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RESUMO

Os mecanismos voltados para controle de avaliação e análise da produção textual são
estratégias que podem auxiliar o acompanhamento de informações geradas ao longo dos
cursos na modalidade a distância. Nesta pesquisa, descreve-se o percurso de aplicação de
técnicas e demonstração de resultados por meio de relatórios. Tal demonstração esteve
condicionada à temática e aos critérios de avaliação de Fórum de Discussão, restrita ao
desenvolvimento de conjunto de técnicas de análise, relacionadas aos dados gerados na
interação de cursos on-line de uma instituição de ensino, a fim de facilitar a visualização e
oferecer condições de avaliação da qualidade das postagens, vito que professores/tutores
têm dificuldade de seguir as discussões dado o número de participações. Por isso, este
estudo teve como estratégia a abordagem quali-quantitativa que visou analisar tanto a
quantidade de postagens de 841 participantes, de 18 salas, no universo dos fóruns em que
residem problemas detidos, quanto a qualidade dos comentários dos estudantes durante
a análise, verificando se foram satisfatórios e atingiram o objetivo proposto. O objetivo
desta pesquisa foi extrair comentários e obter informações relevantes sobre as postagens.
Para alcançá-lo, foi elaborado um conjunto de técnicas em R Markdown para apresentar,
por meio de relatórios, os resultados da avaliação baseada na linha da Mineração de
Dados (MD), em especial a Mineração de Textos (MT) e análises exploratórias, cujas
investigações foram do tipo somativa e formativa. Dessa forma, espera-se que a ação
desenvolvida nesta pesquisa possa auxiliar gestores e professores na tarefa de examinar as
contribuições dos alunos e acompanhar o trabalho do profissional responsável pelo ensino
da turma. A metodologia demonstrada e os indicadores utilizados podem ser aplicados
para qualquer tipo de base de dados textual.

Palavras-chave: AVA-Moodle, Ferramentas de comunicação, Mineração de Dados,
Redes Neurais Artificiais, Educação a distância, Fórum de Discussão, Visualização de
dados e R Studio.



ABSTRACT

The mechanisms for managing evaluation and analysis of writing are strategies that may
help to follow the tracks of information generated throughout e-learning courses. In this
research, we detail the course of techniques application and presentation of results by
means of reports. Such presentation was conditioned to the set of themes and to the
evaluation criterion of Discussion Forum, which was restricted to the development of a
set of analysis techniques about data generated in on-line courses interactions of a school
institution, in order to enable the visualization and provide conditions to evaluate the
quality of posts, as professors/tutors face difficulties in following the discussions due to the
quantity of interactions. For this reason, this study adopted as strategy a qualitative and
quantitative approach that aimed to analyze both quantity of posts of 841 participants of
18 classes within the discussion forums universe where we may find problems, and quality
of students comments during the analysis, by checking if they were suitable and if they
met the objective proposed. The objective of this research was extracting comments and
having relevant information about the posts. To achieve this purpose, it was developed a
set of techniques in an R Markdown file to present reports with results of the evaluation
based on Data Mining (DM), specifically Text Mining (TM) and exploratory analysis,
whose investigations were summative and formative. In this way, we hope that the action
developed in this research may support managers to analyze students contributions and
follow the work of the professional in charge of class learning. The methodology showed
and the indexes used may be applied in any type of text database.

Keywords: Moodle (VLE), Communication Tools, Data Mining, Artificial Neural
Networks, E-learning, Discussion Forum, Data Visualization and R Studio.
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3.7 MÉTODOS DE REDE NEURAL ARTIFICIAL - SOM . . . . . . . . . . . 58

3.7.1 RESULTADOS DO SOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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Caṕıtulo 1

INTRODUÇÃO

Atualmente, a Educação a Distância (EaD) tem se destacado por ser uma modalidade

que proporciona métodos de ensino em busca de meios de aprendizagem. Neste

sentido, segundo Hernandez et al. (2011), com a chegada das tecnologias de informação,

comunicação e web, várias instituições estão incorporando recursos tecnológicos a seus

sistemas de aprendizagem para melhorar a metodologia de ensino, por exemplo, o

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - Modular Object-Oriented Dynamic Learning

Environment (Moodle), tornando-o essencial na EaD.

Segundo Costa e Franco (2005), o AVA possibilita que a equipe multidisciplinar

viabilize atividades e materiais complementares, estabelecendo relação entre os

participantes de um curso por meio de ferramentas de comunicação. Com isso, as ações

dos participantes no curso virtual facilitam as interações e as informações essenciais são

armazenadas para exploração do processo de aprendizagem.

Por esse motivo, a adoção de novas estratégias para a sua exploração é relevante e, para

isto, propõe-se a discussão e a aplicação das técnicas de Mineração de Textos e Visualização

de Dados. Com a aplicabilidade dessas técnicas, serão apresentados resultados para

análise, que poderão auxiliar no acompanhamento das discussões nos fóruns e na avaliação

pelo gestor e pelo professor.

O resultado da aplicação das técnicas em formato de relatório é direcionado ao gestor,

uma vez que ele é o responsável pela sistematização da formação em EaD. No entanto, esse

resultado também é importante para o professor da sala virtual, visto que esse profissional

desenvolve as atividades e cria métodos para que os alunos atinjam os objetivos de

cada atividade. Ambos profissionais devem desenvolver maneiras que possibilitem uma
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comunicação adequada no AVA, por isso necessitam conhecer o desempenho das turmas,

para, assim, acompanhar e adotar estratégias que melhorem a qualidade do curso.

Nesse sentido, dentre as ferramentas colocadas à disposição dos estudantes, no Moodle,

selecionou-se para a pesquisa o Fórum de Discussão. Seu uso produz um elevado número

de registros na base de dados da plataforma no que diz respeito a mensagens trocadas.

Essa ferramenta é utilizada na EaD para fomentar debates (EBONE, 2015) e a cada

dia torna-se mais popular (HE; ZHU; ZHAO, 2011), visto que traz reflexões que vão além

do conteúdo e possibilita ao estudante, além de interagir com a turma, conhecer outras

abordagens. Em cada registro, é posśıvel identificar perfil, turma, t́ıtulo, mensagem,

data, dentre outros atributos. A partir disso, segundo as pesquisadoras Bicalho e

Oliveira (2012), o conhecimento está localizado na interação que os estudantes estabelecem

intencional e colaborativamente.

Como indicadores, pretendeu-se verificar se os alunos discutiram a temática e se a

comentaram dentro do prazo estipulado. Observou-se também o indicador, citado pelos

autores Azevedo, Behar e Reategui (2011), que apura a participação dos estudantes a

partir do número de postagens.

A justificativa deste trabalho é a necessidade de o gestor visualizar a participação da

turma a partir das discussões realizadas nos fóruns e de realizar análises sistemáticas

(PATRIARCHEAS; PAPALOUKAS; XENOS, 2010) como, por exemplo, explorar os

dados textuais.

Para criar a aplicação de análise, de acordo com as justificativas, utilizou-se a IDE

(Integrated Development Environment) do R Studio com o propósito de se realizar análises

exploratórias com o conjunto de dados, por meio das técnicas de Mineração de Textos e

RNA do tipo Kohonen. Com isso, pretende-se apresentar os resultados por intermédio

do R Markdown (BAUMER et al., 2014), que possibilita a implementação de relatórios.

A proposta de utilizar o Markdown é devido à sáıda do relatório ser gerada pronta para

utilização.

A vantagem da utilização dessa aplicação é que, para efetuar a sua execução de maneira

simples, não é necessário o conhecimento de código de programação. Porém, para a sua

utilização é necessário ter alguns conhecimentos de TI, visto que, neste processo será

necessário extrair os dados do servidor Moodle, entre outras tarefas. Para conhecer os

procedimentos para instalação e execução, deve-se visualizar o Anexo A. Sendo assim, o
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indiv́ıduo (TI, estat́ıstico ou outro profissional) executa os códigos no R Studio e, com

isso, gera um relatório para apresentar ao gestor. Dessa maneira, esse profissional poderá

fornecer um feedback aos professores e tutores na análise das mensagens publicadas e no

acompanhamento da atividade Fórum de Discussão, tendo a possibilidade de visualizar

os conceitos mais relevantes de acordo com o tema proposto e, assim, verificar se os

estudantes discutiram a temática e seguiram os critérios de avaliação determinados na

atividade.

A plataforma AVA - Moodle registra, no servidor de banco de dados, as mensagens

trocadas de maneira organizada, assim, o volume de dados torna-se massivo. Por isso,

levou-se em consideração a exploração das bases textuais por meio de análise. Contudo, ao

extrair os dados do servidor Moodle de uma universidade pública do estado de São Paulo,

verificou-se um número considerável de erros de ortografia, o que exigiu um processo de

limpeza de dados.

Nesse contexto, ao considerar as limitações dos ambientes educacionais em oferecer

recursos que possibilitem aos gestores analisar as atividades utilizando o fórum de

discussão, apresenta-se o seguinte problema: como desenvolver uma aplicação para

executar e demonstrar os resultados de um Fórum de Discussão de acordo com a temática

e os critérios de avaliação propostos?

De acordo com a resposta da questão mencionada, acredita-se que essa proposta

permitirá analisar e acompanhar de forma coletiva o conhecimento essencialmente

realizado no fórum. Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho é propor uma aplicação

que gere relatório com a visualização dos resultados obtidos a partir da aplicação das

técnicas de MD e da análise exploratória para que, dessa maneira, os dados tornem-se

acesśıveis aos gestores da educação. Isso os auxiliará na avaliação de uma atividade

realizada no fórum de discussão e, além disso, complementará as informações para o

modelo de relatório já existente na universidade. A partir disso, definiu-se os seguintes

objetivos espećıficos:

• Pesquisar os referenciais teóricos relacionados às técnicas de MD e técnicas de VD;

• Pesquisar e identificar modelos de conhecimento constitúıdos pelas técnicas de MD,

para serem executadas na extração do conhecimento.

• Identificar os indicadores de participações comuns que os gestores queiram extrair
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dos fóruns.

• Apresentar os resultados adquiridos na análise exploratória, utilizando técnicas de

visualização.

• Possibilitar aos gestores e professores verificar se as discussões do fórum tiveram

um desempenho adequado.

• Levantar dados de acordo com os critérios de avaliação da atividade, para que o

gestor e o professor possam analisá-los.

A partir do exposto acima, esta dissertação está constitúıda por 4 (quatro) caṕıtulos:

• Neste primeiro caṕıtulo da pesquisa, foram trazidas considerações sobre a

relevância da EaD. Além disso, foram apresentados a justificativa e os objetivos

do trabalho.

• O segundo caṕıtulo aborda a fundamentação teórica e tem como finalidade

apresentar os principais conceitos sobre Ambiente Virtual de Aprendizagem,

Ferramentas de comunicação, Mineração de Dados, RNAs, Visualização de Dados

e R Studio.

• No terceiro caṕıtulo, é abordada a metodologia, em que serão descritas as técnicas

utilizadas na pesquisa.

• No quarto caṕıtulo, são apresentados os resultados das técnicas utilizadas.

• No quinto caṕıtulo, estão as considerações finais e limitações do trabalho.
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Caṕıtulo 2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A referência teórica selecionada para orientar este trabalho tem como base a revisão de

literatura do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do tipo Moodle, as ferramentas

de comunicação, a Mineração de Dados (MD), as Redes Neurais Artificiais (RNA) e a

Visualização de Dados (VD).

Como consequência da tentativa de análise desses fóruns, também apresenta-se outro

problema: a exploração adequada dos dados gerados no AVA, pois, de ińıcio, esses são

informações não estruturadas para que, em algum momento, possam ser vertidos em

conhecimento.

2.1 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

- MOODLE

O crescimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) oferece para a

educação a distância novas concepções e entendimento na comunicação, conforme afirma

Lévy (2001). Entre esses recursos, destacam-se os Ambientes Virtuais de Aprendizagem

(AVAs), centro da investigação desta dissertação, cujo foco é a ferramenta Fórum de

Discussão. É nesse espaço que se encontrou subśıdios para analisar e comparar conceitos

segmentados por temáticas.

Segundo Joao (2014), o AVA é uma plataforma de suporte ao ensino na EaD. Na

grande maioria dos AVAs, existem diversas ferramentas de acompanhamento do curso

que possibilitam a comunicação e a interação com o propósito de mediar e facilitar o

método de ensino-aprendizagem. Por meio desse ambiente, é posśıvel criar cursos voltados
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à formação continuada, estratégias de treinamento a distância, cursos profissionalizantes,

disponibilizar leituras, v́ıdeos e meios de comunicação.

Um dos AVAs mais conhecidos e utilizados mundialmente é o Moodle. Moodle significa

Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment, ou seja, Ambiente Dinâmico de

Aprendizagem Modular, orientado a objetos. Segundo Otsuka (2006), é uma plataforma

que foi concebida e apoiada no projeto de pesquisa de doutorado de Martin Dougiamas,

na Universidade de Curtin (Austrália) e, desde 2002, vem sendo distribúıda sob a licença

GNU Public License. Além disso, é copyleft, ou seja, pode ter colaboradores e redistribuir o

seu código fonte, desde que sejam seguidas determinadas regras de poĺıticas, por exemplo,

não modificar ou remover a licença original e o direito autoral.

Parte da gestão da aprendizagem ocorrida no Moodle somente é posśıvel com o suporte

das ferramentas de comunicação, tecnologias em constante evolução.

2.2 FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

De acordo com Kenski (2003, p. 21):

“O homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que

lhe são contemporâneas. Elas transformam suas maneiras de

pensar, sentir, agir. Mudam também suas formas de se comunicar

e de adquirir conhecimentos”.

A tecnologia e as novas plataformas mediáticas sempre estão em constante evolução

e podem aprimorar a qualidade da educação. Além disso, permitem oferecer aos

usuários meios de comunicação que ampliam seus horizontes em relação à aquisição do

conhecimento, tornando-se instrumentos (ou ferramentas) eficazes para o desenvolvimento

pessoal, profissional, entre outros.

A compreensão dos conceitos das ferramentas de comunicação é de fundamental

importância neste estudo, visto que o foco da análise se encontra no AVA, a partir dos

dados brutos dos fóruns de discussão em que serão processados para gerar conhecimento.

Além disso, essas ferramentas são aderidas com a finalidade de favorecer o processo de

ensino-aprendizagem e estimular a colaboração e interação entre os participantes.

O AVA Moodle oferece uma ampla variedade de ferramentas de comunicação, que

pode proporcionar a construção de conhecimento de maneira coletiva e individual,
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permitindo ampliar debates e discussões conforme temas determinados antecipadamente

pelos professores e tutores. Com isso, são gravados os diálogos, em formato de texto, nos

quais podem ser analisados.

As ferramentas de interação e comunicação permitem, por meio de troca de mensagens,

dar respostas às questões norteadoras, nos fóruns, das réplicas e das discussões, além de

intercambiar conhecimentos e esclarecer dúvidas entre os participantes. Essa interação

nas salas virtuais pode ocorrer por meio das ferramentas de interatividade śıncronas e

asśıncronas.

As ferramentas śıncronas promovem a comunicação em tempo real (on-line) (SPYER,

2007), sendo necessário que os participantes estejam conectados no mesmo momento em

horários espećıficos. Dessa maneira, é posśıvel que os participantes do curso encontrem-se

virtualmente para esclarecimentos de dúvidas, para debater os temas, e/ou para discussões

sobre os trabalhos em grupo.

O sistema de transmissão de áudio, recebido por uma ou mais participantes ao

mesmo tempo (BARROS, 2010) é uma ferramenta śıncrona. Essa tecnologia permite a

comunicação e a interação entre os usuários, independentemente da localidade, podendo

ser realizada com o aux́ılio da internet, VoIP (voice over IP-Rede de dados), ou mesmo

com o software Skype. O chat também é uma ferramenta que permite diálogo em tempo

real e possibilita agendamento de sessões. Esse diálogo acontece de maneira textual e sua

utilização pode minimizar a sensação de distância na modalidade de educação virtual.

Segundo Spyer (2007), esse recurso é apropriado para temáticas, como brainstorming, ou

seja, possibilita reunir pensamentos e ideias, a fim de gerar conhecimentos inovadores,

visto que se trata de um espaço em que há a necessidade de ser explicitado o tema

ou os assuntos a serem discutidos (SILVA, 2013). Existe também a Teleconferência e a

Videoconferência, para a realização de reuniões com mais de um participante em tempo

real, nas quais a transmissão e recepção envolvem algumas variedades de mı́dia com a

utilização de som e imagem. São aulas ao vivo sobre temas do curso, que ocorrem de

acordo com o horário estabelecido pelos professores, nas quais podem ser esclarecidas

dúvidas, oportunizando dessa forma um ensino de qualidade.

Foram definidas anteriormente as ferramentas śıncronas e logo a seguir serão explicadas

as ferramentas asśıncronas, as quais permitem comunicação sem interlocução simultânea

(CORRÊA, 2009). Ambos os tipos de ferramentas de comunicação geram dados brutos e
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podem ser processadas para adquirir conhecimentos, por meio de técnicas de Mineração

de Dados.

Dentre as tecnologias asśıncronas do Moodle tem-se a ferramenta e-mail, que

possibilita um meio de comunicação entre os usuários de uma sala virtual, para troca

de informações. Desse modo, podem ser enviadas mensagens por assunto, seja sobre a

temática, dúvidas, cobrança pela realização de atividade ou mesmo resolução de algum

outro tipo de problema.

O Fórum de Discussão também é uma ferramenta asśıncrona, em que cada participante

de um curso pode interagir no ambiente em peŕıodos diferenciados (CORRÊA, 2007). Essa

ferramenta proporciona discussões cujas reflexões ultrapassam o conteúdo e possibilitam

ao estudante, além de interagir com a turma, trazer outras abordagens de maneira

colaborativa. Conforme Moran e Almeida (2005, p. 42), essas discussões “favorecem a

criação da rede individual e a constituição de uma comunidade de aprendizagem”. No

fórum, o professor disponibiliza temas espećıficos a serem abordados pelos estudantes

para a interação, de acordo com o objetivo do curso. Com isso, os participantes

trocam conhecimentos, discutem as questões norteadoras e contribuem com seus relatos,

permitindo compartilhar experiências.

Para que haja interação e discussão, a configuração da ferramenta e a proposta da

atividade do Fórum devem estar adequadamente estruturadas. Isso poderá estimular os

estudantes à participação, favorecendo a comunicação e a interação e contribuindo para

a aprendizagem (NANDI; HAMILTON; HARLAND, 2012). Sendo assim, o principal

cuidado na utilização dos fóruns de discussão é o planejamento claro de uma proposta

e/ou tema para discussão, com o objetivo de manter o foco dos estudantes e estimular a

participação.

Por intermédio dessa ferramenta, os estudantes trocam mensagens que podem ser

exibidas em vários formatos e podem incluir anexos, links e v́ıdeos. Dessa maneira,

compartilham e trocam informações significativas sobre as questões norteadoras, formando

conceitos e esclarecendo as dúvidas por meio desse recurso. O tutor/professor/orientador

virtual aparece nesse contexto como mediador do desenvolvimento educativo ao interceder,

instigar e examinar a aprendizagem em desenvolvimento (OLIVEIRA; FILHO, 2006).

Além disso, os fóruns de discussão possibilitam uma maior independência no processo

educativo, sendo os estudantes os maiores responsáveis por suas participações e
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comunicações com os colegas do curso (ABAWAJY, 2012).

Dentro dessa perspectiva, é posśıvel dizer que essa ferramenta pode servir como apoio

para a análise e o acompanhamento do aluno sobre determinado tema proposto, tendo a

possibilidade de visualizar as interações estabelecidas e de intermediar as discussões.

Uma abordagem que pode diminuir a dificuldade de análise de dados é a Mineração

de Dados, detalhada a seguir.

2.3 MINERAÇÃO DE DADOS

A Mineração de Dados (do inglês, Data Mining) auxiliou a proposta desta pesquisa,

pois possibilitou a descoberta de informações relevantes no Fórum de Discussão.

Para contextualizar o assunto de MD, vale ressaltar que, com o crescimento da EaD,

a produção em larga escala de dados digitais vem aumentando significativamente dentro

das universidades e dos centros de educação. Consequentemente, o número de cursos

a distância e o volume de informações de fontes textuais não estruturadas também é

crescente. A partir das diferentes modalidades de interação, institui-se a necessidade da

análise de dados para a gestão do curso.

A MD é utilizada em várias áreas do conhecimento (MOTTA et al., 2016),

sendo considerada interdisciplinar, agregando conceitos na comunicação para prever o

comportamento e monitorar preferências do usuário. Na área de assistência médica, a MD

pode facilitar a análise dos dados resultantes de grandes bases de dados. Por exemplo,

seria posśıvel obter resultado, por meio da MD, de uma combinação de medicamentos

que levaria a uma enfermidade (MIRANDA M. F.; RIBEIRO, 2011), ou identificar

diagnósticos mais precisos das doenças. Em particular, a MD é muito utilizada na área

da educação a distância para analisar as interações dos usuários com o AVA, além disso,

é posśıvel efetuar a mineração e transformá-la em conhecimentos úteis para averiguação e

avaliação. Outra possibilidade é minerar os dados textuais dos estudantes com o objetivo

de verificar o relacionamento entre uma abordagem pedagógica e o aprendizado do aluno

(BAKER; ISOTANI; CARVALHO, 2011) para compreender os resultados em contextos

educacionais. Dessa forma, pode-se considerar os ambientes potencializadores em que os

estudantes interagem, avaliando a sua interação em cursos on-line, utilizando AVA ou em

Sistemas Tutores Inteligentes (STIs), entre outros.
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Segundo Witten e Frank (2005), são gerados da área de MD alguns métodos utilizados

na Mineração de Dados Educacionais (MDE), do inglês Educational Data Mining (EDM)

que buscam explorar um conjunto de informações, de banco de dados extráıdos de

ambientes educacionais, a fim de descobrir grandes quantidades de dados (BAKER;

ISOTANI; CARVALHO, 2011). Nesse processo, o KDD pode ser interativo, iterativo,

cognitivo e exploratório. Com isso, busca-se melhorar a qualidade do ensino e focar

o processo de aprendizagem, considerando os ambientes nos quais interagem. Nesse

universo, a área de MD busca valorizar e adotar métodos, por meio de algoritmos de

mineração, para encontrar padrões entre os dados a fim de compreender e descobrir

caracteŕısticas diante dos comportamentos dos participantes de um curso.

As fases para a Descoberta de Conhecimento podem ser dispostas na Figura 2.1.

Figura 2.1: Processo de extração de conhecimento em base de dados
(Fonte: (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996))

A literatura relacionada à EDM aborda a aplicação de técnicas e fornece diferenciadas

maneiras de minerar os dados educacionais. Para isso, é necessário levar em consideração

uma escala da hierarquia dos dados, sendo necessário haver uma diferenciação entre as

bases e a informação. Os dados de entrada são diferentes dos dados de sáıda, sendo que

a sáıda é determinada conforme os padrões encontrados. A Figura 2.1 dispõe as fases da

mineração de dados; seguem abaixo os detalhes de cada etapa:

Seleção - essa etapa pode ser realizada manualmente ou por algoritmo. A seleção é

uma junção organizada de dados. Inicia-se com a coleta de dados, a fim de identificar as

informações que serão trabalhadas na análise, de acordo com algum critério, na perspectiva

de compreender os dados e identificar posśıveis problemas de qualidade, para que assim
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seja posśıvel obter resultados com informações úteis.

Pré-processamento - uma vez definida a base de dados bruta a ser utilizada, a etapa

de pré-processamento é executada de maneira a organizar os dados para sujeitar-se ao

algoritmo de MD. Nessa etapa, são eliminados rúıdos e erros, visando garantir a qualidade

dos dados, os quais são preparados por meio de tarefas de limpeza, transformação,

integração e formatação. Segundo Dias et al. (2015), a limpeza dos dados é um quesito

básico para se obter um resultado satisfatório na mineração. Além disso, são padronizados

os formatos de datas, abreviaturas e valores de atributos. Esses processos são realizados

por meio de um pré-processamento, cujo intuito é reduzir caracteŕısticas redundantes e

falta de consistência, visando adequá-los para a etapa de mineração.

Transformação - nessa fase ocorre a transformação dos dados, com o intuito de

identificar atributos relevantes, de maneira que possam ser analisados e reorganizados.

Os dados importantes são alterados para um formato apropriado, a fim de facilitar

a interpretação na próxima fase: a mineração de dados. Nesse processo, existe a

normalização dos dados, em que os valores são transformados em valores binários. Ocorre

também a transformação dos valores simbólicos para numéricos. O resultado dessa fase

é a diminuição dos dados, por meio da busca por atributos significativos das variadas

caracteŕısticas das informações.

Mineração de dados - essa fase é voltada para selecionar e descobrir os métodos e

as técnicas de mineração. É gerado o projeto de teste, tornando posśıvel construir um

modelo da aplicabilidade do algoritmo.

Interpretação e avaliação - a finalidade dessa etapa é garantir que o modelo padrão

de conhecimento gerado seja interpretado e avaliado para verificar se atende aos objetivos

e às expectativas do estudo. A interpretação e avaliação dos resultados são apresentadas

por meio da visualização gráfica, para que possa ser analisada por decisão humana.

Existem diversas linhas de pesquisa na EDM, muitas delas derivadas da MD. Dentre

essas áreas, existe a taxonomia, que lida com a descrição, identificação e classificação.

Segundo Baker et al. (2010), a taxonomia das subáreas do estudo em EDM pode ser

utilizada em MDE, correspondendo às seguintes tarefas:

• A Predição (Prediction), amplamente utilizada, é composta por classificação,

regressão e estimação de densidade. Em Classificação (Classification), a variável

predita é uma variável binária ou categórica, sendo uma das tarefas mais aplicadas
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para minerar dados (GUIMARÃES, 2005). Em Regressão (Regression), a variável

predita é uma variável cont́ınua. Logo em Estimação de densidade (Density

Estimation), a variável predita é uma função de probabilidade da densidade.

• Existe também a técnica de Agrupamento (Clustering), cujo propósito é encontrar

semelhanças entre os dados e organizá-los em grupos, dividindo-os em um conjunto

de clusters, conforme seu grau de similaridade. Essa técnica é útil nos casos em

que as categorias mais comuns dentro do conjunto de dados não são conhecidas

antecipadamente.

• Outra técnica é a Mineração de relações (Relationship Mining), cuja meta é

descobrir relação entre as variáveis em um conjunto de dados com um grande

número de variáveis. Dentro dessa técnica existem Mineração de Regras de

associação (Association Rule Mining), Mineração de correlações (Correlation

Mining), Mineração de Padrões Sequenciais (Sequential Pattern Mining) e

Mineração de Causas (Causal Mining).

• A Destilação de dados (Distillation of Data) é uma técnica para julgamento

humano em que um usuário pode realizar inferências sobre os dados, quando

apresentados de forma adequada.

• Na técnica de Descoberta com Modelos (Discovery with Models), um modelo de

um fenômeno é desenvolvido via predição, agrupamento ou, em alguns casos, com

a engenharia do conhecimento, sendo que o modelo é desenvolvido utilizando a

razão humana em vez de métodos automatizados.

Essa área de pesquisa iniciou-se após a ascendência dos algoritmos de análise para Big

Data, com volume de dados que excedem armazenamento.

2.3.1 MINERAÇÃO DE TEXTOS

A mineração de dados textuais pode ser chamada também de Mineração de Textos.

Ambas buscam informações em conteúdo não estruturado e empregam algoritmos

semelhantes de Inteligência Artificial (IA) (KONCHADY, 2006), os quais se baseiam na

exploração dos dados em formato de texto. A diferença é que a MD apresenta esses dados

em tabela na base de dados, enquanto a mineração de textos é armazenada de maneira
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livre. Sobretudo, esse processo fundamenta-se em converter palavras não estruturadas

numa maneira apropriada para possibilitar aplicar técnicas de Data Mining (MORAIS;

AMBRÓSIO, 2007).

Essa área surgiu com o objetivo de trabalhar com os dados e as informações não

estruturadas, sendo um campo multidisciplinar que dá origem a conhecimentos das áreas

de Informática, Lingúıstica, Ciência Cognitiva e Estat́ıstica.

Segundo Morais e Ambrósio (2007), os processos de mineração de textos estão

relacionados da seguinte maneira:

• Seleção dos textos (dados) - envolve a seleção de termos que sejam relevantes,

distinguindo semelhanças em função da definição das palavras, em que se

fundamente e represente da melhor maneira a base de textos.

• Análise semântica, fundamentada na aplicabilidade de cada palavra no texto, e

Análise estática, constitúıda pela frequência dos termos nos textos.

• Preparação dos dados - nessa etapa, normalmente os dados não estão normalizados

e organizados para as técnicas de mineração de dados. Nesse sentido, é fundamental

esse processo, visto que tais técnicas objetivam uniformizar as informações de

entrada, preparando-as para a próxima fase de indexação e normalização.

• Indexação e normalização - a finalidade primordial da indexação e padronização

dos textos é identificar as similaridades das definições das palavras, encontrando

problemas estruturais e de sinônimos (EBECKEN; LOPES; COSTA, 2003).

• Cálculo de relevância dos termos - deve-se considerar que uma base contém palavras

menos e mais importantes. Nesse contexto, as mais utilizadas geralmente (com

exceção da stopwords) têm conceitos mais relevantes, bem como palavras seguidas

de nomes de t́ıtulos ou em diferentes estruturas.

• Seleção dos termos e pós-processamento - nesses processos, o objetivo é a seleção

das palavras mais utilizadas e a análise de resultados.

Esses processos de Mineração de Textos proporcionam a análise dos dados, com

o propósito de garantir e melhorar a qualidade das informações, visto que influem

pontualmente no conhecimento a ser extráıdo (BATISTA, 2003). Essa etapa é voltada
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para selecionar as palavras importantes na limpeza dos dados, na qual os termos são

analisados separadamente. Para isso, utilizam-se técnicas para diminuir a complexidade

dos textos, por meio da normalização (Stemming). Além disso, é necessário excluir

palavras irrelevantes, com nenhum sentido (stopwords), e reconhecer palavras cognatas,

em que há semelhanças de significado entre as palavras (REZENDE, 2003).

Stopwords são palavras que podem ser irrelevantes no conjunto de dados. Por exemplo:

pronomes, artigos, preposições, interjeições, dentre outros termos. O processo descrito

deve ser executado antes da etapa do Stemming.

O Stemming é uma técnica que trabalha com variações morfológicas, também chamada

de lematização, dado que procura diminuir a variação estrutural de um termo. Para isto,

na raiz de cada frase são identificados e removidos os prefixos, sufixos e as adequações

do plural. Dessa forma, são geradas ráızes semânticas criando “termos”. Por exemplo,

no momento que o algoritmo é executado e localiza as palavras (computacionalmente,

computador, computadores), ele os diminui a um único termo: o radical comput.

Segundo Braga (2011), existem duas maneiras de retirar as ráızes: por meio de regras

gramaticais programadas, que verificam plurais e a posição das vogais e consoantes nas

palavras, e por intermédio do uso de dicionários, em que cada palavra é comparada numa

lista procurando o termo “mais adequado”. Com a utilização desses dicionários, é posśıvel

também encontrar os termos compostos que constituem mais de uma palavra e alterá-los

num conceito único.

Vale ressaltar que a técnica de stemming possibilita alterar erros gramaticais e, como o

stopwords, reduz o tamanho do ı́ndice, melhorando o desempenho computacional. Dessa

maneira, melhora a qualidade dos dados. No entanto, a utilização de stemming não

soluciona totalmente a problemática da diminuição de contexto da informação (ÁVILA,

2013). Uma das dificuldades dessa técnica está relacionada às linguagens (idiomas)

existentes, visto que a regra de cada ĺıngua necessita ser avaliada.

Os processos descritos estão relacionados ao processo de transformação dos dados e

desenvolvimento consistente das informações textuais para o formato computacional, de

maneira que possam ser manipulados, interpretados e analisados por um algoritmo de

MD.

Em seguida, inicia-se a fase da análise dos dados, em que esses são examinados

quantitativamente e qualitativamente e são constitúıdos em tabelas e gráficos (CENSO,
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2012). Existem dois tipos de abordagens na MT que podem ocorrer na análise e são

utilizadas isoladamente ou em conjunto:

• Por meio da análise semântica, baseada no conceito das palavras.

• Por meio da análise estática, apoiada na regularidade utilizada nos termos que

aparecem nos textos e nas maneiras como são extráıdas as informações do código

fonte de uma aplicação. Nesse tipo, são analisadas similaridades de nomes entre

as classes e as conexões estáticas são avaliadas. Segundo Schmitz (2007), a

observação estática da propriedade de software pode ser tratada como uma questão

de ambiguidade da linguagem num ńıvel de linguagens formais.

Segundo Morais e Ambrósio (2007), a investigação qualitativa e quantitativa de ampla

quantidade de textos é a mais adequada para a compreensão dos dados. Esses textos

podem ser representados por diferentes formatos, especialmente por meio de páginas

HTML (Hypertext Markup Language).

A análise quantitativa de textos reproduzidos ou escritos tem como base as leis da

distribuição dos seus respectivos vocabulários. Essa investigação considera também a

qualidade dos textos, contudo, também fornece critérios com o objetivo de considerar as

ocorrências de acordo com a importância cient́ıfica.

Após as etapas de coleta de dados, pré-processamento da mineração dos textos, análise

dos dados, normalização, categorização e classificação de termos, é posśıvel realizar o

treinamento dos dados por meio da Rede Neural Kohonen.

2.4 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

RNAs são sistemas computacionais organizados em uma aproximação à computação

fundamentada em ligações, interconectadas entre si, com pesos que podem ser modificados

de acordo com os parâmetros de qualidade, constitúıdas por um conjunto de unidades de

processamentos individuais (FERNANDES et al., 2012).

Segundo Akamine (2005), o cérebro humano poderia ser comparado a um computador

complexo, com capacidade de sistematizar, por meio dos neurônios, vários processos

rapidamente (HAYKIN, 2001). O neurônio artificial tem capacidade de generalização

e consegue processar informações. A unidade de processamento indica um simples
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instrumento capaz de computar o somatório das entradas ponderadas, cujos resultados são

obtidos por meio de uma função não linear. Segundo Medeiros (1999), esse instrumento

é caracterizado por um “offset” ou limiar interno e por algum tipo de função não linear.

Segundo Affonso (2011), o neurônio artificial apresenta entradas similares aos dendritos

(conjuntos de terminais de entrada) do neurônio biológico, analisando as informações

originárias do meio externo, e sáıdas resultantes parecidas ao axônio (conjuntos de

terminais de sáıda).

As RNAs consistem na habilidade de aprender por meio de uma fase de aprendizagem,

cujo objetivo é fornecer os dados como entrada de RNA e informar qual é a sáıda (resposta)

esperada. Dessa maneira, é posśıvel aproximar funções não lineares, permitindo, por

intermédio de treinamento, estruturar relações de entrada e sáıda (SOARES; SILVA,

2011). Os neurônios das unidades são relacionados por canais de comunicabilidade que

estão unidos por determinados pesos (AKAMINE, 2005).

O primeiro modelo artificial de um neurônio surgiu em 1943, realizado pelo psiquiatra

neuroanatomista Warren McCulloch e o matemático Walter Pits. Segundo Akamine

(2005), o modelo trabalhado em conjunto tinha o objetivo de descrever um modelo

artificial de um neurônio apresentando técnicas com as capacidades computacionais.

As RNAs são capazes de realizar agrupamentos. Dessa maneira, uma das técnicas

propostas neste estudo é utilizar uma Rede Neural do tipo Kohonen para agrupar os

termos mais comentados de acordo com o resultado das técnicas de MT e, com isso,

visualizar, por intermédio das amostras, as proximidades e semelhanças dessas palavras

de acordo com suas frequências.

Para isso, foram utilizados os mapas auto-organizáveis da Rede Neural SOM com

o objetivo de explorar os dados. Essa técnica é o resultado da pesquisa do Professor

Teuvo Kohonen, da Finlândia, em 1982. Esse estudo demonstra algoritmos que permitem

um mapeamento autoajustável do local de estados multidimensionais que fornece uma

estrutura topológica entre os espaços de entrada e de sáıda (GONÇALVES; NETTO;

JÚNIOR, 1996), possibilitando investigar dados por agrupamentos e visualização com a

finalidade de descobrir estruturas e padrões multidimensionais.

Esse tipo de rede pode ser considerada não supervisionada, uma vez que possibilita

o agrupamento por instâncias similares em aglomerados, formando conjuntos ou clusters.

Utiliza regras de aprendizagem competitiva, em que os neurônios de sáıda da RNA
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competem entre si para se transformar em ativos, numa rede neural que dispõe, como

sáıda, demonstrações bidimensionais (mapas) de banco de dados de alta dimensionalidade

(AFFONSO, 2011). A grade de neurônios, se forem bidimensionais, pode ser do tipo

hexagonal, em que cada neurônio possui 6 (seis) vizinhos diretos, ou retangulares, em que

cada neurônio possui 4 (quatro) vizinhos diretos, conforme demonstra a Figura 2.2.

Figura 2.2: Exemplos da Topologia da Vizinhança
Fonte: Elaborada pela autora.

A execução de um SOM acontece em fases distintas à competitiva em que se determina

o neurônio mais apropriado BMU (Best Matching Unit). Segundo Affonso (2011), a

seleção da mais apropriada correspondência por meio dos vetores de entrada e o de peso é

efetuada por intermédio do critério da menor distância (euclidiana) entre o vetor de pesos

por ela guardada e o vetor de entrada matematicamente expresso pela equação abaixo.

i(x) = argmin||x− wj||j = 1, 2, ...n

Em que i(x) é a apresentação do neurônio da entrada x, wj é o vetor de peso, e n é o

número total de neurônios do mapa.

O algoritmo responsável pela organização do mapa auto-organizável ativa os pesos

sinápticos da rede. Para isso, pode ser inicializado com valores menores dos pesos

sinápticos num gerador de números aleatórios. A partir do momento em que a rede é

inicializada, de acordo com Simon (2001), existem três etapas que envolvem a formação

do SOM:

• Competição: para cada padrão de entrada, os neurônios da rede calculam e

computam a resposta dos neurônios de sáıda (grade). Quem obtiver o maior valor

com a maior resposta é o vencedor da competição.
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• Cooperação: o neurônio vencedor define a localização espacial de uma vizinhança

topológica (em função da grade) de neurônios excitados, proporcionando, dessa

maneira, a contribuição entre os neurônios vizinhos.

• Adaptação Sináptica: aprendizado ligado ao padrão de entrada. Permite aos

neurônios excitados aumentar seus valores individuais da função que estabelece

diferenças em relação ao padrão de entrada. Os pesos do neurônio vencedor, e de

sua vizinhança, permanecem mais proximamente do padrão de entrada.

Dessa maneira, as definições descritas anteriormente produzem o contexto ao qual se

refere esta pesquisa sobre a aplicabilidade das técnicas de RNA do tipo SOM. Na próxima

subseção será conceituado o tema Visualização de Dados.

2.5 VISUALIZAÇÃO DE DADOS

A área da Visualização de Dados é abordada nesta pesquisa porque são demonstrados

gráficos para mostrar os resultados decorrentes das técnicas utilizadas. A análise por meio

da visualização de gráficos facilita e proporciona aos educadores uma visão mais ampla

da situação de análise do Fórum de Discussão.

A teoria da VD refere-se ao estudo de como são demonstradas as informações por

meio de gráficos, diagramas geométricos, tabelas de posição e mapas, de maneira que as

pessoas possam visualizar de forma interativa e exploratória seus resultados (OLIVEIRA;

LEVKOWITZ, 2003). Para o autor Nakazaki (2010), em um meio diagnóstico e

exploratório, é comum pesquisar métodos e procedimentos que permitam a manipulação

e interação com os dados de forma rápida e eficiente.

O campo de visualização centra-se normalmente em representar dados brutos na

forma de gráficos, proporcionando, dessa maneira, meios de observar a apresentação dos

conjuntos de dados. Segundo Gomes e Tavares (2011), essas apresentações proporcionam

um apoio cognitivo por meio de alguns mecanismos que pesquisaram as potencialidades

da percepção humana e a execução visual.

Com isso, este trabalho visa analisar os dados dos fóruns de discussão de maneira

quantitativa e qualitativa. A indicação quantitativa será o número de postagens e a

qualitativa será a qualidade dos fóruns, para detectar os pontos fracos e os pontos fortes

das discussões. Segundo Gardner (1994, p. 34),
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... “se queremos formar pessoas capazes de escrever, devemos

fazê-las escrever; se queremos formar pessoas capazes de analisar

dados, devemos dar-lhes dados para analisarem; se queremos formar

pessoas que saibam fazer uma boa apresentação, devemos fazê-las

dar boas apresentações...”.

Para valorizar a aprendizagem e formar pessoas, as informações na Visualização de

Dados na EaD devem ter integridade na análise da técnica de estruturar os dados e

exibi-los em formatos visuais com a finalidade de ajudar os usuários a observar e entender

os conjuntos de dados (CARLIS; KONSTAN, 1998). O design precisa ter um formato

adequado e a estrutura e as funções devem ser trabalhadas de maneira que a aplicação

seja fácil de manusear.

Para Paula et al. (2011), essa área refere-se às representações visuais de dados

quantitativos, que podem ser processados e exibidos em forma visual por meio de gráficos,

de pontos, de linhas, de barras, histogramas ou em qualquer outra modalidade sensorial,

não apenas gráficos. Inclusive, tais representações podem ser empregadas por meio de sons

e animações para representar os dados (SPENSE, 2007). Geralmente, elas são interativas

e a exibição possibilita ao usuário manipular as informações, visto que estão ligadas a

uma atividade cognitiva humana em que não há relacionamento com computadores.

Por meio das definições expostas, é posśıvel concluir que a visualização está ligada à

abstração de um conjunto de dados, geralmente representado por gráficos. Assim sendo,

é posśıvel interpretar, analisar e avaliar as informações de maneira direta.

Para que seja posśıvel a análise em busca do conhecimento, é necessário utilizar

algumas técnicas de visualização da informação com o objetivo de apoiar e demonstrar

resultados significativos, oportunizando a comunicação ou ação do usuário por meio de

uma interface amigável. Nesse sentido, o usuário precisa de um conjunto de dados e de

uma estrutura de apresentação (MORENO, 2006).

As técnicas permitem demonstrar a relação entre palavras e, abstraindo os detalhes das

informações, torna-se posśıvel explorá-las de maneira multidimensional com coordenadas

paralelas, Glyps, gráficos de dispersão (scatterplots), Cone Tree, Hyperbolic Tree, Treemap,

Perspective Wall, Árvores de objetos, histogramas, VI Table Lens, técnicas baseadas em

grafos, word cloud, entre outras.

As coordenadas paralelas mapeiam um espaço n-dimensional em uma estrutura
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bidimensional que utiliza n eixos paralelos e, com isso, agrega derivações dos dados

paralelos verticais, em que cada linha representa um item do dado. Esse método apresenta

dados estruturados numa linha ligando pontos aos eixos (NASCIMENTO; FERREIRA,

2006). Essa técnica foi proposta por Inselberg e Dimsdale (1991) e segue abaixo um

exemplo representado pela Figura 2.3.

Figura 2.3: Exemplo de técnica de Coordenadas Paralelas
Fonte: (INSELBERG; DIMSDALE, 1991)

Star Glyphs é uma técnica de visualização multidimensional iconográfica que estabelece

coordenadas paralelas com ı́cones (LEE; REILLY; BUTAVICIUS, 2003). Desenvolvidos

por meio de um conjunto de elementos de codificação que agregam os atributos e

são representados por śımbolos gráficos, aceitam um maior número de atributos para

demonstrar as informações. Segundo Chau (2011), Glyphs são objetos gráficos que

apresentam os valores das diversas dimensões por múltiplos parâmetros visuais, tais

como posições, cores, tamanhos e formas. A ordem da distribuição de atributos desse

método possibilita o trabalho de agrupamento, visto que a mudança das ordens origina

diversificados formatos de ı́cone (YAMAGUCHI, 2010).

Outro tipo de visualização são os gráficos de dispersão, em que as técnicas para

visualizar os dados são multivariadas. Os valores dos atributos indicam o posicionamento,

podendo ser demonstrados por meio de tamanho, forma e cor. Os gráficos de

dispersão podem ser bidimensionais e tridimensionais, sendo que as suas visualizações

são delimitadas somente por escalas quantitativas (PEREIRA, 2015). Segue abaixo um
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exemplo representado pela Figura 2.4

Figura 2.4: Exemplo de técnica de Matriz de Gráficos de Dispersão
(WARD, 1994, p. 332)

Existe também a técnica de visualização Cone Tree, em que os dados podem ser

apresentados hierarquicamente, derivando uma estrutura de árvore, com modelo de

cone translúcido, que possibilita verificar todos os filhos demonstrados na base do cone

(YAMAGUCHI, 2010). É posśıvel também perceber os filhos por trás da base, facilitando

a navegação. Nessa navegação, conforme Yamaguchi (2010), a velocidade do movimento

giratório dos nós tem de ser acelerada, para que possibilite ao usuário seguir a ordem dos

procedimentos efetuados em relação à árvore.
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Figura 2.5: Exemplo de técnica Conetree
(ROBERTSON; CARD; MACKINLAY, 1993, p. 2)

A técnica Hyperbolic Tree apresenta organizações sobre os elementos dos dados por

meio de um design radial estabelecido no plano hiperbólico e, em seguida, mapeado para

um disco 2 D (VAZ; CARVALHO, 2004). É executada diretamente no browser, sendo

considerada uma técnica de visualização contextual. Foi desenvolvida por John, Lamping

e Ramana Rao em 1995 (LAMPING; RAO, 1996).
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Figura 2.6: Exemplo de técnica Hiperbolic Tree
Fonte: Elaborada pela autora.

A técnica de Treemap pode apresentar relações hierárquicas ou em grafos num espaço

retangular, sendo posśıvel a subdivisão em outros espaços para cada ńıvel de hierarquia.

Segundo Rosas (2013), esse método emprega a compreensão de preenchimento de espaço,

dividido em nós, os quais exibem dados de peso constituindo o ambiente de apresentação

para área de visualização, alternando eixos X e Y. A principal contribuição dessa técnica

é melhorar a navegação nas camadas da aplicação que está envolvida em pacote (PHAN

et al., 2010).
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Figura 2.7: Exemplo de técnica Treemap
Fonte: D3.js - Data-Driven Documents

A técnica Perspective Wall emprega visualizações singulares e contextualizadas,

fazendo com que o usuário não se perca na visualização linear dos ambientes dos dados

estruturados, que são demonstrados com informações num retângulo longo. Esse retângulo

é dobrado para trás nos limites à direita e à esquerda (ROSAS, 2013), originando,

dessa forma, uma perspectiva tridimensional. Essa perspectiva pode ser realizada pela

mudança do layout 2D para 3D (animações interativas). Segundo Vaz e Carvalho (2004),

a Perspectiva Wall utiliza da mesma maneira a definição técnica Bifocal Display, cuja

proposta é verificar diferenciados sistemas de arquivos e documentos.
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Figura 2.8: Exemplo da técnica Perspective Wall
(VAZ; CARVALHO, 2004, p. 16)

A técnica de Histogramas sintetiza e compartilha o conjunto de valores de um atributo,

apresentando graficamente a frequência. Cada barra corresponde a uma classe, a qual

apresenta intervalo de valores referentes a uma escala e altura equivalente à frequência

(YAMAGUCHI, 2010), permitindo a verificação da quantidade e a identificação de

modelos outliers.

Existe a técnica baseada em grafos, em que o conjunto de pontos (vértices) é ligado

por linhas (as arestas) que apresentam os relacionamentos existentes entre os conjuntos

de dados (HERMAN; MELANÇON; MARSHALL, 2000).

Tem-se também o tipo de visualização SunBurst. Essa é uma técnica radial que utiliza

espaço de preenchimento raio em vez de espaço retangular. Nessa técnica, os itens são

carregados em uma hierarquia no centro, em ńıveis distantes e profundos para o centro.
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Figura 2.9: Exemplo da técnica SunBurst
Fonte: D3.js - Data-Driven Documents

Vale destacar uma outra técnica chamada wordcloud, responsável por estruturar os

dados textuais para o tipo wordcloud. Também conhecida como tag clouds e chamada de

nuvem de palavras, esse tipo de visualização tem como finalidade apresentar a frequência

de cada palavra, que consiste em utilizar tamanhos e fontes de letras diferentes, para

destacar a relevância dos termos espećıficos vindos de um classificador. A figura 2.10

apresenta um modelo. Segundo Kern, Gonçalves e Bovo (2011), o wordcloud permite

analisar caracteŕısticas relevantes de um corpus textual, utilizando técnicas de KDD.

Figura 2.10: Exemplo de Word Cloud
Fonte: WordArt - https://wordart.com
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Para visualização dos dados, são utilizados também o Diagrama de barras e o Diagrama

circular. Ambos podem demonstrar dados quantitativos e qualitativos, sendo que o

gráfico gerado indica a frequência com que ocorre determinada variável e proporciona

uma visualização que facilita o processo de análise.

O Diagrama de barras é desenvolvido por um eixo horizontal (ou vertical), em que

as barras são desenhadas com altura proporcional ao número de frequências e um eixo

vertical (horizontal), em que se marcam as frequências. No Diagrama circular, também

conhecido como gráfico de pizza, os valores de cada categoria estat́ıstica apresentada são

proporcionais aos respectivos ângulos.

Dentre as técnicas de visualização pesquisadas, pode-se destacar alguns aspectos em

comum, por exemplo:

• Escalabilidade - número de registros. Esse é um dos motivos que atrapalham a

análise, devido ao amplo volume de informações.

• Dimensionalidade dos dados - número de atributos.

• Transformação dos dados - nessa etapa, segundo Xavier (2009), os dados são

investigados e tabulados com a finalidade de adquirir novos conhecimentos dos

objetos e das informações. Ou seja, está relacionada à modificação dos dados brutos

em dados estruturados, eliminando informações desnecessárias. Com isso, pode ser

efetuada uma análise estat́ıstica ou mesmo inclúıdos novos dados relevantes.

• Tipos de dados - classificação de dados como qualitativos e quantitativos.

• Interpretabilidade - está relacionada à extração da informação de maneira que seja

facilmente interpretada.

• Relacionamento entre atributos.

• Interatividade - possibilidade de inserção de técnicas de interação.

A Figura 2.11 apresenta um modelo de referência para visualização, em que a interação

humana dá origem ao dado bruto e à tabela de dados, seguida por estruturas visuais. Em

seguida, tem-se Visões (Mapeamento visual), depois Transformações visuais e, por último,

as tarefas.

28



Figura 2.11: Modelo de Referência proposto por Card, Mackinlay e Shneiderman (1999)
Fonte: Computação (2008, p. 19)

Diante dos modelos, tem-se a Visualização Cient́ıfica, a qual constitui uma

área multidisciplinar em que a principal finalidade é conceder uma análise visual

detalhada, investigativa e interativa de grandes conjuntos de dados f́ısicos, complexos

e multidimensionais (BURIOL; GEUS; SCHEER, 2008).

Esse tipo de visualização está próximo de uma simulação dos dados obtidos e o foco é

apresentar visualmente demonstrações que fazem referência a objetos f́ısicos, fenômenos

da natureza ou localizações em um domı́nio espacial (NASCIMENTO; FERREIRA, 2006).

Portanto, na Visualização Cient́ıfica geralmente se tem uma perspectiva de simulação dos

dados obtidos. Desse modo, a visualização torna-se uma representação do mundo real,

possibilitando uma melhor investigação das informações. Esse tipo de visualização remete

às apresentações visuais que transformam dados em imagens. Os dados são abstratos,

visto que não há necessariamente uma representação geométrica, e visam fomentar a

apropriação das informações pelo usuário, possibilitando a descoberta e a compreensão,

presentes num vasto conjunto de dados (SPENSE, 2007). Assim, pode ser entendida como

uma extensão das aplicações cient́ıficas de visualização.

Nesse sentido, é fundamental viabilizar maneiras de manipular o conjunto de dados,

com rotações e zoom nas apresentações gráficas, seja na forma geométrica ou anaĺıtica,

sendo exibidas de acordo com critérios determinados pelo usuário.

Muitas das técnicas descritas podem ser encontradas no D3.js, uma biblioteca

JavaScript gratuita que fornece um conjunto de ferramentas de visualização de dados

em navegadores da web (DIERENDONCK; TIENHOVEN; ELID, 2015). As ferramentas

são implementadas por SVG (Scalable Vector Graphics, Gráficos Vetoriais escaláveis),
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HTML5 e CSS (Cascading Style Sheets) padrão. Podem, assim, produzir visualizações

de dados dinâmicos. O D3 possibilita controle sobre o resultado da visualização.

Figura 2.12: D3js - Data-Driven Documents
Fonte: Mike Bostock, 2015 (https://d3js.org).

Na página web é incorporado o código HTML, permitindo que a biblioteca do D3.js

utilize funções Java Script pré-implementadas para desenvolver elementos, criar objetos

SVG, estilizá-los ou adicionar transições com efeitos dinâmicos ou dicas de ferramentas

(KAFLE, 2014). Segundo Kafle (2014), o prinćıpio central do design do D3 é habilitar

o programador a utilizar um seletor de estilos do CSS, por meio do uso de operadores

de manipulação numa maneira similar ao JQuery. Com isso, uma transição declarada de

atributos por valores e estilo pode ser suavemente interpolada sobre certo tempo.

Nesse contexto, a ligação dos dados é necessária quando a aparência de um elemento

depende deles. Se um elemento é fronteira para um determinado modelo de dados, precisa

ser mapeado para um alcance de estados do elemento gráfico. Isso pode acontecer em

ambos os espaços, discretos ou cont́ınuos (ZANDE; SMIT, 2013).

Com a finalidade de executar as técnicas de Mineração de Textos e Visualização de

Dados, utilizou-se o R Studio a fim de criar uma aplicação que gerasse relatórios para

demonstrar os resultados da avaliação do Fórum de Discussão.
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2.6 VISÃO GERAL DO R STUDIO E OS

PACKAGES

Essa seção propõe uma visão geral do software R Studio, bem como uma breve

descrição das suas caracteŕısticas e dos pacotes utilizados para a implementação da

aplicação dessa pesquisa.

O R Studio é um software com licença de fonte aberta com IDE (Integrated

Development Environment) para R (AL-ODAN; AL-DARAISEH, 2015) gratuito e

comercial, voltado à integração de um conjunto de ferramentas designadas para auxiliar

na produção de interfaces interativas com R e opera em sistemas como Windows, Mac e

Linux (HEIGERGER; NEUWIRTH; EXCEL, 2009).

O R-Project é de domı́nio público e tem ambiente para estat́ısticas e computação

gráfica, com uma ampla variedade de técnicas, sendo usado em trabalhos de pesquisa e

implementação (FERREIRA D. S.; CYMROT, 2012). A versão utilizada neste trabalho

é 3.3.0, sistema i386, mingw32 e a data de atualização é 03/05/2016.

As principais caracteŕısticas do R Studio são:

• Permite escolher o formato e o local da sáıda (output) dos dados processados.

• Permite importar arquivos de dados nos formatos CSV, Excel, SPSS, SAS e Stata.

• O console inclui uma variedade de recursos para facilitar o trabalho no R e

os comandos podem ser inseridos diretamente no console (KONRATH et al.,

2013). Dentre os recursos, existem os realces; ao digitar um código, a função

autocompletar é acionada. Além disso, a interface contém match automático de

parênteses e chaves.

• Salva os históricos dos comandos utilizados, os workspaces e o diretório de trabalho

associado com o projeto.

• Os painéis de controle Plots e Viewer permitem redimensionar e salvar gráficos,

que podem ser exportados como uma imagem ou PDF.

• Instala e atualiza pacotes.

• Cria biblioteca de pacotes reproduźıvel para o projeto trabalhado.
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• É compat́ıvel com múltiplas linguagens, por exemplo, R, Python e SQL.

Na execução das tarefas no R, existem alguns tipos de depuração que incluem o debug,

browser, options (error=recover), options (error=NULL) e breakpoint para examinar

as variáveis no ambiente de desenvolvimento. Existe também a função traceback para

examinar o código. Essa função compartilha o modo de execução com o painel do

console, em que é posśıvel verificar a aplicação de cada código separadamente. Com

isso, o andamento do código é mostrado e apresenta-se o resultado ou algum erro, se

houver, na página. O resultado da execução é demonstrado no Painel Viewer, que pode

ser usado para visualizar conteúdo HTML, slides e qualquer tipo de gráfico.

O R Studio possui um menu chamado Tools, que contém a opção Install packages

para instalar pacotes adicionais. Para essa finalidade, existe também a aba Packages, na

qual é permitido instalar, carregar, desinstalar e atualizar pacotes que desempenham

funções espećıficas, com possibilidade de personalização e modelagem, sendo posśıvel

praticar análises das sáıdas recebidas na realização dos algoritmos e a comparação

do experimento com os dados originais. Cada pacote R fornece uma documentação

padrão, com exemplos de aplicação de códigos (TEMPL; TODOROV, 2016). Além disso,

possibilita aos usuários o acesso a uma variedade de técnicas de estat́ıstica e análise de

dados (VOULGAROPOULOU; SPANOS; ANGELIS, 2012).

Por intermédio desse ambiente de desenvolvimento, é posśıvel instalar packages do

tipo Shiny, R Markdown, Knitr, Sweave, LateX e .Rd.

O shiny foi introduzido por R Studio em 2012 e é um framework para aplicação web

(CHANG et al., 2015), que possui um servidor web básico.

O Markdown é uma linguagem de marcação, criada em 2004 por John Gruber em

colaboração com Aaron Swartz, com a meta de simplificar a escrita de documentos HTML

(KREWINKEL; WINKLER, 2016). O R Markdown é a integração do código R com

markdown que possibilita converter uma variedade de formatos de documentos (ALLAIRE

et al., 2015) para visualização. Os formatos são: PDF, HTML, MS Word, dentre outros.

Segundo Baumer et al. (2014), o fluxo de trabalho da aplicação origina-se pelo R

Markdown, em que o formato da fonte resulta na extensão .Rmd. O mecanismo de

renderização chama o Knitr, internamente, pela função render. Em seguida, no arquivo

em formato de sáıda, converte o documento HTML. A versão atual do R Markdown utiliza

uma biblioteca Haskell chamada Pandoc, que possibilita converter arquivos de um formato
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de marcação para outro, compreendendo uma série de extensões de sintaxe, na qual são

inclúıdos metadados de documentos (MACFARLANE, 2013).

Na customização do R Markdown, podem ser constitúıdos, no mesmo documento, o

código e o conteúdo (texto, tabelas, equações e imagens). Além disso, é permitido utilizar

recursos do CSS, cabeçalhos e rodapés.

Segundo Baumer e Udwin (2015), existem duas maneiras de incluir código em um

documento R Markdown:

- Chunks : são blocos de códigos separados por unidades, que servem para renderizar o

R em documentos ou simplesmente exibir o código para ilustração (TEAM, 2015). Para

isso, deve-se colocar no ińıcio de cada bloco a marcação r para indicar que devem ser

interpretados pelo R, por meio do Knitr.

- Inline: inclui uma linha simples de código R, que aparece no texto principal.

Na implementação da mineração, utilizou-se alguns packages, que serão definidos

abaixo:

• Readxl pode ser usado para ler dados do Excel (WICKHAM, 2015), sem

necessidade de instalar outro software.

• Revealjs é um framework para criar apresentações em HTML (ALLAIRE, 2016).

Esse único pacote contém 105 funções (SILVA et al., 2015), entre elas suporte

a Markdown, permissão de exportar em PDF, API JavaScript, dentre outros

recursos. Na formatação, permite-se inserir cor no fundo e no texto do slide, além

de v́ıdeos, imagens e links de sites. Pode-se criar, também, diferenciadas transições

entre os slides.

• Ggplot2 foi implementado por Hadley Wickham para criar gráficos, baseado

na gramática dos gráficos, publicada por Leland Wilkinson em 2005

(KASSAMBARA, 2016). É capaz de produzir multicamadas complexas

manipuladas automaticamente, podendo compartilhar e condicionar os eixos

(WICKHAM H.; CHANG, 2016).

• Tm (Text Mining). Essa funcionalidade é centrada no conceito de

transformação, que se aplica a todos os elementos num corpus.

• Plotrix. Esse pacote é necessário para gráficos 3 D e fornece métodos para obter

visualizações gráficas personalizadas de tipo circular (LEMON et al., 2009).
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• SnowballC. Esse pacote implementa comparações de vocabulários, possibilitando

a sua utilização em vários idiomas para manipulação de conjunto de textos, em

que se compartilha o conceito de cadeias de padrões de palavras. Cada stop list

executa uma única lista, cada uma referindo-se a um idioma.

• Wordcloud. É um pacote que disponibiliza um tipo de visualização capaz de

demonstrar os termos mais ou menos comentados. Segundo Ian (2013), essa

função pode apresentar as palavras por intermédio de uma linguagem pictórica.

Ou seja, possibilita visualizar graficamente os conceitos mais utilizados por meio

de nuvens de palavras. As funções dessa biblioteca primeiro convertem a matriz

de termos-frequências para uma matriz com o cálculo da frequência das palavras,

depois geram a nuvem de palavras.

• Cluster. Nesse pacote existem métodos para encontrar e analisar agrupamento

dos dados (MAECHLER et al., 2016).

• Kohonen. Voltado para treinar mapas supervisionados, auto-organizáveis e

predições utilizando mapas de treinamento. O pacote do Kohonen permite

visualizar a contagem da quantidade de amostras que foram mapeadas, a fim

de contar os nós e demonstrá-los graficamente no mapa. Essa métrica pode ser

utilizada como uma medida da qualidade, sendo uma distribuição relativamente

uniforme. Esse pacote possibilita também demonstrar a distância entre cada nó e

seus vizinhos.

2.7 TRABALHOS RELACIONADOS

A fase de investigação de trabalhos relacionados ao tema dessa pesquisa iniciou-se com

uma revisão literária de artigos cient́ıficos, dissertações e teses. Foi feito um levantamento

de pesquisas realizadas na análise e acompanhamento dos Fóruns de Discussão em

atividades de aprendizagem realizadas em ambiente EaD, com o intuito de conhecer o

que foi desenvolvido na área. As literaturas existentes têm explorado questões sobre

avaliação e acompanhamento em ambientes virtuais, de maneira que possam investigar

as comunicações e acompanhar as participações dos usuários de um curso. Apresenta-se

a seguir alguns autores.
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Li, Dong e Huang (2008) expõem um experimento para analisar a classificação de

comentários fundamentados em conteúdos e assuntos, com a finalidade de investigar a

comunicação entre os participantes de um curso na aprendizagem colaborativa, com base

em procedimentos de análise de como os estudantes se comunicam. Seu foco principal

é realizar o reconhecimento dos tópicos e identificar o tipo de cada um, organizar os

transcritos das discussões em uma rede semântica de links, por intermédio de ontologia

e tecnologias de MT e, além disso, mostrar que a abordagem é eficaz para descobrir

mensagens relacionadas à temática.

Dringus e Ellis (2005) apresentam um sistema que reconhece o ńıvel de participação

dos estudantes nos fóruns de discussão, que também detecta os tópicos das publicações,

com a finalidade de auxiliar o professor a analisar as discussões de temas espećıficos.

Para isso, os autores sugerem regras de comunicação em que o professor/tutor/orientador

pode retirar dados dos comentários e utilizá-los para avaliar e analisar a prática dos

estudantes. Entre as regras, existem as que permitem verificar o progresso dos alunos,

de participação, de palavras-chave relevantes sobre o tema, dentre outros. Para o

desenvolvimento desse sistema, utilizaram a mineração de dados para consultas ao fórum

de discussão e implementaram um conjunto de ferramentas para auxiliar no processo de

análise.

Romero, Ventura e Garćıa (2008) realizaram uma pesquisa teórica e prática para

interessados no potencial da Mineração de Dados a fim de aperfeiçoar os cursos,

esclarecendo as viabilidades de explorar os dados por meio de técnicas de MD, por

exemplo, estat́ısticas, visualização, classificação, agrupamento, regras de associação para

a extração de dados significantes a respeito de alunos no cenário educacional no Moodle.

Lin, Hsieh e Chuang (2009) sugerem um sistema de classificação automática das

publicações dos fóruns de discussão em AVAs com a finalidade de compreender as

atividades de aprendizagem dos estudantes na análise do conteúdo, a fim de categorizar

as discussões, empregando a frequência das palavras como propriedade para o sistema,

usando árvore de decisão para classificação. As categorias que esse sistema procura

detectar são: anúncios, perguntas, interpretação, conflito, afirmação, dentre outros.

Simon, Li e Wong (2016) apresentaram resultados preliminares de identificações

imprevistas de descobertas dos fóruns de discussão dos estudantes por intermédio

de uma ferramenta anaĺıtica de mineração de texto para prever os desempenhos
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acadêmicos. Os resultados anaĺıticos foram visualizados pela implementação por

KeyGraphs (grafos-chave) para detectar os dados de maneira eficiente, a fim de os

professores possam avaliar a eficácia do ensino e a inovação da aprendizagem.

Gerosa et al. (2010) pesquisaram as mensagens publicadas nos fóruns de discussão

e verificaram que as configurações da ferramenta podem ser estruturadas de maneira

linear (lista), sendo adequadas para comunicações em que a ordem cronológica é mais

importante, permitindo relações entre os comentários. A estrutura hierárquica (em árvore)

separa as discussões por assunto e permite seu encadeamento. Porém, não é posśıvel linkar

as mensagens, criando uma relação entre elas. Assim, a estruturação de comunicação

permite a visualização da amplitude e profundidade da discussão. Na rede (grafo), a

comunicação em formato de estrutura de mapa permite qualidade na discussão. Para

efetuar essa verificação, os autores utilizaram técnicas de sumarização automática com o

objetivo de ajudar o professor a acompanhar o grande número de postagens nos fóruns

em AVAs. Além disso, esse trabalho mostra um estudo sobre a melhoria de se utilizar

dispositivos móveis para receber informação da plataforma educacional.

36



Autor Ano MD MT VD Outros
Dringus e Ellis 2005 X X X
Li, Dong e Huang 2008 X
Romero, Ventura e Garcia 2008 X
Lin, Hsieh e Chuang 2009 X
Gerosa et al. 2010 X
Simon, Li, Wong 2016 X X

Tabela 2.1: Tabela de comparação da técnicas

Todos os trabalhos relacionados na tabela acima abordam a classificação em ambientes

de aprendizagem e utilizam técnicas semelhantes às executadas nesta pesquisa, com

exceção do trabalho de Gerosa et al. (2010) que utiliza técnica de sumarização automática.

Porém, a semelhança deste trabalho com o nosso é a possibilidade de o professor

acompanhar as postagens nos fóruns e analisar o conteúdo. Dentre as semelhanças

dos trabalhos correlatos, os autores Dringus e Ellis (2005) abordam as dificuldades para

avaliação dos ambientes e, para saná-las, sugerem indicadores de participação.

37



Caṕıtulo 3

METODOLOGIA

A metodologia adotada nesta pesquisa constitui-se nas etapas do KDD, ou seja, na

coleta de dados, no pré-processamento e no pós-processamento da análise dos resultados.

Utilizou-se, neste trabalho, análise exploratória e técnicas de MT, com o objetivo de

extrair e minerar os conhecimentos em formato textual, e a técnica de cluster do Kohonen,

com a finalidade de agrupar os termos, de acordo com as suas proximidades, semelhanças e

associações, e as técnicas de Visualização de Dados para demonstrar os resultados. Para

realizar as técnicas especificadas, foram utilizadas bibliotecas de funções espećıficas na

Linguagem orientada a objetos R. A partir dos recursos analisados, o presente trabalho

busca criar uma aplicação para apresentar os resultados por intermédio do R Markdown.

Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário com o objetivo de verificar

opiniões a respeito dos resultados adquiridos na execução das técnicas utilizadas nesta

pesquisa e, além disso, coletar informações sobre o que o gestor pretende visualizar de

dados na aplicação. Os gestores tomaram conhecimento deste trabalho por meio de

convite enviado por correio eletrônico, cujo respectivo texto pode ser acessado aqui. Esse

formulário apresenta 17 (dezessete) questões, sendo composto de perguntas com respostas

semifechadas, que correspondem aos indicadores utilizados para mapear os fóruns. O

instrumento de coleta de dados foi elaborado com o aux́ılio do Google Formulários. 1.

Para a criação das questões, foi utilizada a escala Likert com cinco tipos de respostas que

vão de “Discordo totalmente” até “Concordo totalmente”. A elaboração das questões foi

baseada em pesquisa a respeito de fóruns de discussão. No final do questionário, o gestor

poderia realizar sugestões. Cabe ressaltar que houve poucas sugestões, além das expostas

1O link era: https://goo.gl/pgmv9r
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no formulário.

3.1 UNIVERSO DA PESQUISA

As informações foram extráıdas do Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle,

de uma atividade efetuada no Fórum de Discussão, com a configuração do tipo “uma

única discussão simples”, com o t́ıtulo “O império e o ensino secundário”, da disciplina

“História da educação” de um curso semipresencial de graduação em Pedagogia, ofertado

por uma universidade pública do estado de São Paulo, com carga horária de 90

horas. Os critérios de avaliação da atividade eram: cumprir o prazo, contemplar

a temática proposta e interagir com os alunos e orientadores do curso. Havia uma

atividade avaliativa e obrigatória, na qual o guia para as participações eram as questões

norteadoras, baseadas na temática proposta, e um v́ıdeo para reflexão. Além disso, para

motivá-los, os orientadores de disciplina e de turma participaram do fórum propondo

novos questionamentos para que aprofundassem suas reflexões.

3.2 PARTICIPANTES

Os participantes da graduação são professores em exerćıcio nas escolas de Educação

Infantil e do Ensino Fundamental da cidade de São Paulo. O curso conta com 841

(oitocentos e quarenta e um) participantes, sendo 805 (oitocentos e cinco) estudantes,

18 (dezoito) orientadores de disciplina e 18 (dezoito) orientadores de turma, divididos em

18 turmas. Entre os estudantes, 163 estão na faixa etária de 21 a 30 anos, 509 têm entre

31 a 40 anos, 113 estão entre 41 e 50 anos e 20 têm entre 51 e 60 anos. Esse curso é

de formação de professores para a educação infantil, especificamente, nos anos iniciais do

ensino fundamental, e para a gestão da unidade escolar.

O interesse dos alunos em realizar a graduação deve-se às necessidades educacionais

decorrentes da formação profissional exigida para o exerćıcio das atividades referentes à

docência e à gestão escolar.

A escolha do Fórum de Discussão “O império e o ensino secundário” foi motivada pela

variedade de comentários encontrados nas orientações da atividade, que inclúıa temática

com questões norteadoras, v́ıdeo para o estudante assistir e critérios de avaliação. Tais

alternativas foram consideradas na execução das técnicas utilizadas.
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3.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE

DADOS

Os dados coletados vieram da base de conhecimento do Fórum de Discussão. O

padrão de formatação XML (eXtended Markup Language) de dados dessa ferramenta

é apresentado a seguir (3.1).

Figura 3.1: XML do Fórum de Discussão
Fonte: Servidor do banco de dados do AVA Moodle

As informações foram exportados da base do servidor do Moodle por intermédio de

um script para consulta em SQL (Structured Query Language, ou linguagem de consulta

estruturada), a partir do servidor do banco de dados. A extração requerida foi posśıvel a

partir da seguinte instrução SQL:
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Figura 3.2: Instrução SQL

A extração resultou em um arquivo Excel com os dados dos atributos: usuário, nome,

perfil, turma, fórum, t́ıtulo, id, mensagem, data e parent. Para gerar esse tipo de arquivo,

foi utilizada a classe PHPExcel, uma biblioteca escrita em PHP, que oferece um conjunto

de classes, capazes de gravar e ler em diversos formatos. Nesse tipo de arquivo gerado, é

posśıvel o usuário manipular os dados.

3.4 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE

DADOS

De acordo com Yin (2001), o pesquisador deve decidir qual a unidade de análise, seus

aspectos e sua quantidade, definindo o tipo de estudo de caso e as tomadas de decisão

que devem ser realizadas.

Nesse contexto, realizou-se uma revisão literária, exploratória e descritiva sobre os

temas: AVA, Ferramentas de comunicação, Mineração de Dados, Redes Neurais Artificiais

SOM e Visualização de Dados. Além disso, utilizou-se também o método experimental,

que permitiu analisar o local onde foram coletados os dados para o conhecimento. Dessa

maneira, os usuários que escreveram nos fóruns também fizeram parte desse trabalho, uma

vez que compartilharam conhecimentos e informações. Segundo Yin (2001), esse tipo de

análise tem caracteŕısticas de uma pesquisa emṕırica e concebe um método amplo, com

o fundamento da pesquisa, da coleta e da análise de dados. Dessa forma, realizou-se um

estudo exploratório no espaço de comunicação, a partir das mensagens disponibilizadas,

a fim de verificar a relevância das contribuições textuais. Para isso, visualizou-se os posts

41



que inseriram poucos textos significativos, na tentativa de se obter uma base com boa

capacidade de generalização.

Nesse processo, para atingir o objetivo de obter os resultados da análise com base na

temática e nos critérios de avaliação, foi necessário executar os algoritmos de MD, MT,

RNA - SOM e VD. Para isso, foram utilizados os packages no R Studio:

• Para criar a aplicação com a finalidade de gerar a apresentação, utilizou-se os

pacotes: “plotrix”, “rmarkdown”, “revealjs” e “knitr”.

• No processo de mineração de textos, utilizou-se os pacotes: “tm”, “SnowballC ”,

“ggplot2 ” e “wordcloud”.

• Para a mineração de dados, houve necessidade dos pacotes: “readxl” e “plotrix”.

• Para treinar o modelo de classificação utilizando dados rotulados na Rede Neural

SOM, foi utilizado o pacote kohonen.

Para aplicar os experimentos, foram utilizados três datasets. O primeiro voltado para

trabalhar com as informações não estruturadas (MT); o segundo (MD), a fim de trabalhar

com os dados estruturados, e o terceiro para demonstrar as notas da atividade.

Na próxima seção, será apresentada a abordagem das técnicas e os processos de MT.

Os resultados serão discutidos na seção Resultados.

3.5 MÉTODOS DE MINERAÇÃO DE TEXTOS

A Mineração de Textos iniciou-se com a etapa de seleção de textos, de acordo

com o que foi discutido anteriormente na coleta de dados. Para a implementação dos

códigos, foi necessário classificar as informações e buscar os dados das contribuições de

cada mensagem. Esse processo necessitou um olhar mais atento para verificar os erros

ortográficos e gramaticais, abreviações, saudações e acrônimos. Tais casos merecem uma

atenção especial, visto que aparecem muitas vezes, sem haver necessidade. Os chamados

singletons aparecem poucas vezes e são o único elemento do grupo em toda a coleção.

O processo de conhecimento da MT relaciona-se com um conjunto de documentos de

mecanismos de análise (FELDMAN; SANGER, 2007) para extrair conhecimento e, assim,

realizar o tratamento e padronização da coleção de textos.
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A extração desses textos, segundo Feldman e Sanger (2007), pode ser determinada

como um processo de informação em que os usuários estabelecem comunicação apoiados

nos documentos que utilizam ferramentas para pesquisa.

No processo de localizar os termos mais frequentes, foi necessário processar os campos

de texto com o processo de tokenização, que consiste em identificar os termos dentro do

texto e separá-los, a partir do caractere especial “espaço” e padronização de capitalização

de letras ("") (SOUZA, 2007).

No Pré-Processamento, para analisar as informações, foram utilizadas técnicas para

diminuir a complexidade dos textos por meio da normalização (stemming), ou seja,

foram empregadas técnicas de redução de léxico. Ainda foi necessário excluir palavras

irrelevantes, com nenhum sentido (stopwords), no reconhecimento das palavras cognatas,

em que há semelhanças de significado entre as palavras (REZENDE, 2003).

Para alcançar o que foi proposto no parágrafo anterior, foram utilizados algoritmos que

identificam informações importantes em documentos de textos. Para isso, foi requisitado,

na biblioteca, o pacote Text Mining tm - versão 3.2.3. Trata-se de um funcionalidade

centrada no conceito de transformação, que se aplica para todos os elementos em um

corpus e oferece funções com a finalidade de transformar e limpar os dados na busca de

uma melhor análise.

Ainda na etapa do pré-processamento, foram removidas as pontuações e os valores

numéricos do documento, assim como os valores com URL e que começam com “http”.

Além disso, os textos foram convertidos em letras minúsculas.

Para realizar o processo de eliminação das palavras a serem desconsideradas na análise,

houve a necessidade de utilizar a lista de stopwords existente na biblioteca Text Mining

chamada stoplist. Essa lista possui preposições e verbos irrelevantes que não fazem

nenhum sentido.

Contudo, como a lista de palavras de stopwords em Português é reduzida, foi necessário

utilizar um comando chamado premovestopws para eliminar algumas palavras sem sentido

e que não devem ser consideradas no documento, pois não traduzem o contexto do texto

e são irrelevantes, principalmente no que se refere aos termos relacionados à educação a

distância.

Após a retirada de stopwords, foram identificados os termos mais frequentes. Para

isso, utilizou-se o package SnowballC.
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Na biblioteca do pacote recentemente mencionado, existe o algoritmo de stemming,

que gera o colapso das palavras para uma raiz comum no intuito de auxiliar a comparação

do vocabulário (BOUCHET-VALAT, 2014), constituindo-se, assim a verificação de

diferenciadas palavras e a sua alteração por um radical básico. O algoritmo presente

nesse método apoia-se nas seguintes fases: diminuição do plural, alteração de sufixos,

exclusão de sufixos, exclusão de sufixos padrões e exclusão da vogal “e” no fim da palavra

(MORAIS; AMBRÓSIO, 2007).

Para encontrar o radical das palavras, foi necessário executar a tarefa do stemming que

converte variações de uma palavra em uma representação concisa e precisa (ALVARES;

GARCIA; FERRAZ, 2005).

Posteriormente, buscou-se identificar, por meio de análise das mensagens, as palavras

compostas e os termos sinônimos. Para isso, criou-se uma lista com essas identificações e

executou-se a função gsub, com a finalidade de alterar os sinônimos e juntar as palavras

compostas. Por exemplo: no termo “auto-aprendizagem”, as palavras uniram-se e

formaram “autoaprendizagem”. Esse procedimento foi necessário porque a estrutura para

aplicação de Mineração de Textos não alterou todas as palavras que possúıam sinônimos

e nem todos os radicais. Acredita-se que esse problema possa ter ocorrido em razão de o

algoritmo do stemming ter sido em outro idioma.

As listas utilizadas nesta pesquisa encontram-se disponibilizada no Github. 2

Na sequência, foram eliminados os espaços extras em toda a base de texto,

compactando-os em um único espaço em branco. Dessa maneira, finalizou-se o processo

de pré-processamento e iniciou-se a construção de uma representação de documento de

texto simples.

Na sequência, iniciou-se o Pós-processamento, para a exploração dos dados, a fim

de encontrar as frequências dos termos e associações. Para isso, foram utilizadas funções

comuns presentes no pacote TM que fornecem estruturas de dados. Com isso, executou-se

a função DocumentTermMatriz para criar a matriz por termo e, assim, originar a estrutura

de dados, com a finalidade de demonstrar os dados resumidos em linhas e colunas.

Posteriormente, para diminuir o tamanho do documento, foram exclúıdos os termos pouco

frequentes.

Diante dessa perspectiva de explorar os dados, organizou-se os termos de acordo com

2No link : https://github.com/fabirodrigues/dataming/issues

44

https://github.com/fabirodrigues/dataming/issues


sua frequência. Nesse processo, as colunas foram mantidas respectivamente, bem como as

matrizes de base e métodos de colunas, para quando o resultado é vetor numérico. Assim,

utilizou-se também a função order para retornar às posições originais e mudar a ordem

dos vetores, mostrando os resultados em ordem decrescente.

Com a criação da matriz, houve a necessidade de remover os elementos que ocorreram

com pouca frequência e foram considerados desnecessários. Para isso, utilizou-se a função

sparsity, com a finalidade de excluir termos que ocorreram somente uma ou duas vezes

e, assim, reduzir o número de dimensões. Segundo Francis e Flynn (2010), as palavras

removidas não auxiliam em nada, visto que consomem uma grande quantidade de recursos

computacionais sem nada acrescentar à análise.

Na sequência, utilizou-se a biblioteca cluster, cujo principal objetivo é calcular a

distância entre as palavras, por meio do método euclidiano e, em seguida, agrupá-los

por suas similaridades, usando métodos hierárquicos de aglomeração, por intermédio do

método ward.

Para criar a matriz, utilizou-se a função data.frame, indicando ao R o nome de cada

coluna e sua respectiva frequência, gerando resultados semelhantes a uma tabela.

Além disso, gerou-se a visualização dos termos mais frequentes, por meio do ggplot2,

o qual mantém uma gramática de gráficos estat́ısticos, apoiada no Grammar of Graphics,

de Wilkinson, em 2005 (KASSAMBARA, 2016), sendo capaz de produzir multicamadas

complexas manipuladas que podem compartilhar e condicionar os eixos (WICKHAM

H.; CHANG, 2016).

Em seguida, os resultados dos conceitos mais utilizados foram demonstrados por

Nuvens de Palavras, por intermédio dos comandos existentes na biblioteca wordcloud.

Segundo Ian (2013), esse package possibilita apresentar as palavras por meio de uma

linguagem pictórica. Nesse processo, primeiramente solicitou-se a função set.seed (seed em

inglês significa semente), que possui um gerador de números aleatórios, ou seja, uma vez

especificada, a quantidade de semente do gerador é automaticamente alterada pela função.

Nesse sentido, foram especificadas 125 (cento e vinte e cinco) sementes para possibilitar

o controle e o comportamento do gerador de números a cada geração subsequente de

gráficos e, assim, impossibilitar que os gráficos obtivessem layouts diferenciados.

Em resumo, com a execução das funções dessa biblioteca, converteu-se a matriz de

termos-frequências em uma matriz com o cálculo da frequência das palavras, gerando a
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nuvem de palavras. Para a plotagem da nuvem de palavras, foi requisitada a biblioteca

wordcloud e, com isso, foram utilizadas as suas funções. Nesse processo, estabeleceu-se a

frequência das palavras (IAN, 2013) e destacou-se o vetor de comprimento dois, indicando

a extensão do tamanho das palavras. Assim, foram destacadas as palavras com número

máximo para serem plotadas. Para isso, traçaram-se as palavras e as cores em ordem

aleatória, utilizando-se também o atributo colors, que fornece ampla escolha de cores para

simbolizar os dados, permitindo estabelecer as cores das palavras das menos frequentes

para as mais frequentes.

3.5.1 RESULTADOS DA MINERAÇÃO DE TEXTOS

A fim de verificar os resultados dos fóruns de discussão de acordo com a temática

proposta, foram geradas duas visualizações: tipo de gráfico estat́ıstico e nuvem de

palavras.

Na primeira visualização, apresentou-se os termos em que a frequência foi maior que

180 (cento e oitenta), totalizando trinta e uma palavras, conforme mostra a Figura 3.3.
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Figura 3.3: Gráfico com os termos mais frequentes
Fonte: dados da pesquisa.
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O segundo tipo de visualização, de acordo com a execução da MT, foi executado pela

função wordcloud, com base na organização gráfica das publicações com o vocabulário

e a mensuração da frequência da ocorrência dos termos. Com isso, foi gerado um

gráfico tipo nuvem de palavras na Figura 3.4, com os conceitos mais comentados. Nessa

demonstração, quanto maior o número de frequência da palavra, maior o tamanho do

termo correspondente.

Figura 3.4: Plotagem nuvem de palavras
Fonte: dados da pesquisa

As Figuras 3.3 e 3.4 proporcionaram a visualização dos termos: acesso, ampliar,

durante, educação, educacional, estudos, exames, forma, império, organização, parcelados,

poĺıtica e secundários, que estão entre as palavras mais comentadas. Ao se comparar

os resultados das Figuras 3.3 e 3.4 com o t́ıtulo do fórum, a comanda e as questões

norteadoras, de acordo com a Figura 3.5, pode-se afirmar que as discussões foram

satisfatórias conforme a temática proposta, visto que as palavras que estão na agenda

da atividade sobre o tema estão presentes.
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Figura 3.5: Agenda de orientação da atividade do Fórum de Discussão
Fonte: AVA Moodle

Os resultados desses gráficos possibilitam, ao especialista do domı́nio (gestor ou

professor), ter conhecimento sobre as cŕıticas e os pensamentos dos principais comentários

dos alunos. Dessa maneira, possibilita-se que haja planejamento nas ações futuras, a fim

de sanar os problemas, desenvolvendo-se procedimentos para retificá-los.

3.6 MÉTODOS DA ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Esta seção apresenta o modo como foram realizados os processos de mineração, a fim

de extrair informações úteis sobre a base de dados trabalhada no processo de tomada de

decisões.

Na seleção, foram trabalhados para análise os atributos: usuário, perfil, turma, hora,

peŕıodo, parent, data e prazo. Utilizou-se a variável usuário com o objetivo de verificar

o número de participações na atividade. Além disso, com a finalidade de consultar se as

palavras mais citadas, conforme os resultados obtidos na técnica de mineração de texto,

estavam presentes em cada publicação, foram criados atributos com colunas espećıficas

na base de dados para os termos: ensino, educação, secundário, superior, estudo, exame,

acesso, curso, educacional e império. Dessa maneira, verificou-se em cada post se o termo

correspondente estava presente ou não por intermédio de uma função que localiza uma

cadeia de texto e retorna o número da posição inicial do termo procurado. Se a palavra
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estava presente, recebeu o número 1; se não, recebeu NA (Non Available - Não Dispońıvel).

Isso caracteriza que, na demonstração da frequência desses termos, os que estiverem com

o valor “NA”, na execução da MD não são calculados.

Nas etapas de pré-processamento e transformação, os dados foram organizados

para sujeitaram-se ao algoritmo de MD. Para isso, utilizando-se o software R Studio,

converteu-se a base de dados e seus atributos da seguinte maneira:

• perfil, peŕıodo e prazo (character);

• usuário, turma e parent (numérico)

• hora e data (date).

Para analisar os atributos citados no parágrafo acima, utilizou-se, na etapa de análise

exploratória, os algoritmos quantitativos. Com isso, foram geradas visualizações gráficas

do tipo Diagrama de barras para interpretar os resultados, por intermédio da função

barplot, voltados para análise descritiva. Podem ser gerados gráficos, em que cada barra

apresenta a proporção de cada componente de um vetor, isto é, as barras são equivalentes

à proporção do elemento (SILVA B. F.; DINIZ, 2009).

Executou-se a função de densidade para fazer análise recebida por meio dos dados

sem forma paramétrica conhecida, para assim, retornar aos valores de largura de banda,

por intermédio de gráficos do tipo plot, que determinam a capacidade de pontos de

conglomerado no espaço.

Com o objetivo de continuar a explorar os dados, os valores foram transformados em

formato de tabela, possibilitando verificar as informações dos atributos.

Na MD, foram analisadas também as notas que os alunos obtiveram na realização da

atividade pesquisada. Essas avaliações foram extráıdas diretamente do Relatório de notas

do Moodle, em Exportar, planilha de Excel. Na exportação dos dados, foram considerados

todos os estudantes, inclusive os desistentes.

Na execução do dataset foram considerados os atributos turmas e notas. Dessa

maneira, calculou-se e apresentou-se o resultado da média e o quantitativo de cada nota

por meio de tabela. Na sequência, utilizou-se o barplot para demonstrar os resultados

graficamente por turma.

50



3.6.1 RESULTADOS DA ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Os resultados das técnicas das análises serão discutidos e situados na utilização de

métodos de resumo de dados no formato de tabelas e gráficos. Para demonstrar a

distribuição de frequência das variáveis, utilizou-se gráfico tipo barplot, em que cada

retângulo necessita receber área proporcional à frequência relativa equivalente, que

corresponde à área de uma coluna.

Esses resultados poderão auxiliar o professor no acompanhamento quantitativo do

desempenho dos participantes do curso e possibilitarão ao gestor extrair informações para

serem inseridas no relatório de avaliação do curso.

No total, são 841 usuários que interagiram na atividade e publicaram 1180 mensagens

no fórum. Por meio da técnica de análise exploratória, foi posśıvel observar que houve

poucas interações entre os estudantes. Como padrão, a maioria das respostas foi

direcionada à primeira mensagem do tópico de discussão, conforme pode ser observado

na Figura 3.6, em que os primeiros ids (identificações) referem-se à primeira mensagem.

Figura 3.6: Interações entre os alunos
Fonte: dados da pesquisa

A Figura 3.7 ilustra as frequências relativas às turmas por perfil (Orientador de

disciplina (OD), Orientador de turma (OT) e Estudante). Dessa maneira, possibilitou-se

ao gestor verificar o desempenho dos estudantes e o trabalho de tutoria dos orientadores.
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Figura 3.7: Gráfico de participação das turmas por perfil
Fonte: dados da pesquisa

Para analisar esse resultado, vale destacar que, no total, foram 1095 (um mil e

noventa e cinco) participações realizadas pelos estudantes e 85 (oitenta e cinco) efetuadas

pelos orientadores. As turmas eram compostas por no, máximo, 50 estudantes e dois

orientadores nas 18 salas. Cada turma contribuiu num fórum de discussão da mesma

atividade. Nessa perspectiva, conforme a Figura 3.7, é posśıvel verificar que as turmas

1, 6, 10, 13 e 16 foram as mais participativas. Por outro lado, as que menos interagiram

foram as turmas 2, 5, 7, 14, 15, 17 e 18. Nesse panorama, é posśıvel observar que as

turmas comentaram mais de 20 vezes. Por meio das informações obtidas nesse gráfico,

percebe-se também a baixa participação dos orientadores. Contudo, vale destacar que

isso não teve influência no número de interações realizadas pelos estudantes, em razão de

a atividade analisada ser obrigatória e avaliativa.

A Figura 3.8 ilustra as frequências relativas às participações dos usuários por peŕıodo.
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Figura 3.8: Peŕıodo de acesso no fórum de discussão
Fonte: dados da pesquisa

Como os alunos da pesquisa são professores da rede pública do estado de São Paulo e

ministram aulas que são normalmente divididas nos turnos matutino (manhã), vespertino

(tarde) e noturno (noite), observou-se, de acordo com a Figura 3.8, que os acessos ao

fórum ocorriam mais no peŕıodo noturno, totalizando mais de 700 comentários, seguido

por 300 comentários no peŕıodo da tarde.

A Figura 3.9 mostra as participações do perfil por data, o que possibilitou detectar

que, em alguns dias, não houve a participação dos orientadores, por motivos anteriormente

citados.
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Figura 3.9: Gráfico de participação por data
Fonte: dados da pesquisa

A análise representada na Figura 3.9 permitiu verificar os dias em que houve maiores

participações por data e perfil, considerando-se que foram registrados 1180 comentários

no decorrer dos meses entre abril/2016 e outubro/2016. O maior número de comentários

ocorreu entre as datas 27/04/2016 e 13/05/2016. Esse foi o peŕıodo vigente para a

realização da atividade, estabelecido no cronograma do curso em que o critério de avaliação

é realizar a atividade dentro do prazo.

Houve participações fora do prazo e, com a finalidade de demonstrá-las graficamente

por intermédio de um Diagrama circular, foi gerada uma visualização do tipo Pie (gráfico

de pizza), na Figura 3.10, que mostra uma representação como fatias de um ćırculo.

Vê-se que houve 888 (oitocentos e oitenta e oito) participações no prazo e 292 (duzentos

e noventa e duas) fora do prazo.
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Figura 3.10: Gráfico sobre os prazos
Fonte: dados da pesquisa

O grande número de participações fora do prazo (292) dá-se pelo fato de que houve

alunos matriculados após o limite da matŕıcula no curso. Nesse sentido, para recuperar

esses estudantes e outros que não realizaram a atividade por algum motivo, houve um

peŕıodo de recuperação de prazo.

Os resultados apresentados nas figuras 3.9 e 3.10 possibilitam ao professor e gestor

subsidiar procedimentos que permitam ajudar a diminuir a realização de comentários fora

do prazo estipulado, apoiando decisões para um apropriado gerenciamento do tempo.

Os valores dos atributos foram representados na Figura 3.11 para indicar o quantitativo

de cada atributo. Para isso, cada termo foi somado de maneira que permitiu ser analisado.

Seguem abaixo, por meio da Figura 3.11, os totais para análise.

Figura 3.11: Demonstração da quantidade dos termos por post
Fonte: dados da pesquisa

Ao considerar o quantitativo das palavras nas turmas, pode-se dizer que as

participações, de acordo com a temática, atingiram o objetivo da discussão proposta.

As palavras mais citadas correspondem aos termos propostos na temática da atividade.
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Pela Figura 3.11 verificou-se as palavras abordadas com maior frequência: ensino (797),

educação (533), secundário (629), superior (624), estudo (434), exame (501), acesso (378),

curso (369) e educacional (217).

Analisou-se os posts das turmas de acordo com a temática e verificou-se também as

estat́ısticas das participações com os resultados da base de dados, em que se consultou a

média, o menor e o maior número de posts nas turmas, com a finalidade de observar seu

desempenho. Desse modo, foram obtidos os seguintes resultados: a média da quantidade

de comentários por turma é igual a 65,6. A turma que teve menos comentários registrou

o número de 26 posts e a turma que teve mais alcançou 113. Conforme mostra a Figura

3.12.

Figura 3.12: Participações das turmas
Fonte: dados da pesquisa

O procedimento de avaliação é um elemento primordial no ensino-aprendizagem, visto

que possibilita analisar o conhecimento do aluno (ARIEIRA et al., 2009). Por tal motivo,

considerou-se também as notas do fórum no processo de análise. As avaliações realizadas

pelos ODs estiveram baseadas em critérios personalizados para avaliação do aluno que:

entregou atividade dentro do prazo, contemplou questões norteadoras e interagiu com

colegas. A Figura 3.13 mostra o quantitativo por notas.
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Figura 3.13: Levantamento geral das notas
Fonte: dados da pesquisa

De acordo com a Figura 3.13, pode-se verificar que as notas, em geral, são satisfatórias.

Considerando-se 805 estudantes inscritos, os resultados foram:

• 385 (trezentos e oitenta e cinco) obtiveram nota 10 (dez);

• 147 (cento e quarenta e sete) obtiveram nota 9 (nove);

• 154 (cento e cinquenta e quatro) obtiveram nota 8 (oito);

• 99 (noventa e nove) obtiveram nota 7 (sete).

O quantitativo dos alunos que obtiveram nota 10 (dez) demonstra que seguiram os

requisitos dos critérios de avaliação. No entanto, o quantitativo das notas abaixo de 10

(dez) mostra que muitos alunos não seguiram todos os critérios de avaliação, seja por não

abordarem as questões norteadoras e/ou por não participarem das atividades dentro do

prazo estipulado.

Somente 131 alunos ficaram com nota abaixo de 7, porém vale ressaltar que os alunos

desistentes também foram considerados no quadro de notas. Ao comparar as notas dos

fóruns avaliados pelos orientadores com os resultados dos dados quantitativos da MD, é

posśıvel afirmar que as interações nos fóruns foram satisfatórias.
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3.7 MÉTODOS DE REDE NEURAL ARTIFICIAL

- SOM

Nessa etapa, realizou-se uma análise por meio do treinamento de uma rede neural, em

que o conhecimento é adquirido por processo de aprendizagem, uma vez que, em RNA,

a aprendizagem pode ocorrer a partir do seu ambiente, com objetivo de aperfeiçoamento

e a prática de aprender (SIMON, 2001). Desse modo, foram utilizadas as redes

neurais auto-organizáveis conhecidas como SOM, do tipo Kohonen. O treinamento e os

agrupamentos foram realizados a fim de reconhecer padrões de comportamento nas séries

de dados e com isso extrair caracteŕısticas qualitativas, seguindo as fases de formatação e

inserção dos dados na base de dados, demonstrados no diagrama da Figura 3.14.

Figura 3.14: Diagrama da formatação da base de dados
Fonte: Elaborada pela autora.

Com esse propósito, fez-se uso das funções de junção dos algoritmos, a fim de agilizar

o processo de aprendizagem de máquina. Essa justificativa se relaciona à capacidade

de auto-organização e possibilita analisar dados multivariados, em que se encontra o

mapa auto-organizável. Na rede SOM, os neurônios organizam-se em uma grade ou

reticulado, geralmente bidimensional, podendo algumas vezes ser unidimensional. A grade

bidimensional tem a forma de uma superf́ıcie plana, em que os neurônios de sáıda estão

organizados em linhas e colunas. Um mapa auto-organizável unidimensional contém um

seguimento ordenado de neurônios, e o número de pesos de cada neurônio é similar ao

número de entradas (ABREU; OLIVEIRA; LACERDA, 2015), sendo que são conectados
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aos neurônios adjacentes por uma relação de vizinhança, ditando a topologia ou estrutura

do mapa.

Esse modelo não-supervisionado, no qual não existe o conjunto de sáıdas desejadas, é

amplamente utilizado no campo da mineração de dados e executa um mapeamento espaço

temporal cont́ınuo de entrada para um ambiente discreto de sáıda, em que as propriedades

topológicas de entrada são mantidas.

Nesse processo, avalia-se o neurônio juntamente com a vizinhança que mais se

aproxima de determinado padrão (vetor dados originais), ou seja, que possui a menor

taxa de modificação das distâncias em menor dimensionalidade de acordo com suas

frequências. Para executar o processo do SOM, utilizou-se a técnica de agrupamento

do pacote Kohonen pertencente ao software R (TEAM et al., 2013).

Em seguida, carregou-se o pacote Kohonen no software R, na versão 2.0.19, que

é voltado para treinar mapas supervisionados e auto-organizáveis e também predições

utilizando mapas de treinamento. A Figura 3.15 demostra um diagrama de blocos das

etapas do procedimento executadas no programa R.

Figura 3.15: Procedimentos das variáveis para gerar os resultados no SOM
Fonte: Elaborada pela autora.

Em seguida, foi criada uma matriz a partir do conjunto de valores. Para compor esse

conjunto, executou-se a função set.seed, que foi definida com 10 sementes para controlar o

comportamento do gerador de números aleatórios, os quais podem ser interpretados como
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inteiros ou nulos, a fim de possibilitar ao SOM fazer uma escolha aleatória para a amostra

dos dados, em que se inicia o algoritmo de treinamento.

Na sequência, foi solicitado o somgrid com a finalidade de criar uma grade de

treinamento em lote ou on-line para ser utilizada antes de treinar o SOM. Nessa função,

existe o componente formado por uma matriz de duas colunas, fornecendo posições para

os pontos da grade e os argumentos xdim, ydim e topo (VENABLES; RIPLEY, 2002),

cujas dimensões são xdim=4 por ydim=4, são 4 linhas por 4 colunas e a topologia da grid

é hexagonal. A visualização do SOM Grid é realizada por vários nós, sendo cada vetor

um nó na posição fixada na grade de treinamento. O número de interações que o conjunto

de dados irá apresentar é de 100 (cem) e a taxa de aprendizado determina o ajuste do

treinamento. Além disso, cada vetor de peso tem a mesma dimensão que o espaço de

entrada. A diminuição desse processo é linear e os valores padrão devem começar em 0.05

e parar em 0.01.

Para treinar o SOM e determinar o número de interações, requisitou-se a função SOM.

Com isso, verificou-se as taxas de aprendizagem e as proximidades.

Para gerar a visualização, utilizou-se a função plot, em que os nós de vetores de pesos

ou códigos são efetuados com valores normalizados das variáveis originais utilizadas para

gerar o SOM.

Com a intenção de mapear as unidades dos dados de classificação, executou-se a função

map para o treinamento no SOM para que, dessa maneira, a matriz x, t retornasse às

transposições de x e para criar uma matriz a partir de um dado conjunto de valores e

transformar os argumentos.

A fim de visualizar graficamente o progresso do treinamento, utilizou-se o plot do

kohonen para explorar a qualidade das relações entre as variáveis no conjunto de dados.

3.7.1 RESULTADOS DO SOM

Nesta pesquisa, utilizou-se o tipo de Rede Neural SOM e executou-se a técnica de

Kohonen para verificar como os termos mais comentados do Fórum de Discussão se

agrupam em cada comentário. O resultado dessa técnica será demonstrado a seguir.

Na análise dos dados, foi empregada abordagem distinta com uma matriz de 1180

linhas agrupadas por 10 atributos (ensino, educação, secundário, superior, estudo, exame,

acesso, curso, educacional e império). Esses atributos são o resultado da execução das
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técnicas de mineração de textos, ou seja, são os dez termos com maiores frequências.

Para a execução dessa técnica, foram constitúıdos os valores normalizados das variáveis

originais para gerar o SOM. Com isso, realizou-se o processo de auto-organização para

agrupar registros de entradas baseados em similaridade. Ao visualizar os vetores peso em

todo o mapa, pode-se verificar padrões na distribuição de amostras e variáveis. Como

resultado, gerou-se a visualização do mapa, conforme demonstra a Figura 3.16.

Figura 3.16: Resultados na distribuição de amostras e variáveis

Isso possibilitou visualizar, na Figura 3.16, os resultados médios do vetor para cada

nó do agrupamento das amostras. No total, são apresentadas 9 amostras, sendo que,

na maior parte delas, as palavras ensino, educação, secundário, superior, exame e acesso

foram as que mais se agruparam. Em contrapartida, as palavras que menos se destacaram

nos agrupamentos foram as palavras curso, educacional e império. A última amostra não

obteve praticamente nenhum resultado. Nesse contexto, pode-se dizer que foi posśıvel

mostrar os registros de entradas de acordo com as semelhanças dos atributos.
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3.8 CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO NO

R MARKDOWN PARA APLICAÇÃO

DIDÁTICA

Para o desenvolvimento da aplicação, foi utilizada a IDE do R Studio. Utilizou-se

o R Markdown para gerar apresentações em formatos HTML (por meio do framework

reveal.js) e em formato PDF.

Nesse processo, a implementação do relatório ocorreu por meio da utilização de files

com extensão .Rmd. que possibilitam mesclar, nesse tipo de arquivo, os códigos R,

Markdown (AQUINO, 2014) e seus textos com um único código-fonte.

Em documentos R Markdown, o YAML (Yet Another Markup Language) controla

várias opções, o que inclui o tamanho da apresentação, o tamanho da fonte do texto, a

velocidade da transição, além de possibilitar incluir o t́ıtulo, nome do autor e data (por

meio da função date) no documento, inserir número nos slides e botões de controle e

progresso, dentre outras alternativas. Ou seja, é justamente o layout, o formato e o tipo

de configuração que o relatório apresentará.

No revealjs, selecionou-se as opções:

• A configuração da apresentação determinou a largura e a altura das imagens.

• A configuração das alternativas permitiu inserir o número das páginas e selecionou

o tipo de transição e o tema.

• Na configuração da inicialização, foram habilitados os controles de navegação, as

teclas de atalho para navegação, por intermédio do keyboard (por exemplo, navegar

por meio dos botões de navegação do teclado), e a alternativa touch, para ativar a

opção de navegar em dispositivos.

Nesse contexto, para a definição dos metadados neste trabalho, utilizou-se os códigos

para mostrar o t́ıtulo, o nome do autor e a função para mostrar a data na qual foi gerado

o relatório. Além disso, no output estabeleceram-se as sáıdas em HTML, PDF, Word e

em slide.

O processo de implementação utilizou o pacote Knitr, o que possibilitou utilizar códigos

chunks para separar unidades da linguagem R, que começam com ‘‘‘{r} e finalizam com
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’’’. Na inserção, definiu-se para cada código o atributo ‘‘‘{r, echo=FALSE}, para que,

dessa maneira, no relatório fossem apresentados somente os resultados. Na execução, o

Knitr encontrará o código chunk, bem como o código inline (XIE, 2014).

Na execução da implementação, houve a necessidade de utilizar a tag

<meta charset=utf-8>, visto que, sem a inserção dessa opção no momento de salvar

o documento, os caracteres se tornariam ileǵıveis.

Como resultado da aplicação foram gerados relatórios a partir de scripts fornecidos pelo

R Markdown. Esses arquivos encontram-se desponibilizados nos formatos Apresentação

em HTML3, WORD4 e PDF5.

3.9 AVALIAÇÃO PELOS GESTORES

Analisou-se os resultados do questionário de pesquisa com a finalidade de colher

informações sobre as técnicas propostas neste trabalho.

Foram colhidas 8 (oito) respostas de gestores atuantes em formação continuada de

professores, ofertada por uma universidade pública de São Paulo. Ao todo, 23 (vinte e

três) gestores foram convidados a participar da pesquisa.

Participaram da presente pesquisa gestores dos cursos de formação para professores,

selecionados porque estão ligados à universidade e fazem parte dos projetos em EaD. Esses

profissionais são: Coordenador na área da Educação Especial, Coordenadores Acadêmicos,

Coordenadores de Curso e professores em EaD.

A primeira questão do questionário de pesquisa procurou saber se os gestores

consideram que o uso de AVAs contribui com novas formas de ensinar e aprender, pois esses

ambientes reúnem diversas ferramentas de comunicação, interação e avaliação. Dentre as

respostas, 57,1% gestores consideram essa afirmação totalmente útil e 42,9% útil.

Essa questão solicitou, ainda, que os gestores indicassem os principais motivos que

consideram relevantes na utilização da ferramenta. Dentre as respostas, eles afirmam

que o fórum contribui para a aprendizagem pelo fato de que os recursos proporcionam

a aquisição do conhecimento colaborativamente (100%). Além disso, possibilita a

proximidade entre tutor e estudantes (100%), permitindo o desenvolvimento de autonomia

3Link : https://goo.gl/LO3hbz
4Link : https://goo.gl/mYy0OE
5Link : https://goo.gl/98ykJX
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e responsabilidade (57,1%). Entre os gestores, 85,7% acreditam que o fórum contribui

muito para a aprendizagem, visto que, nesse espaço de construção de conhecimento, os

estudantes podem perguntar e argumentar. Com os resultados dessas interações, é posśıvel

realizar uma análise mais espećıfica sobre a temática abordada no fórum.

Ainda nessa questão, um gestor afirmou que o fórum exige uma participação cont́ınua

dos estudantes, o que nem sempre acontece, tornando o assunto repetitivo ao se utilizar

essa ferramenta.

A segunda questão do questionário de pesquisa buscou conhecer as opiniões sobre os

tipos de fóruns que são importantes nas disciplinas. Eles consideram importante analisar

os fóruns: temático (85,7%), de socialização (42,9%) e de dúvidas (71,4%). Os gestores não

consideram tão importante a análise do fórum de apresentação (28,6%).

A terceira questão do questionário de pesquisa pergunta se, na avaliação, os sujeitos

consideram que o fórum de discussão contribui para a interação entre os participantes de

um curso. Dentro desse panorama, os gestores consideram isso como uma questão essencial

(85,7%). Alguns acreditam que a interação faz parte do processo de aprendizagem, porém

o fórum não é a ferramenta ideal para tal ação (14,3%).

A quarta questão do questionário de pesquisa pergunta a opinião dos gestores sobre

analisar a aprendizagem a partir das participações no fórum. Seguem abaixo as respostas:

• Possibilita avaliar o empenho do estudante em relação à disciplina (85,7%).

• Permite analisar a contribuição do estudante à aprendizagem colaborativa (85,7%).

• Oportuniza analisar a evolução do aprendizado do estudante (71,4%).

Nas respostas da quinta questão do questionário de pesquisa, sobre a visualização

do resultado dos termos mais comentados num fórum de discussão, por intermédio de

gráficos, os gestores concordam (57,1%) que é posśıvel analisar os resultados no processo

de tomada de decisão. Em contrapartida, 14,33% discordam, ou seja, não acreditam que,

por meio desses resultados, é posśıvel analisar o fórum e decidir algo. Dos respondentes,

(28,6%) não concorda, nem discorda, conforme demonstra a Figura 3.17.
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Figura 3.17: Respostas sobre os termos mais frequentes - questão 5

A Figura 3.18 mostra as respostas da questão 6, sobre a relevância das informações

das participações das turmas por perfil. Os gestores concordam (57,1%) e totalmente

concordam (14,3%) que os resultados são relevantes para a análise.

Figura 3.18: Respostas sobre as participações das turmas por perfil - questão 6

De acordo com a Figura 3.19, referente à questão 7, praticamente todos os pesquisados

(42,9%) concordam totalmente e 33,3% concordaram que a análise dos resultados das

participações das turmas por peŕıodo é relevante no processo de tomada de decisão.

Figura 3.19: Respostas sobre as participações das turmas por peŕıodo - questão 7

A Figura 3.20 apresenta os resultados da questão 8, referente às participações de acordo

com o prazo: 57,1% dos respondentes concordam que as informações são relevantes e 28,6%

concordam totalmente. Dos gestores, 14,3% não concorda, nem discorda.
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Figura 3.20: Respostas sobre as participações de acordo com o prazo - questão 8

De acordo com as respostas à questão 9, 28,6%, concordam totalmente e 42,9%

concordam), ilustradas na Figura 3.21, os resultados sobre a média, o menor e o maior

número de participações nas turmas são relevantes para a análise no processo de tomada

de decisão.

Figura 3.21: Respostas sobre os dados para análise - questão 9

Conforme os resultados da questão 10, demonstrados na Figura 3.22, os gestores

consideram importante analisar os fóruns: por turma (100%), por perfil (57,1%), por

peŕıodo (85,7%) e por data (42,9%).

Figura 3.22: Respostas sobre as variáveis que são importantes analisar - questão 10

De acordo com os resultados da questão 11, demonstrados na Figura 3.23, os sujeitos

concordam (71,4%) que a avaliação dos termos mais comentados sobre a temática de um
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fórum é importante para a análise da proporcionalidade de cada termo, de maneira geral,

nos comentários das turmas. Somente dois gestores não opinaram.

Figura 3.23: Respostas sobre a proporcionalidade de cada termo - questão 11

A visualização da Figura 3.24 apresenta as respostas da questão 12, sobre

agrupamentos dos termos de acordo com suas frequências nos fóruns de discussão. Esse

resultado é importante para análise de um fórum de discussão no processo de tomada de

decisão. Dos respondentes, 71,4% concordaram com essa importância, 14,3% discordaram

e 14,3% não opinaram.

Figura 3.24: Respostas sobre o agrupamento dos termos - questão 12

Na pergunta sobre a importância de, na análise de um fórum de discussão, comparar

as notas dos estudantes com os resultados das técnicas utilizadas para minerar o fórum, as

respostas ficaram divididas: 42,9% concordam, 14,3% discordam e 42,9% não concordam,

nem discordam, conforme demonstra a Figura 3.25. Essas informações são referentes à

questão 13 do questionário de pesquisa.
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Figura 3.25: Respostas sobre a comparação da MD com as notas do fórum - questão 13

As respostas para a questão 14 foram unânimes (100%) quanto à afirmação de que, por

meio dos resultados da MD, é posśıvel diagnosticar a atuação do estudante e do tutor no

fórum de discussão, a fim de facilitar o processo de tomada de decisões. Esses resultados

são demonstrados na Figura 3.26.

Figura 3.26: Respostas sobre os resultados da atuação do estudante e do tutor - questão
14

De modo geral, os gestores consideram importante analisar a participação, o prazo,

a interação e o domı́nio do conteúdo. Além disso, consideram fundamental verificar se

o tutor ou professor está provocando a reflexão dos estudantes e fazendo com que eles

possam avançar na construção do conhecimento.

A seguir, são dispostos os resultados dos termos mais frequentes, com a finalidade de

responder aos problemas especificados e atender aos objetivos deste trabalho.
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Caṕıtulo 4

CONCLUSÕES E TRABALHOS

FUTUROS

As TIC são fundamentais para o processo educacional, pois reúnem, distribuem

e compartilham informações. Nesse sentido, a partir das linhas de pesquisa MD e

VD, elaborou-se o projeto que conduziu esta pesquisa. A linha MD reúne estudos e

investigações voltadas para subáreas de Mineração de Textos e Redes Neurais Artificiais,

dentre outras áreas da extração de informações. Já a linha da VD apresenta estudos sobre

a representação visual dos dados.

Foi nesse contexto que se buscou coletar e investigar as informações textuais dentro

do AVA de uma universidade. Para isso, foram selecionados, como sujeitos, os estudantes

e orientadores, pois são indiv́ıduos estratégicos dentro desse contexto, no que diz respeito

ao uso de tecnologias.

Ao considerar que a EaD tem papel preponderante na formação dos participantes

de um curso, a contribuição fundamental desta pesquisa está em apresentar um estudo

relacionado à investigação do Fórum de Discussão, mostrando como as técnicas de análises

exploratórias podem auxiliar na sua aplicabilidade e como isso pode gerar novas formas

de análise para auxiliar o trabalho do gestor e professor acadêmico. Vale destacar que

é preciso considerar novas maneiras para a avaliação dos cursos, cabendo aos gestores

analisar vantagens e desvantagens da utilização de tecnologias na busca pela melhoria

educacional.

De acordo com os resultados dos fóruns investigados e a partir dos critérios de avaliação

da atividade, percebeu-se que as discussões foram satisfatórias.
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A visualização dos resultados é fundamental para o entendimento da estrutura dos

dados manipulados na experimentação do conhecimento. A investigação mostrou-se

eficiente com o uso de ferramenta livre, de código aberto. O R Markdown é capaz

de armazenar e organizar os dados obtidos, com a finalidade de prover resultados

significativos que indicam a possibilidade da utilização desse recurso tecnológico para

promover apoio à avaliação e à análise.

Acredita-se também que a abordagem apresentada e as técnicas demonstradas podem

ser aplicadas em qualquer tipo de base textual e em outras plataformas, contribuindo

para o controle e a análise da aprendizagem. Isto é um fator relevante, visto que o mundo

tecnológico sempre está em constante evolução, por exemplo, hoje utiliza-se o Moodle,

porém daqui alguns anos podem surgir outras plataformas de educação.

O foco mantido no estudante e orientador como sujeitos da pesquisa revelou-se

acertado quando se constatou que eles discutem e interagem na realização das atividades.

O problema geral de investigação deste trabalho foi elaborado a partir de uma proposta

de aplicação de um conjunto de técnicas, baseada em software livre, para mostrar os

resultados do fórum de discussão de acordo com a temática e os critérios de avaliação.

Por meio de relatórios, foi posśıvel apresentar ao gestor e ao professor uma visão sobre

as contribuições para a compreensão das informações e trazer dados para que possam

analisar melhor o curso e, com isso, adotar estratégias para melhorar a qualidade das

propostas das atividades.

Destaca-se que a escolha dos critérios de avaliação não se encaixa em todos os cursos

a distância, visto que cada curso tem seus próprios objetivos. Porém, nesta aplicação

considerou-se alguns indicadores de critérios que geralmente são elencados nas avaliações

dos fóruns.

Os objetivos foram propostos de acordo com os referenciais teóricos relacionados às

técnicas de MD e VD e caracterização do ambiente virtual de aprendizagem, em especial

o fórum de discussão, com a finalidade de produzir um panorama de necessidades de

conhecimento. Pensou-se, em especial, em uma forma de se observar os dados de maneira

que pudessem ser manipulados e combinados com o intuito de se descobrir informações

relevantes. A partir disso, derivaram-se objetivos espećıficos que pudessem representar o

particular vindo do geral.

No processo de coleta de dados, a primeira dificuldade esteve relacionada à base de
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dados textual, na qual as informações estavam desorganizadas e, por isso, foi um desafio

organizá-las. Além disso, foram encontrados problemas relacionados à qualidade dos

comentários dos participantes, pois continham erros ortográficos e gramaticais. Para

resolver esses problemas, optou-se pela técnica de Mineração de Textos.

A segunda dificuldade foi identificar os dados relevantes na execução da Mineração de

Dados. Para sanar esse problema, foi aplicado um questionário de análise dos dados, no

qual os respondentes eram gestores na EaD.

A terceira dificuldade foi encontrar um software para juntar as técnicas de MD e VD e

gerar os relatórios. A solução foi utilizar o R Markdown, que possibilita reunir os códigos

de mineração e visualização em um único lugar.

Ressalta-se que os dados podem ser explorados com outras técnicas em trabalhos

futuros. Da mesma forma, pode-se explorar os seguintes tópicos:

• Utilização de outras técnicas de estudo não contempladas neste trabalho.

• Criar um pacote instalável.

• Aplicação em outros tipos de ferramentas de comunicação.

• Análise de outros critérios de avaliação.

• Integração da aplicação com o Moodle.

Enfim, conclui-se que, a partir dos resultados apresentados, pode-se dizer que o

objetivo deste trabalho foi alcançado. Recomenda-se que pesquisas posteriores deem

continuidade a esta investigação de Mineração de Textos e das técnicas de análises

exploratórias com a utilização do R Markdown. Porém, faz-se necessária a realização

de novas investigações que possam tratar as técnicas de maneira espećıfica.
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HERMAN, I.; MELANÇON, G.; MARSHALL, M. S. Graph visualization and navigation
in information visualization: A survey. Visualization and Computer Graphics, IEEE
Transactions on, IEEE, v. 6, n. 1, p. 24–43, 2000.

HERNANDEZ, B.; MONTANER, T.; SESE, F. J.; URQUIZU, P. The role of social
motivations in e-learning: How do they affect usage and success of ict interactive tools?
Computers in Human Behavior, Elsevier, v. 27, n. 6, p. 2224–2232, 2011.

IAN, F. Wordcloud: Word clouds. jun 2013.

INSELBERG, A.; DIMSDALE, B. Parallel coordinates. In: Human-Machine Interactive
Systems. [S.l.]: Springer, 1991. p. 199–233.

JOAO, M. Design Educacional (Em Português do Brasil). Artesanato Educacion, 2014.
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ANEXO A

MANUAL DE INSTRUÇÕES DA

APLICAÇÃO

1. O que é necessário para extrair os dados da base do servidor do Moodle.

Execução do script em SQL para extrair os dados do servidor do Moodle:

• Realizar o download do script fórum para extrair a base de dados.

• Salvar o arquivo na pasta www (c:\wamp\www)

• Acessar a pasta fórum, na pasta da aplicação.

• Dentro desta pasta, abrir o arquivo fórum.php. Para editá-lo, é necessário utilizar

um editor HTML ou um Bloco de Notas do Windows.

• Ao abrir o arquivo, alterar nas linhas de 3 a 5 as configurações de conexão do banco

de dados do Moodle: server = ‘IP do banco’; user = ‘usuário do banco’ e pass =

‘senha do banco’.

• Inserir, na linha 27, o nome da atividade da qual se deseja extrair a base de

dados e o nome da categoria a que tal atividade pertence. Exemplo: nesse

código, where (f.name like ’Atividade 7 - O império e o ensino secundário’ and

(cc.name like ’%Pedagogia-D05%’)).

Ao informar o nome da categoria Pedagogia-D05, o script extrairá os dados de todas

as salas presentes nesta categoria que tenham a atividade do fórum chamada de Atividade

7 - O império e o ensino secundário.
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Figura A.1: Categoria do curso

Na sequência, habilitar o WampServer instalado no PC.

Figura A.2: Habilitar o WampServer

Caso não tenha o programa instalado, acesse o tutorial: https://goo.gl/HcUwbI.

Para executar: abrir o browser da web, em seguida digitar no browser

“http://localhost/forum/” e executar o arquivo “forum.php”. Dessa maneira, será gerado

na pasta Output um arquivo em Excel, com os dados da atividade do fórum de discussão.

Extrair as notas do fórum de discussão analisado do Quadro de Notas do Moodle.

Essa ação deve ser realizada em todas as turmas. Para isto, acessar a opção Notas no

bloco Administração.
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Figura A.3: Quadro de notas

Para extrair as notas, no Relatório de notas, clicar em Planilha Excel.

Figura A.4: Relatório de notas em formato de Planilha Excel

Com isso, aparecerão na página os itens de notas a serem inclúıdas. Deixar marcada

somente a atividade do fórum que será analisada.

O que é necessário ter instalado no seu computador

a) R instalado e atualizado. Link para download :

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/

b) R Studio. Link para download :
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https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

c) Instalar no R Studio os pacotes:

Readx : https://cran.r-project.org/web/packages/readxl/index.html

Manual: https://cran.r-project.org/web/packages/readxl/readxl.pdf

Plotrix : https://cran.r-project.org/web/packages/plotrix/index.html

Manual: https://cran.r-project.org/web/packages/plotrix/plotrix.pdf

Rmarkdown: https://cran.r-roject.org/web/packages/rmarkdown/index.html

Manual: https://cran.r-project.org/web/packages/rmarkdown/rmarkdown.pdf

revealjs : https://cran.r-project.org/web/packages/revealjs/index.html

Manual: https://cran.r-project.org/web/packages/revealjs/revealjs.pdf

Knitr : https://cran.r-project.org/web/packages/knitr/index.html

Manual: https://cran.r-project.org/web/packages/knitr/knitr.pdf

Ggplot2 : https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/index.html

Manual: https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/ggplot2.pdf

tm: https://cran.r-project.org/web/packages/tm/

Manual: https://cran.r-project.org/web/packages/tm/tm.pdf

SnowballC : https://cran.r-project.org/web/packages/SnowballC/index.html

Manual: https://cran.r-project.org/web/packages/SnowballC/SnowballC.pdf

Wordcloud : https://cran.r-project.org/web/packages/wordcloud/index.html

Manual: https://cran.r-project.org/web/packages/wordcloud/wordcloud.pdf

Cluster : https://cran.r-project.org/web/packages/cluster/index.html

Manual: https://cran.r-project.org/web/packages/cluster/cluster.pdf

Kohonen: https://cran.r-project.org/web/packages/kohonen/index.html

Manual: https://cran.r-project.org/web/packages/kohonen/kohonen.pdf

3. Dados e códigos a serem utilizadas na produção do relatório:

a) Para executar a técnica de Mineração de textos, é necessário extrair, da base de

dados gerada com a execução do script, a coluna com os textos dos comentários num novo

arquivo Excel. Segue um modelo: text_mining (https://goo.gl/IurSRv).

b) Para executar a análise exploratória e a técnica da Rede Neural

Artificial do tipo Kohonen, utilizar o primeiro arquivo. Segue um modelo:

data_mining (https://goo.gl/0FnwCt).

4. Download da aplicação:
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a) Realizar o download do arquivo ProjetoMineracao.

b) Salvar no diretório C: do seu PC.

c) O arquivo compactado é do tipo .zip. Nesse sentido, deve-se ter instalado no

computador um software próprio para descompactação.

d) Feito isto, inserir os arquivos:

• text_mining na pasta: ProjetoAvaliacaoForum -> MT -> dataset

• data_mining na pasta: ProjetoAvaliacaoForum -> MD -> dataset

• notas na pasta: ProjetoAvaliacaoForum -> MD -> dataset

5. Abrir o R Studio e executar a aplicação:

Abrir o R Studio, em seguida acessar o menu Open File...

Figura A.5: Abrir arquivo no R Studio

Na próxima página, localizar e abrir o arquivo ProjetoGeral.Rmd (1), no diretório do

C:\ProjetoAvaliacao, por fim, clicar em Abrir (2).
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Figura A.6: Abrir o arquivo ProjetoGeral.Rmd

O arquivo será aberto contendo um cabeçalho. Na linha 27, alterar o t́ıtulo do relatório

e, na linha 28, alterar o nome do autor.

Figura A.7: Alterar o nome do t́ıtulo e do autor

Na sequência, acessar no menu Run (1) a opção Run Current Selected Line(s) (2) para

executar todas as linhas de código.
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Figura A.8: Executar as linhas de códigos

Na próxima etapa, na opção Knit, escolher o tipo de relatório e executá-lo.

Figura A.9: Gerar o relatório

Com isso, os códigos serão executados e será apresentado o relatório.
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