conjunto de dados) em relação a 

outros métodos utilizados na literatura, alcançando uma precisão global de 77,2%. 

 

Tang, Peterson e Pardos (2016) delinearam duas possíveis aplicações de DL em Sistemas de 

Tutoria Inteligente. Uma delas foi a sugestão de palavras quando um aluno empaca ao escrever 

um ensaio. A outra aplicação proposta foi a sugestão de um recurso de aprendizagem para um 

aluno com base no fluxo de ação gerado por ela ao interagir com um MOOC. Ambas as 

aplicações foram voltadas para estudantes universitários e foram modeladas usando uma rede 

LSTM. Ambos os experimentos foram bastante preliminares, mas positivos, o que favorece 

uma maior exploração desse tipo de aplicação. 

 

O trabalho de Wilson e colaboradores (2016) consistiu em uma avaliação crítica da abordagem 

original do problema de Rastreamento de Conhecimento usando técnicas de DL. Essa 

abordagem, chamada DKT (Deep Knowledge Tracing), superou de longe a metodologia 

anterior, o Bayesian Knowledge Tracing (BKT), que é baseada em modelos ocultos de Markov. 

Os autores desenvolveram uma investigação teórica e experimental de possíveis causas inéditas 

que poderiam explicar a suposta superioridade da abordagem baseada em DL. Eles 

demonstraram que alguns detalhes dos experimentos realizados acabaram favorecendo o DKT 

(em comparação com o BKT). Os autores também estabeleceram que, se implementações mais 

sofisticadas de BKT fossem usadas, a diferença entre os dois métodos diminuiria. Para isso, 

argumentaram que, embora DKT seja uma abordagem muito poderosa para o problema do 
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rastreamento de conhecimento profundo, a complexidade extra do modelo – que prejudica sua 

interpretabilidade – não vale seu aumento na precisão. Eles também observaram que o poder 

dos modelos  DL seria melhor explorado se fosse usada uma codificação mais rica dos 

exercícios e do contexto de aprendizagem (por exemplo, o padrão de direcionamento do olhar 

do aluno, seu estado de alerta, suas latências de leitura e resposta, o texto e as imagens, brutas, 

não processadas, no exercício). 

 

Botelho e colaboradores (2017) abordaram a questão de melhorar a detecção de afetos por meio 

de detectores sem sensores. Eles consideraram necessário focar no uso de detectores de afeto 

que não dependessem de detectores físicos e fisiológicos, já que razões financeiras e políticas 

tornam impraticável seu uso generalizado. No entanto, os autores argumentam que os detectores 

de afetos sem sensores, baseados principalmente em fluxos de cliques de mouse e teclado que 

refletem o uso do ambiente de aprendizagem pelo aluno, não foram precisos o suficiente para 

prever o estado de afeto do aluno. A fim de melhorar esse estado de coisas, os autores se 

concentraram em melhorar os algoritmos de previsão, ou seja, aplicaram redes neurais 

recorrentes da classe DL a essa tarefa. A fim de facilitar a comparação com as abordagens 

anteriores, utilizaram um conjunto de dados previamente publicado e analisado, que descreve 

o estado afetivo de muitos alunos em escolas em diversos locais. Os autores exploraram três 

arquiteturas: uma rede neural recorrente (RNN) tradicional, não-profunda (HAYKIN, 2008) e 

dois modelos de DL: Long-Short Term Memory (LSTM) e Gated Recurrent Unit (GRU) 

(GOODFELLOW; BENGIO;  COURVILLE, 2016). As unidades de saída codificadas para os 

quatro estados afetados são classificadas em: tédio, confusão, concentração engajada e 

frustração. Como o conjunto de dados continha muito mais instâncias de concentração engajada 

do que confusão e frustração, os autores experimentaram técnicas de reamostragem para 

equilibrar as distribuições; não obstante, isso não levou a melhores resultados. 

Inesperadamente, a RNN tradicional alcançou os melhores resultados em termos da Área sob a 

Curva (AUC) ROC (Receiver Operating Characteristic), ainda que apenas por uma pequena 

margem. Por outro lado, a LSTM apresentou os maiores valores de kappa de Cohen e de Fliess 

e, nesse sentido, poderia ser considerado o melhor modelo. Em comparação com as abordagens 

anteriores, todos os três modelos de rede alcançaram resultados de AUC significativamente 

melhores, embora com medidas kappa de Cohen um pouco piores. 

 

O problema da detecção precoce de estudantes que precisam de assistência em cursos de 

programação foi o foco do trabalho de Castro-Wunsch e seus colegas (2017). Eles usaram como 
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do material de entrada original fotos de exercícios de programação e suas respectivas notas; as 

previsões foram produzidas durante o primeiro terço do período letivo. As características foram 

extraídas do material de entrada e alimentaram três algoritmos de aprendizado: Naïve Bayes, 

Random Forest e uma rede DL feed-forward relativamente rasa. Todos os algoritmos tiveram 

um bom desempenho na previsão de aprovação / reprovação (atingindo uma precisão de 80-

85%). Entretanto, os autores apontaram que  DL foi o melhor método para a tarefa, uma vez 

que classificou com precisão os alunos com mais falhas, ainda que em detrimento de categorizar 

incorretamente um número maior de alunos que seriam aprovados. 

 

Corrigan e Smeaton (2017) usaram uma rede profunda para prever, em meados do semestre, o 

que os alunos fariam nos exames finais. Para conseguir isso, utilizaram um LSTM com dropout 

(GOODFELLOW; BENGIO;  COURVILLE, 2016), treinada sobre o número de vezes que os 

alunos matriculados em vários cursos acessaram o ambiente de aprendizagem do Moodle, em 

uma determinada semana. O resultado obtido superou em muito os resultados anteriores 

alcançados com o algoritmo Random Forest. 

 

Wang e colaboradores (2017) desenvolveram um modelo baseado em LSTM para prever o 

desempenho de um determinado aluno em um exercícios de programação futuros com base na 

sequência de tentativas de solução que ele enviou ao sistema no exercício atual. Eles 

enfatizaram que seu objetivo não era ser capaz de prever o futuro desempenho dos alunos, mas 

entender o processo de aprendizagem do aluno. O modelo obteve um aumento de 5% na 

precisão em relação à baseline. 

 

Wong e colegas (2017) relataram um experimento piloto em que tentaram encontrar e explicitar 

a relação entre diferentes habilidades, a fim de ajudar no desenho de currículos e trilhas de 

aprendizagem. Os autores foram inspirados pelos desenvolvimentos recentes em representações 

vetoriais de palavras que foram empregadas em várias aplicações pela comunidade de pesquisa 

que trabalha no Processamento de Linguagem Natural usando DL. Representações vetoriais de 

palavras são representações de palavras por meio de vetoriais não esparsos, de grande 

dimensão, que capturam a semântica e o contexto de uso das palavras. Inspirados por uma 

dessas técnicas de representação de palavras, desenvolveram uma técnica chamada skill2vec, 

que representa cada conceito como o vetor composto pelos valores dos pesos que chegam a 

uma camada oculta de uma rede neural. A entrada para essa rede é um vetor em que todos os 

elementos, menos um, é zero; os códigos de elemento diferente de zero codificam uma 



 

 

65 

habilidade específica. O alvo a ser produzido nas unidades de saída é o conjunto de habilidades 

relacionadas à habilidade de entrada. A rede é treinada para aprender essa relação entre uma 

determinada habilidade e as relacionadas a ela. Os primeiros experimentos mostraram que 

skill2vec é capaz de capturar satisfatoriamente a relação entre as habilidades. 

 

Okubo e colaboradores (2017) desenvolveram um preditor para a nota final em um curso feito 

por estudantes universitários. A previsão foi feita com base na classificação que os alunos 

receberam em várias atividades de aprendizagem realizadas a cada semana. Em comparação 

com a análise de regressão múltipla, o LSTM obteve resultados muito melhores, com uma 

precisão de mais de 90% quando observado no ponto em que 40% do curso foi concluído e de 

100% quando dois terços do curso foram concluídos. 

 

Em (OKUBO et al., 2018), os pesquisadores revisaram seu trabalho anterior e obtiveram 

melhores resultados, mesmo no caso de cursos em que o mesmo professor não estava envolvido 

nos dados de treinamento e teste. Em vez de tentar prever a pontuação final de um determinado 

aluno, eles ensinaram um LSTM para prever a soma das pontuações de todos os questionários 

realizados pelo aluno. Eles também observaram, experimentalmente, que a previsão da rede era 

mais precisa se apenas dados sobre presença, visualizações de cursos e número de ações fossem 

inseridos nela. 

 

Kim e seus colegas (2018) abordaram o problema da previsão de desempenho dos alunos em 

MOOCs por meio de uma nova arquitetura de rede de DL, chamada GritNet. O objetivo do 

modelo era prever a probabilidade de uma sequência futura de eventos para um determinado 

aluno, dada uma sequência de seus eventos anteriores. O conjunto de dados que os autores 

usaram para treinar a rede profunda consistiu em registros sequenciais com marcação de data e 

hora das atividades do aluno (por exemplo, assistir a um vídeo), em que cada aluno é 

representado por um longo vetor de elementos ordenados por tempo. Cada elemento é um dígito 

binário que codifica uma ação eventual do aluno ou a diferença em termos de registro de data 

e hora entre ações consecutivas (que permite capturar a velocidade do progresso do aluno). O 

GritNet é uma variação da Memória Bidirecional de Longo Prazo (BLSTM) [4]. As entradas 

são projetadas em uma camada de incorporação de baixa dimensão que se projeta no BLSTM. 

As saídas para frente e para trás do BLSTM são concatenadas e alimentam uma camada 

generalizada de maxpooling – para permitir que a rede se concentre nas partes mais importantes 

da incorporação da sequência de eventos -; a saída dessa camada é então alimentada para uma 
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camada totalmente conectada que se projeta em uma camada softmax. A exatidão da previsão 

do modelo foi medida pela área sob a curva ROC. O modelo foi capaz, na semana três, de 

atingir um nível de previsão precisa que foi 5% melhor do que aquele que levou dois meses 

para alcançar um modelo de Regressão Logística. 

 

Kitashi e Handa (2018) aplicaram o aprendizado profundo à análise de situações de sala de 

aula, a saber: quando os alunos estavam assistindo a uma palestra, quando estavam fazendo 

exercícios e quando estavam realizando minitestes em sala. Cada situação foi gravada e clipes 

de áudio de cinco segundos foram extraídos das gravações. Em seguida, foram produzidos 

espectrogramas de cada clipe, relacionando tempo, frequência média e amplitude. Cada 

espectrograma de áudio é uma imagem colorida 2D  normalizada que codifica o áudio 

produzido no período correspondente a cinco segundos. Para desenvolver um classificador 

automático da situação, os autores treinaram uma CNN, que é a melhor solução de DL para o 

problema de classificação de imagens. Os autores mostraram que os resultados obtidos pela 

CNN (precisão de 89,06%) são superiores aos obtidos com uma abordagem alternativa baseada 

na Máquina de Vetor de Suporte. Repetindo o mesmo experimento com uma turma diferente 

de alunos, sem reciclagem da CNN, eles obtiveram uma precisão menor: 73,32%. 

 

Com o objetivo de prever a análise de engajamento no contexto de MOOCs, Le e associados 

(2018)  usaram redes recorrentes profundas para prever a probabilidade de um dado aluno obter 

um certificado, submetendo material o suficiente para passar durante as aulas,  ou abandonar a 

classe, não retornando. Isso permitiria que um instrutor enviasse mensagens personalizadas 

para os alunos de acordo com seu nível de envolvimento. Primeiramente, usando dados de vinte 

MOOCs oferecidos no edX, eles compararam a capacidade de previsão de vários classificadores 

na tarefa de prever se o aluno passaria ou não: (i) KNN, (ii) Regressão Logística e (iii) Random 

Forest, atuando sobre um conjunto de características engenheiradas que são tipicamente usadas 

na literatura e adaptadas ao contexto MOOC; (iv) uma LSTM levando esse mesmo conjunto de 

recursos como entrada; (v) um ensemble classifier baseado em Regressão Logística, operando 

sobre os três primeiros classificadores e, finalmente, (vi) uma LSTM que foi autorizada a 

aprender suas próprias representações para a entrada de dados do clickstream original. O melhor 

resultado foi alcançado pelo último método, a julgar pela área sob a curva ROC. Depois disso, 

os autores descreveram o treinamento de dois outros modelos baseados em LSTM, sobre em 

dados de clickstream adquiridos de outro MOOC do edX: um para prever se o aluno 

apresentaria materiais suficientes para passar nas aulas (em oposição a ganhar um certificado) 
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e outro para prever se o aluno sairia do curso. Em seguida, os autores desenvolveram um painel 

(dashboard) para mostrar ao instrutor as previsões atuais e uma ferramenta de comunicação 

que permitia que ele enviasse mensagens específicas para os alunos de cada turma. 

 

Qiu e seus colegas (2018) abordaram o problema da previsão de dropout em MOOCs utilizando 

técnicas de DL, permitindo que a rede extraísse recursos de dados brutos sequenciais de cliques 

sem qualquer pré-processamento prévio de recursos. Entretanto, ao invés de usarem uma rede 

recorrente como a LSTM, os autores utilizaram uma CNN. O modelo desenvolvido consistiu 

em duas etapas. Na primeira, transformaram os dados do fluxo de cliques em um array 

bidimensional. A dimensão temporal do array capturou a sequência mínima de tempo relevante 

para o problema; a dimensão de comportamento codificou o número de ações relevantes que o 

aluno realizou no respectivo período de tempo. A segunda etapa consistiu no estágio 

convolucional, em que uma arquitetura de rede baseada na CNN – mas sem camadas de pooling 

(GOODFELLOW; BENGIO;  COURVILLE, 2016) – combinava informações provenientes de 

etapas temporais adjacentes ou próximas. Os autores compararam sua abordagem a uma série 

de algoritmos tradicionais que operam em recursos projetados a partir do conjunto de dados: 

Regressão Logística, Naïve Bayes, Árvore de Decisão, AdaBoost, Gradient Tree Boosting, 

Random Forest e Máquina de Vetores de Suporte. Eles testaram várias métricas de desempenho 

e concluíram que, ao trabalhar com dados agregados de vários cursos, o modelo proposto era o 

melhor de acordo com todas as métricas. 

 

Saito e Watanabe (2018) desenvolveram um sistema de recomendação para aconselhar os 

alunos sobre quais problemas deveriam resolver quando estudavam programação usando 

sistemas de correção on-line (OJ – online judge system). As recomendações levaram em conta 

os comportamentos passados dos alunos, seu conjunto de habilidades atuais e seus objetivos de 

aprendizagem. Dado que um aluno interagia com um OJ, o fluxo de trabalho da solução 

proposta começou identificando usuários do sistema que estavam na mesma trilha de 

aprendizagem do aluno e que haviam completado todos os exercícios que a compunham. Os 

autores, então, dividiram o conjunto composto por esses usuários e o aluno em grupo, por meio 

do algoritmo k-means++. Os usuários selecionados que estavam no mesmo grupo que o aluno 

foram identificados como usuários-professor, uma vez que suas trilhas de aprendizagem – as 

sequências de problemas que eles resolveram, ou de passos que adotaram – foram usados como 

alvos para o treinamento da LSTM que produziu a recomendação da trilha de aprendizagem 

para o aluno. Os ids de problemas de saída de rede foram dados a seguir, com as probabilidades 
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de recomendação correspondentes; aquele com maior probabilidade era o recomendado para 

otimizar a trilha de aprendizagem do aluno. 

 

Spikol e seus colegas (2018) partiram de um sistema existente, chamado AARS, que é capaz 

de capturar objetos, posições de pessoas, movimentos de mão, faces, áudio e vídeo, interações 

de componentes plugados da plataforma de computação física baseada em Arduino, interações 

com botões de sentimento, anotações de autodocumentação de alunos e anotações de progresso 

de pesquisadores ou professores examinando os alunos, a fim de produzir gravações 

multimodais de pequenos grupos de alunos interagindo entre si. Com base nos dados 

disponibilizados pelo AARS, a pergunta que os autores propuseram foi: quais recursos do 

trabalho de grupo de alunos podem ser usados para prever o sucesso da equipe? Os autores 

elegeram as seguintes informações como cruciais: a contagem de rostos olhando para a tela, a 

distância entre os alunos, a distância entre as mãos dos alunos, a velocidade de movimento da 

mão, dados relacionados aos tipos de software e blocos físicos usados no projeto, bem como 

suas conexões e o nível de som. Esses dados, após terem sido pré-processados, serviram como 

entrada para os algoritmos de aprendizado de máquina. Os dados-alvo eram a pontuação do 

trabalho de grupo gerado pelos professores, tendo como critérios clareza, pensamento 

independente, plano, se a solução estava funcionando e sua qualidade. Um esquema de 

classificação mais simples, categórico, com três resultados possíveis - portanto, um problema 

de classificação, e não de regressão - também foi desenvolvido com classificadores tradicionais. 

Os autores usaram uma rede  DNN para realizar a regressão. Removendo seletivamente as 

características da entrada, os autores conseguiram concluir que a distância entre os alunos e a 

distância entre as mãos eram os preditores mais importantes. 

 

O objetivo do trabalho de Teruel e Alemany (2018) foi usar métodos não-supervisionados para 

modelar a interação do aluno com os ambientes de aprendizagem on-line, de forma que 

nenhuma rotulação por especialistas fosse necessária. Os autores tinham como alvo um método 

muito geral, que poderia ser usado em tarefas tão diversas quanto a evasão de alunos e o 

rastreamento de conhecimento. A solução que exploraram foi representar tanto os alunos quanto 

os elementos do curso como representações neurais que podem ser reunidas em uma rede neural 

profunda recorrente. A arquitetura que eles propuseram começa com a rede neural recorrente 

clássica (RNN). As camadas de entrada codificam os elementos do curso. À medida que a rede 

é treinada, os pesos recorrentes que vinculam as unidades ocultas a si mesmos atuam como 

integrações, codificações para os estados do aluno. Eles introduziram uma camada extra entre 
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a entrada e a camada oculta: uma camada de codificação de elementos que produz uma 

codificação vetorial para os elementos. A interação entre as ativações da camada de codificação 

e as ativações da camada oculta é feita por meio de uma função elemento-a-elemento cujo valor 

poderia modelar, por exemplo, se o aluno domina o elemento do curso. Essa interação traz para 

o mesmo espaço de representação os elementos do aluno e do curso. A representação de entrada 

e a função de erro são adaptadas para as duas tarefas abordadas. Nos experimentos reais, os 

autores usaram uma LSTM em vez da RNN simples. Eles experimentaram a inicialização da 

camada de codificação com representações vetoriais de elemento de curso pré-treinadas, 

representações vetoriais obtidas de maneira similar às representações de palavras codificadas 

por word2vec (GOLDBERG, 2017). Os autores relataram resultados positivos tanto para o 

abandono do estudante quanto para knowledge tracing (rastreamento de conhecimento) ao usar 

a codificação conjunta de informação do curso e do aluno. O uso de codificações vetoriais de 

cursos pré-treinados produziu resultados não muito claros. 

 

Yang e Cheung (2018) abordaram o problema do Rastreamento de Conhecimento (Knowledge 

Tracing). O modelo que eles propuseram foi baseado em uma LSTM que foi treinada para 

produzir a probabilidade de que um determinado aluno responderia corretamente ao exercício 

corrente em um dado momento. Mas ao invés de introduzir no modelo apenas o id do exercício 

atual, eles usaram classificadores baseados em Árvore de Decisão, Random Forest e Gradient 

Boosting) para codificar informações adicionais relevantes (por exemplo, o número de vezes 

que o aluno tentou responder ao exercício, se foi um exercício de múltipla escolha, e o tempo 

entre a hora de início do exercício e a primeira ação do aluno). Sua experiência mostrou que a 

codificação desse tipo de informação na entrada da LSTM melhorava a precisão das previsões. 

Outra vantagem de usar classificadores baseados em árvore para codificar esses recursos extras 

é que foi muito fácil entender a relação entre os recursos e a importância relativa de cada um. 

 

Yeung e Yeung (2018) analisaram trabalhos anteriores sobre modelagem de Knowledge 

Tracing baseado em DL e identificaram dois problemas não considerados anteriormente. O 

primeiro (o problema da reconstrução) foi que às vezes, mesmo que os modelos tivessem bom 

desempenho em uma determinada habilidade, eles poderiam, mais tarde, apresentar um 

desempenho ruim na mesma habilidade. O segundo problema (a transição ondulada) foi que, 

ao invés de o desempenho aumentar monotonicamente, em uma determinada série de 

exercícios, ele oscilava, às vezes subindo, às vezes descendo, por uma sequência de passos. 

Para lidar com isso, os autores introduziram três termos de regularização: o erro de reconstrução 



 

 

70 

– para lidar com o problema de reconstrução – e duas medidas de ondulação – para enfrentar o 

problema da transição ondulada. Seus experimentos mostraram que a introdução de termos de 

regularização no modelo LSTM padrão para rastreamento de conhecimento reduziu 

consideravelmente os problemas sem afetar significativamente a precisão da previsão do 

modelo original. 

 

A pergunta QP2, sobre as principais tarefas educacionais abordadas usando-se técnicas de DL, 

pode agora ser respondida.  

 

Dos 20 trabalhos que utilizaram DL, 11 (55%) abordaram a previsão de desempenho dos 

estudantes, incluindo dois trabalhos com foco na previsão de evasão e um especificamente 

voltado à previsão de desempenho para grupos de estudantes com base em informações 

multimodais. O rastreamento do conhecimento foi o foco de quatro artigos (20%). A 

recomendação de trajetórias de aprendizagem foi abordada por dois artigos (10%). A detecção 

de afeto do aluno foi o tema de um trabalho (5%). As outras tarefas educacionais que foram 

abordadas – tendo sido dedicado um trabalho para cada uma delas – foram pontuação 

automática de testes manuscritos, identificação de situação em sala de aula, desenvolvimento 

de um auxiliar de redação e descoberta de relações entre habilidades de modo a facilitar o 

desenho curricular. Isso está resumido na Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Tarefas educacionais investigadas usando DL: previsão do desempenho do aluno, 
rastreamento de conhecimento, recomendação de recurso de aprendizagem, detecção de afeto do aluno, 
pontuação automática de testes manuscritos, identificação de situação em sala de aula, auxílio à redação 
e projeto de currículo. 
 

Dois trabalhos utilizaram técnicas de previsão de séries temporais, enquanto a tarefa abordada 

nos 18 restantes foi a classificação. As redes recorrentes foram a arquitetura de escolha: 12 

(60%) publicações usaram uma LSTM, 1 artigo (5%) utilizou uma LSTM Bidirecional e 1 único 

artigo usou uma GRU. A DNN foi utilizada em 4 (20%) trabalhos, enquanto a CNN foi a 

arquitetura utilizada em 3 (15%) outros trabalhos. 

 

Dos 22 artigos que empregaram técnicas de RNA, um total de 11 artigos comparou RNA a 

outros métodos. A RNA não foi considerada o melhor método em 6 deles (55%); em 4 desses 

artigos (36%) a RNA apresentou os melhores resultados e em 1 trabalho a comparação não foi 

conclusiva. Por outro lado, foram analisados 7 artigos que compararam DL a outros métodos. 

Todos relataram que os melhores resultados foram alcançados com DL. Em particular, um deles 

comparou DL diretamente a RNA. Partindo disso, temos que a QP3 pode ser respondida 
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positivamente: os resultados obtidos com DL são muito melhores que os obtidos anteriormente 

usando RNA.  

 

Talvez o resultado obtido mais importante seja que a QP4 também pode ser respondida 

afirmativamente. Uma comparação entre as Figuras 3.2 e 3.3 mostra que a amplitude de 

aplicações de DL para AA & MDE, em termos de tarefas educacionais (8), é maior que o escopo 

de aplicações de RNA( 6), mesmo se distribuído em menos tempo (4 em vez de 6 anos, 

respectivamente). Em particular, 77% dos trabalhos de RNA abordaram a previsão de 

desempenho dos alunos, comparados com apenas 55% dos trabalhos de DL. Também vale 

ressaltar que o número de obras baseadas em DL que usou dados brutos, não processados, como 

entrada duplicou, se comparado aos 2 trabalhos baseados em RNA que também utilizaram 

dados brutos como entrada. Finalmente, 1 publicação  usando DL lidou com entrada 

multimodal; esse tipo de dado não foi utilizado nos trabalhos baseados em RNA. 

 

 

3.3. DISCUSSÃO 

 

Nos trabalhos de AA & MDE pesquisados, quando as técnicas de RNA foram comparadas com 

outras técnicas, a RNA foi considerada como não sendo o método de maior sucesso em 55% 

dos casos. Portanto, era muito comum os pesquisadores aplicarem várias técnicas (Máquina de 

Vetores de Suporte, Árvores de Decisão, etc.) ao lado da RNA, para resolver uma determinada 

tarefa. O impressionante salto no poder dos métodos de DL em comparação com a abordagem 

clássica da RNA é tão notável que a situação mudou completamente em poucos anos. Em todos 

os casos pesquisados, DL produziu os melhores resultados, quando comparada a uma 

abordagem baseada em RNA ou a algoritmos diferentes (QP3). Essa é a mesma situação 

encontrada em muitas áreas de aplicação da análise de dados fora do âmbito educacional. Isso 

significa que, a partir de agora, um pesquisador tem que argumentar de forma consistentemente 

convincente para aplicar RNA (ao invés de DL) no contexto de MDE e AA. Um desses casos 

é, naturalmente, a situação em que um pesquisador pretenda realizar um agrupamento e deseje 

usar uma alternativa para, digamos, k-means. Nesse caso, o Mapa Auto-Organizado (HAYKIN, 

20018) – um algoritmo de RNA – é uma ótima opção. No momento, DL só pode abordar a 

previsão de classificação, regressão e séries temporais, uma vez que o algoritmo de aprendizado 

básico de DL é backpropagation, um algoritmo de aprendizado supervisionado. Seguindo a 

mesma linha de raciocínio, todo pesquisador que cogitar resolver um problema de MDE ou AA 
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que possa ser modelado como uma tarefa de previsão de classificação, regressão ou série 

temporal deve considerar fortemente DL como uma das ferramentas mais apropriadas para 

resolver o problema. 

 

Vale observar que todas essas considerações envolvem um tipo diferente de dificuldade, 

questão mais fácil de entender quando se lê pormenorizadamente os artigos baseados em DL, 

mas muito mais difícil de se transmitir em uma revisão sistemática de literatura. Os trabalhos 

que usam DL são, sem dúvida, mais complexos, tanto de se ler como, principalmente, de se 

reproduzir. Isso se deve, em parte, ao fato de que a curva de aprendizado para DL é íngreme, 

bastante mais acentuada do que em outros métodos de aprendizagem. Felizmente, nos últimos 

anos, vários recursos começaram a ser disponibilizados para facilitar o esforço de aprender DL; 

por exemplo, (NG, 2019) e (CHOLLET, 2018).  

 

Mas há outro tipo de dificuldade, relacionada à complexidade computacional inerente a essa 

abordagem de ponta. O uso de DL exige a aquisição de novas habilidades em linguagens, 

bibliotecas e ambientes de programação. Os códigos exigem acesso a GPUs para serem 

executados e são mais fáceis de executar na nuvem do que em notebooks ou computadores 

pessoais – o que exige a aquisição de mais outro conjunto de habilidades. Não há software 

baseado em computador pessoal com uma interface fácil, como é o caso de muitas soluções 

para Mineração de Dados. 

 

Boa parte dos trabalhos pesquisados, tanto os baseados em RNA como os baseados em DL, 

enquadra-se na linha de pesquisa denominada Academic Analytics (CAMPBELL, 2007) – a 

aplicação de Data Analytics para ajudar os stakeholders das instituições acadêmicas a tomar 

decisões informadas. A previsão de desempenho dos estudantes é a aplicação prototípica da 

Academic Analytics e consta de 77% das publicações baseadas em RNA e de 55% das 

publicações baseadas em DL. Conforme estabelecido nesta pesquisa, o escopo de pesquisa em 

DL já é um pouco mais amplo do que aquele baseado em RNA (QP4). O tempo dirá se a 

pesquisa baseada em DL em MDE & AA se expandirá para áreas nas quais seus atributos 

poderão ser melhor explorados.  

 

Em relação à QP4, é importante observar que já existem trabalhos sendo executados que usam 

dados brutos e não processados como entrada. Como (WILSON et al, 2016)  corretamente 

aponta, no seu último parágrafo, a entrada para modelos de DL deve incluir informações muito 
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mais ricas. Por exemplo, ao abordar o conhecimento adquirido pelos alunos ao fazer exercícios, 

a entrada poderia conter os textos brutos do exercício, imagens relacionadas, padrão de direção 

de olhar e estado de alerta dos alunos, uma lista das atividades recentes que o aluno tenha feito, 

etc. Isso porque,   ao usar DL, quanto mais dados melhor – e dados brutos, não processados, 

são melhores ainda. O conceito fundamental de DL – representation learning – é que o 

algoritmo de aprendizado desenvolve automaticamente as representações internas que são mais 

úteis para o aprendizado da tarefa. 

 

Por conta disso, DL é o caminho natural, hoje em dia, para lidar com as multimodalidades. DL 

tornou-se a principal técnica para aprendizado com imagem, vídeo e fala (LE CUN;  BENGIO; 

HINTON, 2015). Arquiteturas DL especializadas foram responsáveis pelos significativos 

avanços (em relação ao que as RNA eram capazes) obtidos no processamento de imagens e 

vídeo (CNN) e de fala e linguagem escrita (LSTM). DL mostrou-se também muito capaz de 

combinar múltiplas modalidades (LIU et al., 2019). Consequentemente, DL certamente pode 

ter um impacto importante em Analítica de Aprendizagem Multimodal (BLIKSTEIN, 2013) – 

a aplicação do AA no contexto de um conjunto de dados multimodal. De fato, (SPIKOL, 2018) 

é um exemplo muito recente de pesquisa sob esse paradigma. No entanto, em uma pesquisa 

recente, Worsley (2018) argumenta que DL é bastante sub-representado como uma técnica 

analítica na literatura de Analítica de Aprendizagem Multimodal, e que o uso de técnicas de DL 

poderia ser um grande impulso para essa linha de pesquisa. Portanto, parece que há muito a ser 

ganho com a aplicação de Deep Learning a  Analítica de Aprendizagem e Mineração de Dados 

Educacionais. 
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4  EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS 

 

 Como vimos no capítulo anterior, Deep Learning se beneficia de dados brutos, não 

processados. Isso porque DL pertence ao paradigma de aprendizagem de representação. Isto é, 

trata-se de um dos algoritmos de Aprendizagem de Máquina que resolve a tarefa que lhe é 

apresentada por meio da transformação, feita internamente, dos dados de entrada em formas 

alternativas, o que torna o aprendizado da tarefa muito mais fácil. Uma parte importante do 

poder de DL, que a distingue de outros algoritmos de aprendizagem, vem do fato de que cada 

camada da rede pode fazer uma transformação bastante significativa, graças à sua não 

linearidade. E a composição das várias camadas só aumenta essa capacidade, ao permitir fazer 

essa transformação de maneira modular e hierárquica.  

 

Como aplicação e consequência das conclusões derivadas no capítulo anterior, a pesquisa aqui 

descrita buscou encontrar uma tarefa educacional e um conjunto de dados, colhido durante a 

realização da tarefa, que se prestasse, naturalmente, à aplicação de uma abordagem baseada em 

DL para extrair conhecimento a partir desses dados. Como consequência dessa busca, deparou-

se com o trabalho feito por Vozniuk, Holzer e Gillet (2014), pesquisadores do Instituto Federal 

Suíço de Tecnologia em Lausanne (EPFL). Para realizar seu experimento de Analítica de 

Aprendizagem (descrito na seção a seguir), eles colheram um conjunto de dados bastante 

interessante, contendo um número razoável de ensaios de alunos de pós-graduação e sua 

respectivas notas, atribuídas por sujeitos diversos. Foi então negociado e assinado um Termo 

de Compromisso de Confidencialidade entre o autor principal da pesquisa e seu orientador e a 

EPFL, de modo a podermos ter acesso a esses dados. O que permitiu realizar a parte da pesquisa 

descrita neste capítulo.  

 

Primeiramente, será apresentada a pesquisa que deu origem aos dados. Esses dados serão então 

descritos em mais detalhe. A seguir será relatada a escolha das técnicas de codificação de 

palavras usadas nos experimentos. Após algumas considerações sobre a plataforma usada nos 

experimentos serão apresentados os experimentos realizados e os obstáculos encontrados no 

processo.   
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4.1  O EXPERIMENTO ORIGINAL 

 

O experimento realizado por Vozniuk, Holzer e Gillet (2014) consistiu numa investigação do 

quanto a pontuação (ou correção) por pares (peer assessment) (TOPPING, 2009) é capaz de 

reproduzir a pontuação produzida por instrutores experientes. A motivação do trabalho é o 

surgimento dos MOOCs, que torna inviável a correção manual dos textos gerados pelos alunos. 

Eles apontam duas principais dificuldades para viabilizar o uso maciço da correção: (i) a 

existência de poucas plataformas apropriadas que deem suporte a esse tipo de trabalho e (ii) a 

dúvida em torno da validade da correção por pares; isto é, a dúvida se ela produz uma pontuação 

coerente com a que seria produzida por instrutores experientes.  

 

Topping (2009) sustenta que a avaliação por pares é válida, que ela pode retornar feedback ao 

aluno mais rapidamente e em maior volume do que a avaliação feita pelo instrutor; e que um 

colega com menos experiência na tarefa de avaliação, mas com mais tempo do que o instrutor 

para realizar a tarefa, pode produzir uma avaliação de tanta validade e confiabilidade quanto a 

do instrutor.  

 

Para contribuir com a solução da primeira questão, eles estenderam a ferramenta de mídia social 

GRAASP, desenvolvida pelo grupo de pesquisa, para que ela passasse a dar suporte a avaliação 

por pares.  

 

Para abordar a questão da validade da avaliação por pares, os autores fizeram um experimento 

em Analítica de Aprendizagem. Ao longo de uma disciplina sobre Mídia Social, oferecida a 

alunos do Mestrado em Ciência da Computação do EPFL, eles usaram a ferramenta GRAASP 

para partilhar material da disciplina e estabelecer grupos de trabalho; e usaram redes sociais 

para disponibilizar slides do curso (via SlideShare) e partilhar links (via Twitter). Durante a 

disciplina os 60 alunos tinham de produzir um ensaio de duas páginas, em inglês, sobre o efeito 

cauda longa em uma rede social (à escolha do estudante). Cada aluno tinha aceito o 

compromisso de pontuar os ensaios de outros 20 colegas (os ensaios foram atribuídos 

aleatoriamente). Mas sob a condição de que a sua avaliação dos ensaios dos colegas só seria 

aceita se não se desviasse muito da avaliação que seria feita por especialistas.  

 

De modo a investigar se o aspecto visual de um ensaio impacta muito, positiva ou 

negativamente, a avaliação feita por um par, eles submeteram os ensaios à avaliação por parte 
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de 40 crianças na faixa etária de 10 a 12 anos, com cada uma avaliando 15 ensaios escolhidos 

aleatoriamente. De modo a focar tão somente no aspecto visual dos ensaios, as crianças tiveram 

acesso a eles num formato que impedia a detalhada leitura dos textos. As notas atribuídas dessa 

forma tiveram uma correlação muito baixa (0,21) com as atribuídas tanto pelos instrutores como 

pelos pares. O que permite afirmar que o aspecto visual não contribui com um peso considerável 

na pontuação do ensaio.  

 

Cada ensaio foi pontuado por 2 professores, e 2 assistentes de ensino (teaching assistants), 20 

estudantes e 10 crianças. De modo a integrar as notas atribuídas por cada grupo a um ensaio, 

foi usada a média aritmética simples. Para comparar as médias obtidas em grupos diferentes, 

os autores usaram o coeficiente capa de Cohen ponderado (weighted Cohen’s kappa). A 

correlação entre as notas atribuídas pelos pares e as atribuídas pelos professores foi bastante 

expressiva (0,825), e testes de hipóteses mostraram que as pequenas diferenças entre as notas 

atribuídas pelos dois grupos se devem ao acaso. Em paralelo, o teste de Spearman mostrou que 

os estudantes tipicamente atribuem as melhores notas aos ensaios que foram melhor pontuados 

pelos instrutores.  O valor de 0,774 do coeficiente capa de Cohen ponderado denota forte 

concordância entre as notas dos dois grupos. Já o mesmo coeficiente, computado entre as notas 

atribuídas por pares e pelas crianças, apresentou o valor 0,196, bastante baixo.  

 

Os resultados obtidos no experimento apontaram para a validade da pontuação por pares.  

 

 

4.2  O CONJUNTO DE DADOS 

 

Os 60 ensaios em inglês e respectivas pontuações, produzidos no experimento realizado por 

Vozniuk, Holzer e Gillet (2016) constituem um conjunto de dados bastante interessante. Por 

ser um conjunto de ensaios acadêmicos feito por estudantes de pós-graduação, sobre um mesmo 

tema, ele é homogêneo em termos de estilo, correção gramatical e tópico central. Por serem 

feitos sem uma grande pressão de tempo e serem produzidos usando processadores de texto, os 

erros ortográficos são bem raros. Por fim, o comprimentos dos ensaios, medido em número de 

páginas, também é homogêneo.  
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As estatísticas abaixo permitem uma melhor compreensão do conjunto de dados (bem como 

algumas decisões de modelagem feitas no experimento computacional descrito no próximo 

capítulo).  

• Linguagem dos ensaios: inglês.  

• Número de ensaios: 60.  

• Número de palavras distintas no corpus: 3.967.  

• Número médio de palavras por ensaio: 649.   

• Número de palavras no ensaio mais curto: 247.  

• Número de palavras no ensaio mais longo: 1.268.  

• Número médio de palavras por sentença: 32.  

• Número médio de sentenças por ensaio: 20.  

• Pontuações para cada ensaio, detalhadas em médias das pontuações por estudantes e por 

instrutores. 

• Os ensaios foram todos pontuados por entre 17 a 21 pares e sempre por 4 instrutores. 

• As notas variam numa escala de 0 a 5. 

• As médias das notas dos instrutores variam de 1,25 a 5,0 com média 3,6, desvio-padrão 

0,73, mediana 3,75 e moda 3,75.   

• As médias das notas dos alunos variam de 1,95 a 4,8 com média  3,9, desvio-padrão 

0,52, mediana 3,95 e moda 3,95. 

 

Só foi preciso fazer uma única operação de limpeza no conjunto de dados: a padronização do 

número de casas decimais nas notas e seu critério de arredondamento.  

 

Um problema em potencial do dataset é o pequeno número de ensaios (60). Linguisticamente 

o dataset é bom: homogêneo quando ao conteúdo, englobando um vocabulário variado e sem 

muitos erros de ortografia. Entretanto, não foi possível ter acesso às notas atribuídas pelos 

vários avaliadores (instrutores ou alunos), mas só às médias das várias notas. Dessa forma, não 

há várias  avaliações para cada ensaio, como desejável. No contexto de um problema de 

aprendizagem supervisionada, isso implica numa escassez de alvos para o treinamento. 

Adicionalmente, as médias  estão concentradas num intervalo relativamente pequeno. Dado que 

as médias disponibilizadas são números com duas casas decimais, o problema tem de ser 

encarado como um problema de regressão, e não de classificação.  
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4.3  EXPLORANDO AS CODIFICAÇÕES VETORIAIS DE PALAVRAS 

 

Uma das inovações deste trabalho é explorar o papel de diferentes representações vetoriais 

contínuas de palavras (word embeddings) na realização da tarefa de pontuação de ensaios. Isto 

é, investigar se as diversas formas de codificação das palavras que aparecem no conjunto de 

dados ajudam (ou não) na tarefa de pontuação. Tratando a pontuação de ensaios com uma tarefa 

downstream da tarefa de codificação; isto é, uma tarefa cuja performance supõe-se (por hipótese 

de trabalho) depender da codificação usada para as palavras.  

 

Algumas codificações, como word2vec (MIKOLOV et al., 2013) e GloVe (PENNINGTON; 

SOCHER; MANNING, 2014), podem ser facilmente treinadas no próprio conjunto de dados – 

o que é sempre recomendável. Já representações mais sofisticadas, como fastText (MIKOLOV 

et al., 2018) ou BERT (DEVLIN et al, 2018), são muito mais caras de se treinar. Nesse caso, é 

recomendável utilizar as codificações disponibilizadas nos respectivos sites, isto é, operar 

dentro do paradigma de transferência de aprendizagem. Essas representações têm a vantagem 

de terem sido treinadas sobre corpora muitas vezes maiores do que o utilizado nos 

experimentos aqui reportados.  

  

Nos experimentos realizados as seguintes codificações foram usadas:  

• one-hot encoding – como condição basal, da qual se espera a pior performance e  

• GloVe – uma representação do mesmo nível de performance de word2vec, mas que 

opera sob uma base teórica distinta.  

 

Cumpre notar que algumas outras técnicas de codificação vetorial contínua, como word2vec, 

ELMo (2019) e ULMFIT (HOWARD; RUDER, 2018), foram analisadas, até se decidir pelas 

listadas acima. E que fastText e BERT são as candidatas naturais para futuras extensões do 

trabalho aqui relatado. A primeira por ser uma evolução da word2vec, que, por sua vez, tem 

obtido resultados similares a GloVe. E a segunda por representar o estado da arte em 

representação vetorial contínua para palavras.  

 

A hipótese de trabalho é que o uso das representações mais modernas, como fastText e BERT, 

irá se traduzir em um melhor aprendizado também nesse tipo particular de tarefa downstream.  
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4.4  CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO  

 

Como plataforma computacional para os experimentos foi escolhido o Keras (CHOLLET, 

2018; KERAS, 2019). O Keras é o resultado de um projeto desenvolvido no Google. Ele é uma 

API, escrita em Python, que pode executar TensorFlow, Theano ou CNTK, como backends.  

 

Keras está sendo oficialmente incorporado ao TensorFlow 2.0, no sentido de facilitar o uso do 

TensorFlow. TensorFlow é uma ferramenta mais poderosa do que Keras, oferecendo um leque 

de funcionalidades maior; mas o desenvolvimento em Keras é mais rápido e simples. De 

qualquer maneira, desde 2017 é possível inserir código TensorFlow num script Keras (por 

exemplo, os scripts que foram desenvolvidos para esta pesquisa usam TensorFlow para 

gerenciar as GPUs disponíveis). E, a partir do TensorFlow 2.0, essa comparação deixa de ter 

sentido.  

 

A maior dificuldade de uso do Keras é, sem dúvida, a sua documentação, por demais 

incompleta. Não há uma definição mais formal da funcionalidade de cada comando e muitas 

vezes não há exemplos que demonstrem a funcionalidade oferecida por um comando. Nem 

sempre há clareza de quais são os valores default das várias opções. Principalmente, não há 

descrição de como exatamente Keras implementa os algoritmos descritos nos artigos 

científicos. É razoável esperar que essa situação melhore com a incorporação do Keras no 

TensorFlow 2.0.  

 

No caso da programação de redes da classe LSTM (a arquitetura usada nos experimentos aqui 

descritos), existem alguns construtos e opções do Keras que devem ser corretamente 

compreendidos, mas cujo processo de entendimento acaba sendo muito labour intensive, pelas 

razões supra descritas.  As principais opções de projeto, para o treinamento de uma rede LSTM, 

são descritas a seguir.  

 

• Toda entrada em Keras requer a especificação do formato (shape, em Python), do tensor de 

entrada. Isso se traduz na passagem de um argumento input_shape à primeira camada na 

definição da rede (a camada de entrada não é representada em Keras). No caso de a entrada 

alimentar diretamente uma camada de células LSTM, esse tensor tem de ser pelo menos 

tridimensional, com formato (batch_size, timesteps, input_dim). Aqui, input_dim é a 
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dimensão dos dados de entrada, que também têm de ser tensores. Seu formato varia com a 

aplicação: se se trata de uma série temporal unidimensional é um array NumPy 

unidimensional; se é uma imagem colorida, é tridimensional. Mas é sempre um tensor; 

portanto, suas dimensões são fixas, as entradas não podem ter dimensões variáveis. A 

maneira de se trabalhar com entradas com dimensões variáveis é se completar as entradas 

com dimensão menor que a máxima com algum valor que não aparece nos dados (ou nas 

primeiras ou nas últimas posições). Na maioria dos casos o algoritmo de aprendizagem 

aprende a ignorar o símbolo em questão. Geralmente é possível usar o comando mask do 

Keras para ignorar certas entradas onde o símbolo aparece (mas aparentemente isso não 

funciona no caso de redes LSTM bidirecionais).  

 

• O parâmetro batch_size depende da arquitetura em que se executa o experimento em tela, 

porque ele é que vai permitir explorar a possibilidade de paralelismo. No caso de GPUs, 

múltiplos de 32 são os valores típicos para batch_size, e 32 é seu valor default.  

 

• Keras implementa Truncated Backpropagation Through Time com k1 = k2 = timesteps. A 

definição do valor correto de timesteps é essencial e depende da análise da aplicação que 

está sendo modelada, de modo a decidir qual é a janela temporal na qual um valor no 

passado influencia diretamente o valor presente – e é isso que define o valor de timesteps. 

De  qualquer forma, timesteps muito grandes não devem ser usados, por recolocarem o 

problema do gradiente de erro que pode desaparecer ou explodir. E mesmo que o timestep 

não possa capturar toda a dimensão temporal relevante, a própria ativação das células 

LSTM captura parte da influência do passado. E essa ativação pode ser mantida ao longo 

de uma época inteira de treinamento (época é a apresentação, sempre na mesma ordem, no 

caso de uma tarefa sequencial, de todos os valores no conjunto de treinamento). Basta ligar 

a opção stateful = True.  

 

• Por default, as ativações das células LSTM são reinicializadas ao final de cada batch.  

 

• A opção stateful = True do Keras é usada quando se deseja assegurar que as ativações das 

células LSTM sejam mantidas entre batches subsequentes. Entretanto, isso quer dizer, 

precisamente, que nesse caso as ativações das células LSTM são mantidas entre batches da 

seguinte forma geral: a ativação da i-ésima célula LSTM na camada para o batch de ordem 
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j+1 é igual à ativação da i-ésima célula LSTM na camada para o batch de ordem j. O 

conjunto de entrada passa a ter o formato de uma matriz de Hankel [MATHWORLD, 2019]. 

Isso faz com que a dimensão ao longo de um dos eixos do conjunto de entradas aumente 

em muito, assim como a dimensão do conjunto de alvos.  

 

• A opção return_sequences = True do Keras é usada quando se deseja expor todas as saídas 

produzidas em um minibatch à camada seguinte da rede. No caso de se usar uma topologia 

stacked LSTM, todas as unidades das camadas inferiores da pilha (a camada do topo só 

opcionalmente) devem ser definidas com return_sequences = True. Caso não se use essa 

opção só a ativação da última célula LSTM é passada adiante.  

 

 
• A opção TimeDistributed, aplicada na definição de uma camada que está em sequência a 

uma camada LSTM, faz com que a camada em questão calcule sua ativação para cada item 

que recebe, ao longo do batch. Para se usar essa opção, a entrada tem de ser um tensor 

tridimensional. E a opção return_sequences = True tem de ser ligada, para que a camada 

LSTM passe adiante suas ativações, ao longo do processamento do batch.  

 

 

4.5  EXPERIMENTO: REDE LSTM BIDIRECIONAL EMPILHADA  

 

4.5.1.  Considerações gerais, aplicáveis a todas as instâncias do experimento 

 

A topologia de rede que foi inicialmente usada e serviu de base para todos os experimentos foi 

a rede LSTM bidirecional empilhada (stacked bidirectional LSTM).  

 

A opção pela rede LSTM se deve à sua larga aplicação na modelagem de tarefas linguísticas, 

dado o seu caráter de rede recorrente. É verdade que bem recentemente surgiu o Transformer 

(VASWANI et al., 2017), uma arquitetura que parece ser competitiva com a LSTM; entretanto, 

a comunidade de pesquisa ainda está ganhando experiência prática com sua implementação e 

conhecimento em relação aos valores dos hiperparâmetros mais adequados para seu 

treinamento (POPEL; BOJAR, 2018).  
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A opção pela rede bidirecional se deve ao fato de que, na linguagem escrita, o sentido de uma 

palavra pode ser, às vezes, codeterminado por uma palavra que lhe antecede; e, outras vezes 

por uma palavra que lhe sucede; como no caso da anáfora e da catáfora, por exemplo. Por outro 

lado, em um ensaio, a manutenção da coerência do discurso é essencial, e isso também implica 

uma relação entre um parágrafo com os que lhe precedem e os que lhe sucedem. Já a coesão é 

mais fortemente notada ao nível do parágrafo. Há muitos contextos temporais influenciando, 

em paralelo, o entendimento e a avaliação do ensaio.  

 

O empilhamento de camadas de células LSTM tem duas vantagens. Primeiro, a experiência da 

comunidade é de que redes com duas camadas de células LSTM, cada uma com relativamente 

poucas células, aprendem melhor do que uma rede com uma única camada de muitas células. 

Acredita-se que isso acontece porque a rede empilhada não fica profunda demais e, ao mesmo 

tempo, seu número de pesos pode ficar bem menor que o número de pesos da não empilhada, 

já que a dimensão maior costuma ser a de unidades de entrada, não a de células LSTM. Em 

particular, na aplicação sob discussão, cada entrada (a codificação de uma palavra) é um array 

contendo de algumas centenas até uns poucos milhares de floats. Por outro lado, cada camada 

de células LSTM pode se especializar em capturar uma dinâmica distinta. Essa é exatamente a 

vantagem de se usar LSTM empilhadas no processamento de séries temporais 

multidimensionais ou sinais com dinâmicas mais complexas. No entendimento de um ensaio 

há uma série de processos distintos, operando em intervalos de tempo distintos, que 

correspondem ao tempo de processamento de um pequeno grupo de palavras, de uma sentença 

ou do ensaio como um todo.   

 

A Figura 4.1 representa a arquitetura básica da rede (que sofreu variações ao longo do 

experimento).  
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Figura 4.1. Arquitetura básica da rede deep learning usada nos experimentos: rede com duas camadas 
LSTM bidirecionais empilhadas. 
 
 
Nas diferentes versões do experimento os ensaios foram entrados na rede palavra a palavra. 

Todas as palavras tinham  a mesma dimensão, definida pela codificação vetorial usada.  

 

As ativações das células LSTM foram reinicializadas ao final e só ao final de cada ensaio. Dessa 

forma, o contexto capturado pelas células LSTM foi mantido ao longo de cada ensaio; e não foi 

carregado de um ensaio para outro. De modo a implementar essa condição essencial, foi preciso 

fazer com que todos os ensaios tivessem o mesmo comprimento. Portanto, todos os ensaios 

foram completados com vetores da mesma dimensão das palavras, totalmente preenchidos com 

o símbolo especial 0.0, até que todos os ensaios passassem a ter a dimensão do ensaio mais 

longo no corpus, isto é, 1.280 palavras. 

 

É o timestep que dá o horizonte temporal do modelo, do ponto de vista do algoritmo 

backpropagation, já que define quantas vezes as células LSTM serão desenroladas. Tal 

Unidade de Saída  
(Nota) 

Camada LSTM Bidirecional 

Camada LSTM Bidirecional 

Camada Escondida  
Densamente Conectada 

Camada de Entrada  
(Representação Vetorial 

Contínua de uma Palavra) 
(não é implementada  
como layer no Keras) 
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horizonte temporal funciona tanto na direção do passado quanto na direção do futuro, no caso 

da rede ser bidirecional. O valor do timestesp usado, na maioria das variações do experimento, 

foi 64, exatamente o dobro do número médio de palavras em uma sentença do corpus. Isso 

garante que, em média, cada palavra em uma sentença será processada no contexto de parte da 

sentença a que pertence e de parte da sentença imediatamente anterior ou imediatamente 

posterior a essa. Entretanto, em alguns experimentos usou-se timesteps = 32, o número médio 

de palavras em uma sentença do corpus e o mesmo valor usado para batch_size.  Como as 

ativações das células LSTM são mantidas ao longo de um batch, pode-se dizer que, em média, 

cada palavra será processada no contexto de várias palavras que lhe antecedem e que lhe 

seguem.  

 

Já ao batch_size usado em quase todos os experimentos foi atribuído o valor 32: por ser um 

múltiplo de 32 (e, no caso de se usar GPUs, essa é uma exigência fundamental para o 

batch_size) mas também por ser bem menor do que o número de palavras no ensaio mais curto. 

Isso faz com que a atualização de pesos se dê várias vezes (entre 7 a 39 vezes) no contexto de 

cada ensaio. Em algumas variações se experimentou com batch_size = 1, o que corresponde ao 

treinamento online, que segue melhor o gradiente de erro mas geralmente causa instabilidade 

no treinamento e é mais sujeito a ficar preso em mínimos locais.  

 

Independente da codificação usada para as palavras, um pré-processamento muito simples foi 

feito, consistindo basicamente das seguintes ações. 

• Todos os tokens foram convertidos para tokens sem letras maiúsculas ou acentos. 

• Foram removidas as palavras que tinham uma frequência absoluta no corpus muito baixa.  

 

Em seguida, foram geradas codificações para os ensaios usando quatro técnicas: one-hot 

encoding, GloVe, fastText e BERT. As representações fastText e BERT foram obtidas na Web 

(BERT exige um certo pós-processamento). As representações one-hot encoding e GloVe 

foram programadas a partir do conjunto de dados. Também se usou, alternativamente, uma 

representação GloVe disponibilizada na Web, gerada a partir de um corpus de grande porte.  

 

Para cada caso, para cada conjunto de treinamento codificado com uma técnica diferente, o 

respectivo conjunto de treinamento foi dividido da seguinte forma: 60% para treinamento, 20% 

para validação e 20% para teste. Tomou-se o cuidado de balancear os três conjuntos em termos 

de dois fatores: 
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• as notas dos ensaios e 

• o comprimento dos ensaios, medido em número de palavras, já que ensaios curtos 

tipicamente obtêm menores notas (PERELMAN, 2014).  

Dentro de cada um dos conjuntos, os ensaios (e respectivas notas) foram aleatorizados em 

ordem.  

 

O Quadro 4.1 ilustra um ensaio já processado. 

 
dear_local_newspaper i think effects computers have on people are great learning skills affects because they 

give us time to chat with friends new people helps us learn about the globe astronomy and keeps us out of 

troble thing about dont you think so how would you feel if your teenager is always on the phone with friends 

do you ever time to chat with your friends or buisness partner about things well now there s a new way to chat 

the computer theirs plenty of sites on the internet to do so organization organization caps facebook_myspace 

ect just think now while your setting up meeting with your boss on the computer your teenager is having fun 

on the phone not rushing to get off cause you want to use it how did you learn about other countrys states 

outside of yours well i have by computer internet it s a new way to learn about what going on in our time you 

might think your child spends a lot of time on the computer but ask them so question about the economy sea 

floor spreading or even about the date s you ll be surprise at how much he she knows believe it or not the 

computer is much interesting then in class all day reading out of books if your child is home on your 

computer or at a local library it s better than being out with friends being fresh or being perpressured to doing 

something they know isnt right you might not know where your child is caps forbidde in a hospital bed 

because of a drive by rather_than your child on the computer learning chatting or just playing games safe and 

sound in your home or community place now i hope you have reached a point to understand and agree with 

me because computers can have great effects on you or child because it gives us time to chat with friends new 

people helps us learn about the globe and believe or not keeps us out of troble thank you for listening 
 

Quadro 4.1.  Um ensaio, após pré-processamento. 

 

Os hiperparâmetros iniciais dos experimentos – muitas variações deles foram experimentadas 

– foram os que estão descritos no Quadro 4.2. Eles foram escolhidos a partir da leitura cuidadosa 

dos artigos seminais envolvendo redes LSTM, LSTM bidirecionais, LSTM empilhadas, 

Processamento de Linguagem Natural por meio de DL, já citados na seção 2.2., e dos três 

artigos sobre pontuação automática de ensaios utilizando DL citados na seção 2.4. Mas cumpre 

dizer que há uma enorme variação entre os valores dos hiperparâmetros usados nesses artigos; 

e há também muita variação entre as tarefas e arquiteturas de rede usadas por esses autores e as 

que são exploradas neste trabalho. Por isso, estes valores são pontos de partida para exploração.  
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• Arquitetura:  

o Rede LSTM Bidirecional Empilhada. 

o 1 camada escondida Dense logo após a última camada LSTM. Foram usadas as ativações sigmoid 

(logística) e ReLU nesta camada. Foram feitos vários experimentos sem esta camada.  

o Camada de saída com 1 unidade com ativação linear.  

• Shape da entrada: (batch_size, timesteps, input_dim), com input_dim, o número de unidades na (virtual) 

camada de entrada definido pela codificação vetorial contínua utilizada para as palavras.  

• Número de camadas LSTM empilhadas: 2. Foi testada também a rede com 3 camadas LSTM empilhadas. 

• Número de células LSTM em cada camada: 100. Alternativas testadas (visando o aumento da capacidade 

computacional efetiva): 200, 300 ou 500 células.  

• Número de unidades na camada escondida (quando implementada): variando de ¼ a ½ do número de 

células LSTM na última camada LSTM.  

• Algoritmo de aprendizagem: RMSprop (variante do backpropagation com controle automático da taxa de 

aprendizagem); tido como o mais indicado no treinamento de redes LSTM. A variante Adam também foi 

experimentada.  

• Taxa de aprendizagem: 0,001 (a default do RMSprop); o valor 0,0001 também foi utilizado. 

• Outros parâmetros do RMSprop: valores default. 

• Função de erro: mean_squared_error (erro médio quadrático).  

• Métrica adicional para o erro: mean_absolute_error (erro médio absoluto) – métrica que permite uma 

leitura do erro na mesma unidade do alvo. 

• Número de épocas: 50. Ao longo dos experimentos, valores de 10 a 200 foram experimentados. A técnica 

de parada antecipada (early stopping) foi usada.    

• Tamanho do minibatch (batch_size): 32. O valor 64 também foi experimentado.  

• Valor do hiperparâmetro timesteps: 32. O valor 1 (aprendizagem online) também foi experimentado.  

• Técnicas de regularização:  

o máscara de dropout nas conexões de entrada com taxas dropout de 0,2 e 0,5.  

o máscara de dropout nas conexões recorrentes com taxas recurrent_dropout de 0,2 e 0,5.  

o Critério de parada antecipada: uso do método EarlyStopping implementado por callback, com 

monitoração do valor val_loss (o erro médio quadrático sobre o conjunto de validação).  

o Implementação de callback para armazenamento dos pesos para os quais o melhor valor de 

validação foi identificado, via monitoração do valor val_loss.  

• Uso do comando reset_states ao final de cada época, para reiniciar o estado das células LSTM.  
 

Quadro 4.2.  Valores dos hiperparâmetros usados no experimento. 
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4.5.2. Experimento Localista (One-hot encoding)  
 

Como há 3.967 palavras distintas no corpus, a dimensão dos vetores que codificam cada palavra 

deveria ter esse valor. Entretanto, isso teria produzido uma rede com um número muito grande 

de pesos saindo da camada de entrada – o grande problema da representação one-hot encoding.  

Decidiu-se então por implementar o valor de 1.500 como sendo a dimensão dos vetores one-

hot encoded. O valor 1.500 é um arredondamento de meia-ordem de grandeza vezes a dimensão 

das maiores representações distribuídas de palavras usadas atualmente (GOOGLE-

RESEARCH, 2019): 512. A contrapartida disso é que as palavras com menor frequência 

absoluta no corpus foram efetivamente excluídas.  

 

A rede não foi capaz de aprender a tarefa, como se pode ver na Figura 4.2. A figura (a) mostra 

o resultado do treinamento da rede padrão. Já a figura (b) se refere a uma rede que foi 

simplificada com a retirada de uma camada LSTM. Note-se que nos experimentos mostrados 

na figura não se usou a técnica early stopping. O eixo das ordenadas mostra o erro médio 

absoluto, que é da ordem de grandeza das notas (o intervalo de 0,0 a 5,0, embora as notas 

efetivamente atribuídas tenham variado de 1,25 a 5,0). Em ambos os casos parece haver quase 

nada de aprendizagem, o que pode ser visto pelo não decrescimento do erro de treinamento (em 

vermelho) ao longo do período de treinamento. Nota-se também que o gráfico tem muitos picos, 

o que geralmente está associado a uma taxa de aprendizagem muito alta. Mas diminuir em 10 

vezes a taxa de aprendizagem (para 0,0001) não alterou o aspecto do gráfico. Uma análise mais 

detalhada mostrou que os maiores picos estão associados ao início de cada época (uma época 

corresponde ao treinamento de 48 ensaios); o que é bastante razoável. Um outro aspecto 

negativo mostrado nas figuras é o erro de validação (em azul), que se mantém sempre muito 

alto. Apesar de se ter testado várias combinações de parâmetros, o comportamento se manteve 

constante.  
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(a)                                                                                                                             (b) 

Figura 4.2. Erro médio quadrático para o conjunto de treinamento e para o conjunto de validação para 
duas configurações de rede no caso da codificação one-hot. (a) Rede com a configuração padrão  
(2 camadas LSTM). (b) Rede simplificada (1 camada LSTM). 
 

Outro aspecto preocupante é que os valores obtidos do conjunto de teste, ao final do 

treinamento, geravam valores entre 2,76 e 3,43, com média de 3,13; enquanto as notas 

efetivamente atribuídas pelos instrutores aos respectivos ensaios foram de 1,75 a 4,51, com 

média de 3,68. Isto é, as notas obtidas pelo teste tinham uma variação menor do que as notas 

reais. 

 

Como um teste de sanidade, exatamente o mesmo código foi usado para treinar uma série 

temporal. O experimento foi bem-sucedido, com aprendizado (e generalização para novas 

subséries de teste), como o esperado. Nada leva a crer que haja um problema na base de código.  

 

As conhecidas limitações de treinamento com base em codificações one-hot para  palavras – o 

fato de não haver informação efetiva da língua presente na codificação, a necessidade de não 

incluir no conjunto de treinamento as palavras que menos aparecem, a dificuldade de 

treinamento devido ao tamanho da camada de entrada, com o decorrente risco de overfitting –  

levavam a crer que o treinamento com essas representações não seria muito bem sucedido. Mas 

nada como o que se mostrou experimentalmente. Entretanto, diante das limitações dessa 

codificação, definiu-se retomar os mesmos experimento, mas agora sobre uma codificação 

linguisticamente informativa: GloVe.  
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4.5.3. Experimento com GloVe  

  

Uma das hipóteses de trabalho que motivou esta pesquisa é que o uso de codificações vetoriais 

contínuas de palavras, treinadas sobre corpora muito extensos, que representam o uso real da 

língua escrita, traria um ganho mensurável numa tarefa linguisticamente sofisticada como a 

pontuação de ensaios.  A suposição, então, é que a codificação GloVe, associada à manutenção  

de praticamente a totalidade das palavras no conjunto de treinamento (o que não ocorreu no 

experimento one-hot), irá permitir um efetivo treinamento da rede.  

 

Inesperadamente, o mesmo problema se repetiu, agravado. A Figura 4.3 apresenta o erro médio 

absoluto para o conjunto de treinamento (a) e o erro médio absoluto para o conjunto de 

validação (b). Nota-se que há um certo nível de aprendizado, maior do que no caso do 

experimento anterior, mas ainda muito pouco. Tanto o erro sobre o conjunto de aprendizado 

como o erro sobre o conjunto de validação caem, mas de pouco. Isso aponta para uma situação 

de underfitting (subaprendizado). O que tipicamente está associado a um modelo muito simples 

para o problema ou uma má escolha de hiperparâmetros.  

 

 
   (a)                       (b)  

Figura 4.3. Erro médio quadrático para o conjunto de treinamento (a) e para o conjunto  
de validação (b) para a configuração de rede padrão, no caso da codificação GloVe.  
 

A primeira linha de ataque ao problema foi a variação dos hiperparâmetros. Foram feitas várias 

manobras, dentre as quais as seguintes. 

• Variação da taxa de aprendizagem, diminuindo-se a taxa de aprendizagem mas aumentando 

o número de épocas. 
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• Substituição do algoritmo RMSprop pelo algoritmo Adam, e exploração de seus 

hiperparâmetros.  

 

A Figura 4.4 ilustra o erro médio absoluto para o conjunto de treinamento (a) e o erro médio 

absoluto para o conjunto de validação (b), quando usado o algoritmo Adam. Nota-se que o erro 

de treinamento vai caindo bastante; e, de fato, não há dificuldade em levá-lo a valores bem 

baixos, como comprovado em outros experimentos (mais tarde, o mesmo comportamento foi 

repetido com RMSprop). Entretanto, o erro de validação continua não caindo.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 4.4. Erro médio quadrático para o conjunto de treinamento (a) e para o conjunto  
de validação (b), no caso da codificação GloVe, usando-se o algoritmo Adam.  
 

Além disso, ainda mais preocupante, os valores gerados no teste da rede passaram a se 

concentrar no valor médio das notas no conjunto de treinamento, com praticamente nenhuma 

variação. Isto é, a rede estava aprendendo a média dos alvos.  

 

Ainda prosseguindo na tentativa de resolver o problema de underfitting, já que praticamente 

não há queda do erro no conjunto de validação, e a rede está aprendendo só a média dos alvos, 

várias manobras foram feitas; todas no sentido de oferecer à rede maiores oportunidades de 

computar o erro e, portanto, aprender. As seguintes manobras foram feitas. 

• Alterar a opção stateful, de True para False, permitindo assim que as células LSTM 

pudessem variar mais seus valores. 

• Usar a opção return_sequences = True, junto com o comando TimeDistributed, para fazer 

a rede ler um sinal de erro relativo a cada item num batch.  
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Todas essas manobras necessariamente acarretaram manipulação dos conjuntos de entradas e 

de alvos. Mas nada mudou quanto ao não aprendizado da rede. Breves experimentos 

posteriormente realizados, utilizando-se a codificação BERT, também nada trouxeram de 

diferente.  

 

 

4.6.  DISCUSSÃO 
 
 (ALIKANIOTIS; YANNAKOUDAKIS: REI, 2016) reporta insucesso com o treinamento de 

uma rede LSTM bidirecional empilhada no corpus disponibilizado pelo Automated Essay 

Assessment Prize (ASAP-AES, 2012), tendo que adaptar a codificação das palavras usadas 

pelos autores para incorporar informação sobre a qualidade do ensaio como julgada pelos 

avaliadores humanos. Talvez seja impossível realizar a tarefa de pontuação de ensaio com essa 

arquitetura de rede. Talvez a informação linguística capturada  pela codificação vetorial de 

palavras GloVe não tenha sido o suficiente para tornar a tarefa exequível. Mas é muito mais 

provável que o conjunto de dados seja muito pequeno para permitir que a tarefa seja aprendida; 

ao menos pelos modelos investigados. Enquanto o conjunto de dados utilizado nestes 

experimentos consiste em 60 ensaios, o disponibilizado pelo Automated Essay Assessment 

Prize contém 22.2019 ensaios (embora muitos deles sejam mais curtos do que os aqui 

utilizados).  

 

Várias linhas de investigação estão sendo perseguidas na continuação da presente pesquisa. A 

primeira é testar a hipótese de que o maior problema não seja o underfitting, mas sim o 

overfitting (o super-ajuste do modelo ao conjunto de treinamento, em detrimento à sua 

capacidade de generalização). Experimentos estão sendo conduzidos com um modelo LSTM 

bidirecional mas muito mais simples, em termos de não utilizar a camada escondida Dense e 

de ter um número reduzido de células LSTM. Entretanto, parece muito improvável que este 

seja o caso, e isso só será investigado por completeza.  

 

A segunda opção é modelar o problema não como regressão mas como uma aplicação da 

arquitetura seq2seq (CHO et al., 2014; SUTSKEVER; VINYALS; LE, 2014), que visa gerar 

uma sequência de valores a partir de uma dada sequência de valores. Há quatro paradigmas 

seq2seq. O problema presente é do tipo N-to-1. Isto é, dada uma sequência de palavras num 

ensaio (N), após lê-las todas, gerar uma pontuação (1).  
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A terceira opção é usar a arquitetura Transformer (VASWANI et al., 2017), em substituição à 

arquitetura LSTM, explorando a capacidade de atenção inerente a essa arquitetura para 

acompanhar e extrair sentido das diversas inter-relações temporais existentes nos ensaios.  

 

A quarta alternativa, muito provavelmente a mais eficaz, é abandonar o corrente dataset e 

passar a usar o disponibilizado pelo Automated Essay Assessment Prize, visto esse ser um 

dataset de muito maior porte, com um número de pontuações muito maior do que o existente 

no dataset utilizado nos experimentos aqui reportados. O que é relativamente simples de fazer, 

já que todo o workflow de pré-processamento dos ensaios e geração de conjuntos de treinamento 

é facilmente reutilizável.  
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5  CONCLUSÃO 
 

A revisão sistemática da literatura feita no contexto desta pesquisa identificou e documentou as 

primeiras aplicações de Deep Learning nas áreas de pesquisa de Analítica de Aprendizagem e 

Mineração de Dados Educacionais, em  2015. Ela também documentou que, após um período, 

no início desta década, em que as aplicações nessas áreas utilizando RNA virtualmente 

cessaram, elas ganharam novo fôlego na segunda metade da década. E que, ao longo desse 

período, as pesquisas utilizando DL cresceram num ritmo ainda mais rápido, já suplantando as 

feitas com base em RNA.   

 

Foi possível também documentar como DL vem sendo aplicada, nos últimos quatro anos, a 

tarefas envolvendo classificação, regressão e previsão de séries temporais, no contexto de dados 

educacionais. Essa análise mostrou que os resultados obtidos com  DL são o estado atual da 

arte para o desenvolvimento de modelos no contexto de Mineração de Dados Educacionais e 

Análise de Aprendizagem, no caso das tarefas supracitadas. Com base nos resultados 

levantados, esta revisão fundamenta a tese de que DL deve ser uma das ferramentas de escolha 

de qualquer pesquisador que estude uma situação ou processo educacional do ponto de vista de 

uma tarefa de classificação, regressão ou previsão de série temporal.  

 

Por fim, o trabalho identificou duas vertentes de pesquisa em que a aplicação de DL pode ser  

extremamente útil: analítica de aprendizagem multimodal e qualquer tarefa educacional em que 

dados não pré-processados estejam disponíveis  (por exemplo, texto, figuras ou vídeo obtidos 

no contexto de uma situação educacional). Nesse sentido, deseja-se que esta tese fomente o 

interesse da comunidade científica em aplicar Deep Learning a um novo conjunto de tarefas 

educacionais para as quais antes não se possuía ferramentas apropriadas para sua modelagem. 

 

A outra vertente desta pesquisa procurou aplicar uma técnica de DL para resolver um problema 

relativamente difícil em Analítica de Aprendizagem: a pontuação automática de ensaios. Em 

particular, buscou-se estudar como as várias codificações vetoriais contínuas para palavras, 

desenvolvidas recentemente, poderiam facilitar a realização da tarefa. Duas técnicas de 

codificação de palavras foram escolhidas e implementadas; e experimentos foram realizados, 

usando-se uma arquitetura do tipo LSTM bidirecional empilhada. Até o momento, não foi 

possível obter os resultados desejados, mesmo após uma ampla exploração do espaço de 

variações da arquitetura e dos hiperparâmetros. São apresentados caminhos alternativos para 
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melhorar os resultados obtidos: continuar explorando a arquitetura atual, encarando o problema 

encontrado com um caso de overfitting; modelar o problema do ponto de vista de uma 

abordagem seq2seq N-to-1; ou utilizar a arquitetura Transformer recentemente proposta. Visto 

que a causa mais provável para a limitação da eficácia do modelo em realizar a tarefa é a 

limitação do dataset utilizado, uma alternativa consiste em passar a usar o conjunto de ensaios 

e respectivas avaliações disponibilizado pelo Automated Essay Assessment Prize.  

 

Essa última possibilidade de continuação da pesquisa traz à tona a necessidade de criação, por 

parte da comunidade de pesquisa interessada, de um dataset de porte razoável, e de acesso 

público, especialmente desenvolvido para a tarefa de pontuação automática de ensaios. Se 

observarmos como se deu o desenvolvimento científico na área de Deep Learning, é fácil 

constatar o papel desempenhado pela criação de benchmarks e datasets a eles associados que 

permitiram tanto a mensuração do progresso na área como a comparação entre as diversas 

alternativas propostas para a solução de cada problema. De fato, em sua conferência relativa ao 

recebimento do Prêmio ACM A. M. Turing Award de 2018 (ACM 2018), Geoffrey Hinton 

explicitamente agradeceu pelo trabalho de Fei-Fei Li na criação da base ImageNet 

(IMAGENET, 2016), sem o qual DL não poderia ter seu primeiro breakthrough 

(KRIZHEVSKY; SUTSKEVER; HINTON, 2012).  

 

Muitos pesquisadores na área de Pontuação Automática de Ensaios têm usado o dataset gerado 

pelo Automated Essay Assessment Prize (ASAP-AES, 2012) como benchmark de facto para a 

tarefa. Entretanto, diferente de outros benchmarks usados na área de DL, ele nem foi planejado 

nem é mantido com essa finalidade. Não há, por exemplo, um leaderboard atualizado com 

experimentos feitos nos últimos sete anos, faltam detalhes de como certos scores foram 

calculados, etc. A criação e manutenção de um novo dataset, levando em consideração os 

entendimentos mais recentes dos tipos de ensaio que devem ser corretamente pontuados para 

gerarem progresso efetivo e que apresente balanceamento adequado entre classes distintas de 

ensaios se faz necessária. Um dataset que contenha exemplos dos ensaios que tipicamente 

levam os sistemas contemporâneos a erro, incluindo ensaios curtos e bem pontuados, ensaios 

longos mas mal pontuados, ensaios contendo vocabulário mais sofisticado e estruturas 

gramaticais mais sofisticadas, mas sem a necessária coerência, que são portanto mal pontuados, 

por exemplo. A criação e disponibilização de um tal dataset pode gerar um efetivo progresso 

na área de Pontuação Automática de Ensaios.  
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