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RESUMO 

A Educação a Distância e o uso de sistemas e-learning contribuem para a grande geração de 

dados educacionais. Diante disso, a utilização de banco de dados e o armazenamento de logs 

de execução possibilitam que as informações fiquem mais facilmente acessíveis e propícias à 

investigação dos processos educacionais. Metodologias de extração automática de 

informações úteis a partir de grandes volumes de dados, em especial a Mineração de Dados, 

têm contribuído expressivamente para melhorias no campo da educação. Entretanto, a maioria 

dos métodos tradicionais está centrada unicamente nos dados ou em como eles são 

estruturados, não havendo preocupação maior com o processo educacional como um todo. 

Além disso, pouca atenção tem sido dada a informações sobre o comportamento dos 

estudantes durante o uso de recursos e de mídias educacionais. Levando isso em conta, 

observamos que as videoaulas têm sido utilizadas como parte significativa de diversos cursos 

ofertados em instituições de ensino, demonstrando que a cultura do vídeo está cada vez mais 

disseminada e que faz parte do cotidiano dos estudantes. Diante disso, compreendemos, pois, 

que analisar o comportamento deles, durante a execução dos vídeos, pode contribuir para uma 

avaliação mais precisa da qualidade dos assuntos abordados e da forma como foram 

trabalhados. Desse modo, este trabalho de mestrado se constituiu a partir da realização de 

estudos conduzidos de maneira a investigar como alunos se comportam durante o uso das 

videoaulas, o que se faz com vistas a evidenciar os benefícios desse tipo de análise para a 

educação. A avaliação das videoaulas se dá por meio de um processo que envolve extração de 

informações de arquivos de log e modelagem de ações através da mineração de processos. 

Nesse sentido, os resultados demonstram que o número de visualizações, o tempo gasto e o 

tempo de abandono do vídeo são variáveis que possuem grande capacidade de oferecer 

informações úteis sobre a aprendizagem dos alunos. Isso demonstra que avaliar o recurso 

educacional através da análise de suas ações pode contribuir substancialmente com a área 

educacional, beneficiando o tratamento de questões como a identificação de gargalos no 

processo de aprendizagem e a antecipação de problemas, principalmente na educação a 

distância. Os resultados obtidos com o uso da Mineração de Processos em dados 

proporcionaram maior clareza acerca do comportamento dos alunos durante as videoaulas, 

fornecendo o direcionamento necessário para as ações a serem tomadas por professores e por 

produtores de conteúdo. Em vista disso, o trabalho traz contribuições para a melhoria de 

aspectos-chave da aprendizagem com uso de vídeos a partir de uma abordagem 

multidisciplinar, ajudando diretamente educadores e gestores a promoverem uma formação 

educacional mais completa, baseada em recursos com melhor compreendidos. 

Palavras-chave: videoaulas, comportamento, Mineração de Processos. 
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ABSTRACT 

Distance Education and the use of e-learning systems contribute to the great generation of 

educational data. In this way, the use of databases and the storage of execution logs make the 

information more easily accessible and conducive to the investigation of educational 

processes. Methodologies for automatic extraction of useful information from large volumes 

of data, especially data mining, have significantly contributed to improvements in the field of 

education. However, most traditional methods are focused solely on the data or how they are 

structured, with no major concern with the educational process as a whole. In addition, little 

attention has been given to information about student behavior during resource use and 

educational media. Taking this into account, we have observed that video lesson have been 

used as a significant part of several courses offered in educational institutions, demonstrating 

that the video culture is increasingly disseminated and is part of students' daily lives. 

Therefore, we understand that analyzing their behavior during the execution of the videos can 

contribute to a more precise evaluation of the quality of the subjects covered and the way they 

were worked out. Thus, this master's work was constituted by conducting studies conducted in 

order to investigate how students behave during the use of video lessons, which is done in 

order to highlight the benefits of this type of analysis for education. The evaluation of video 

lessons occurs through a process that involves extracting information from log files and 

modeling actions through process mining. In this sense, the results demonstrate that the 

number of visualizations, the time spent and the time of abandonment of the video are 

variables that have great capacity to offer useful information about the students' learning. This 

demonstrates that evaluating the educational resource through the analysis of its actions can 

contribute substantially to the educational area, benefiting the treatment of issues such as the 

identification of bottlenecks in the learning process and the anticipation of problems, 

especially in distance education. The results obtained with the use of Process Mining in data 

provided greater clarity about student behavior during video lessons, providing the necessary 

guidance for the actions to be taken by teachers and content producers. In view of this, the 

work contributes to the improvement of key aspects of video learning from a 

multidisciplinary approach, directly helping educators and managers to promote a more 

complete educational training, based on better understood resources. 

Keywords: video lesson, evaluation, behavior, Process Mining 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo introduz o trabalho desenvolvido por esta pesquisa. Para tanto, organiza-

se em forma de seções: 1.1 demonstra o contexto e motivação; 1.2 expõe a problemática do 

estudo; 1.3 descreve os objetivos; 1.4 apresenta as questões de pesquisa; 1.5 versa sobre as 

contribuições do trabalho; e 1.6 detalha a organização deste documento. 

1.1. Contexto e motivação 

Os processos de aprendizagem envolvidos no modelo de ensino conhecido como 

tradicional têm se apoiado, principalmente, em métodos com ênfase na linguagem verbal oral 

e escrita de seus sujeitos. Nessa perspectiva, o professor assume o papel de detentor do 

conhecimento, hierarquizando e centralizando o ensino na sua fala, enquanto o aluno se 

comporta passivamente como um ouvinte, espectador, subordinado a interpelações e a 

questionamentos orais e/ou escritos (WEBER e BEHRENS, 2010). Nesse cenário, sobra 

pouco espaço para o uso de outras linguagens e para que sejam feitas reflexões sobre qual 

deveria ser o real papel do educador e dos meios e métodos de que ele dispõe para cumpri-lo. 

Apesar disso, nos últimos anos temos presenciado algumas mudanças pontuais nos 

modelos tradicionais de ensino e tem sido possível constatar, por exemplo, uma maior 

incorporação de outras linguagens e de recursos técnicos e tecnológicos ao ambiente escolar.  

Sobretudo a partir dos anos 2000, com a ampliação dos investimentos em educação a 

distância, é possível observar um aumento considerável no uso de recursos multimídia, 

sobretudo o vídeo (WANG, CHEN e WU, 2015). Um dos motivos para essa notória 

preferência pelo uso dos vídeos é que mesmo produções realizadas de forma simples possuem 

o poder de alcançar milhares de alunos, independentemente de sua localização e da existência 

de uma infraestrutura física destinada especialmente para isso. 

Embora as videoaulas possam ter um papel importante quando incorporadas às salas 

de aula presenciais, elas têm muito mais destaque na educação a distância, sendo preciso 

chamar a atenção para a explosão na oferta de cursos abertos em todos níveis de ensino 

através da internet, os chamados Cursos Online Abertos e Massivos (MOOC). Essas 

plataformas para ensino em massa têm demonstrado todo o potencial de ampliação no acesso 

à educação, ao mesmo tempo em que consolidou a possibilidade de criação de materiais 

didáticos que incorporam o uso do vídeo como base para esses novos ambientes de 

aprendizagem. 

Essa perspectiva é corroborada pelo fato de, recentemente, alguns estudos terem 

descoberto que os alunos em MOOC gastam muito tempo assistindo a vídeos, ignorando, em 



 

 

sua maioria, outros componentes do curso (BRESLOW et al.., 2013; KIZIZELC, 2013). As 

videoaulas foram, ainda, consideradas o recurso de aprendizagem mais significativo por parte 

dos estudantes em comparação com outros, como fóruns de discussão e materiais 

suplementares (SOFFER, KAHAN e LIVNE, 2016). 

Esse sucesso alcançado pelos MOOC no que diz respeito a atrair uma quantidade 

imensa de interessados pode ser creditado, em boa parte às videoaulas, e, considerando a 

ampliação do público, universidades e outras instituições de ensino de todo o mundo 

começaram a disponibilizar, por meio dessas plataformas, cursos e treinamentos nas mais 

diversas áreas de conhecimento. Isso tornou esses “ecossistemas de aprendizagem” uma parte 

fundamental do sistema educacional moderno (MARTIN, 2012).  

Em consequência desse movimento, houve uma explosão na geração de dados 

originados do uso dos sistemas que apoiam esse modelo de formação. São milhões de 

estudantes participando de fóruns, acessando arquivos, clicando em links e, de modo especial, 

assistindo a vídeos. Os dados relacionados a essas ações passam a representar, assim como 

para outras áreas (como negócios e publicidade), um recurso fundamental e estratégico para a 

tomada de decisão e para o desenvolvimento da educação. 

De forma simples, desenvolvedores podem capturar e armazenar as ações dos 

estudantes em arquivos. Com base nisso, especifica-se quais ações dos usuários nos sistemas 

serão capturadas e programa-se a ferramenta para que sejam salvas em arquivos conhecidos 

como logs. Esses arquivos são um “retrato” do comportamento dos usuários e podem ser 

usados por gestores e por professores para efetuarem as análises que lhes convierem. 

Levando isso em conta, de fato, temos acompanhado um maior interesse em utilizar 

arquivos de log para analisar o processo educacional sob vários aspectos: medir alcance de 

recursos educacionais, descobrir itinerários formativos, descobrir padrões de aprendizagem. 

No entanto, podemos afirmar que a quantidade de dados armazenados em arquivos de log é 

expressivamente maior do que a que é efetivamente analisada e que muito disso se deve à 

dificuldade de saber como utilizá-los. Isso abre espaço para a investigação de como analisar 

dados educacionais de forma a auxiliar gestores e professores a compreender o processo 

educacional. 

1.2 Problemática 

Em qualquer cenário, a motivação pode ter sérios efeitos sobre como os estudantes 

aprendem e sobre como se comportam em relação aos assuntos trabalhados (TOHIDI e 

JABBARI, 2012), o que a torna um elemento primordial na Educação. Assim, como já 



 

 

expusemos, as videoaulas possuem papel essencial para atrair e manter interessados os que 

procuram formação através de MOOC. No entanto, há ainda uma lacuna a respeito de como a 

qualidade desse recurso pode ser avaliada e de como ele contribui para a aprendizagem dentro 

do complexo processo educacional. 

Uma outra questão a ser levantada, ainda com relação às videoaulas, é: como dados do 

comportamento dos estudantes pode ser utilizado para trazer informações sobre o recurso, 

sobre os cursos, sobre as disciplinas e sobre o próprio aluno? Alguns aspectos do 

comportamento e da aprendizagem por meio das videoaulas permanecem pouco explorados, 

representando um espaço de pesquisa a ser preenchido por meio de investigações. 

Nos últimos anos, tem-se apresentado um número variado de métodos com o intuito de 

compreender o comportamento dos estudantes em seus diversos espaços através da análise de 

suas ações. Métodos centrados na análise de grandes volumes de dados, como a Mineração de 

Dados (ROMERO et al.., 2010), foram incorporados ao campo educacional e apresentam 

resultados significativos, principalmente no que diz respeito à predição de valores de variáveis 

críticas à aprendizagem, como a evasão e o rendimento. Ainda nesse espectro da análise de 

dados, a Learning Analytics (LANG et al., 2017) tem tornado possível aos stakeholders do 

sistema educacional enxergar seus próprios processos e obter benefícios a partir deles, 

tornando-os parceiros na investigação de questões, e não somente espectadores.  

Não há, como se pode perceber, no cenário de pesquisas sobre análise do 

comportamento dos estudantes, escassez de métodos. Porém, há uma lacuna no que diz 

respeito a aplicações reais que possam ser compreendidas e utilizadas por professores em 

ambientes reais de aprendizagem. 

Há ainda alguns aspectos do processo de aprendizagem e do comportamento dos 

estudantes em videoaulas que permanecem confusos ou pouco explorados, tais como: qual é a 

relação entre as ações dos estudantes em vídeo e seu desempenho acadêmico; e se o 

comportamento individual dos estudantes pode ser utilizado para encontrar padrões de uso 

dos vídeos. Além dessas lacunas há também espaço para investigar a utilização de métodos 

pouco difundidos, como a Mineração de Processos (MP), na busca por compreender de forma 

mais clara o papel das videoaulas na aprendizagem.  

Diante desse cenário, temos, dessa forma, duas demandas imediatas com relação à 

análise do comportamento dos estudantes em videoaulas: i) a dos professores e dos produtores 

de conteúdo, que buscam conhecer como os espectadores recebem e aceitam suas videoaulas 

e se os conteúdos contribuem, de fato, para a formação do público; e ii) dos estudantes e 



 

 

demais interessados num assunto que precisem descobrir, num emaranhado de conteúdos, 

quais são realmente relevantes e podem ajudar em sua aprendizagem. Além dessas, 

consideramos também a demanda dos designers de plataformas que precisam compreender de 

que modo os clientes se comportam e assimilam os conteúdos para, assim, poderem oferecer 

ambientes cada vez mais personalizados e que tragam facilidades para o itinerário formativo 

dos estudantes. 

1.3. Questões de pesquisa 

Visando a orientar os estudos e delimitar o campo de estudo deste trabalho, 

formulamos as seguintes questões de pesquisa. 

QPC1) Como a análise de videoaula pode ajudar na melhoria da educação?  

QPC2) Como melhorar o processo educacional a partir da análise do comportamento 

em videoaulas?  

Para responder às questões de pesquisa, organizamos estudos que possuem as suas 

próprias questões, por essa razão, para evitarmos ambiguidade, referimo-nos às formuladas 

para a pesquisa da dissertação como QPC (Questão de Pesquisa Central). 

1.4. Objetivos 

O objetivo geral de nosso trabalho é investigar o uso de dados vinculado ao 

comportamento dos estudantes em videoaulas para efetuarmos análises que permitam avaliar 

a usabilidade do vídeo enquanto recurso educacional e como ele se relaciona com o processo 

de aprendizagem. Além desse, estabelecemos um conjunto de objetivos específicos que 

ajudaram a conduzir o trabalho. São eles: 

• conhecer o cenário e investigar métodos de análise de videoaulas; 

• verificar se e como a mineração de processos é utilizada sobre dados educacionais; 

• implementar a análise do comportamento dos estudantes; 

• analisar a relação entre o comportamento dos estudantes e o desempenho acadêmico. 

1.5. Contribuições do trabalho 

Pretendemos, por meio da realização deste trabalho, trazer contribuições para a 

comunidade científica dentro das seguintes diretrizes: 

• promover entendimento sobre o uso de dados do comportamento dos estudantes em 

videoaulas para avaliação de recursos educacionais e de aprendizagem; 



 

 

• investigar o uso de video analytics, de mineração de dados e de processos como 

métodos para análise de videoaulas; 

• apresentar de modo empírico e sistematizado os benefícios e as limitações dos 

métodos de análise de videoaulas mais utilizados na literatura; 

• disseminar pesquisas nas áreas de video analytics, de mineração de dados e de 

processos aplicadas à análise de videoaulas. 

1.6. Organização do documento 

Além deste capítulo de introdução, este documento está organizado em mais 7. O 

capítulo 2 traz o referencial teórico que embasa a dissertação, apresentando conceitos-chave e 

fundamentando os demais capítulos. O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada nesta 

dissertação. O capítulo 4 relata o primeiro estudo, uma revisão sistemática sobre o uso de 

mineração de processos educacionais. O capítulo 5 é referente ao segundo estudo, uma 

revisão sistemática sobre video analytics. O capítulo 6 apresenta um estudo investigativo 

sobre a implementação de um conjunto de técnicas de análise de videoaulas baseadas no uso 

de dados do comportamento dos estudantes em sua relação com o processo de aprendizagem. 

Por fim, o capítulo 7 reúne as conclusões do trabalho e as considerações finais, com indicação 

de trabalhos relacionados e futuros. 

 



 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

Este capítulo fornece uma visão geral da literatura sobre os fundamentos teóricos 

relevantes relacionados à análise de comportamento em videoaulas, que são: a mineração de 

dados; a mineração de processos e seus ramos; a diferença entre mineração de processos e a 

mineração de dados; e uso das ferramentas para mineração de processos.  

2.1. Mineração de dados 

Hand, Mannila, e Smyth, (2001, p.6) afirmam que Mineração de Dados (MD) é “a 

análise de (frequentemente grandes) conjuntos de dados para encontrar relações não esperadas 

e resumir os dados em novas formas que são compreensíveis e úteis aos proprietários dos 

dados”. Apesar dessa definição suficientemente clara de mineração de dados, tem sido difícil 

criar um consenso entre os autores para o termo. Desse modo, é preciso explicitar que neste 

trabalho considera-se que Mineração de dados é o processo de descoberta de padrões e de 

conhecimento interessantes a partir de grandes quantidades de dados, visando-se a descoberta 

de padrões novos, úteis e compreensíveis em um processo orientado a dados.  

Conforme mencionado anteriormente, essa é uma área interdisciplinar. Ela mobiliza, 

principalmente, conhecimentos de análise estatística de dados, aprendizagem de máquina, 

reconhecimento de padrões e visualização de dados (CABENA et al., 1998) e tem sido 

utilizada com propósitos diversos, desde a análise de imagens de satélite até diagnósticos 

médicos. Essa amplitude de aplicações se dá pela variedade de dados sobre os quais pode 

trabalhar (basicamente qualquer tipo), sendo as formas mais básicas os bancos de dados, 

dados de data warehouses e dados transacionais (HAN et al.. 2012). 

Essas informações são tratadas tipicamente como conjuntos de dados, normalmente 

representados por tabelas, que consistem em instâncias (cada linha da tabela, por exemplo), de 

modo que cada uma delas possui valores para suas variáveis, que são também frequentemente 

chamadas de atributos. As variáveis podem ser agrupadas em dois conjuntos principais:  

• variáveis categóricas: devem ter um valor dentro de um limitado número de opções 

possíveis, e.g. um valor booleano que tem que ser apenas falsou ou verdadeiro; 

• e variáveis numéricas: não possuem um valor limitado de opções e referem-se a 

números. Exemplos são: peso, idade, preço de um item. 

Essas definições dos grupos de varáveis são úteis para entender as técnicas de 

mineração de dados que são utilizadas nas mais diversas aplicações.  



 

 

Pode-se dizer que há dois conjuntos de técnicas de mineração de dados: Aprendizagem 

Supervisionada e Aprendizagem Não Supervisionada. A primeira é empregada em dados 

chamados rotulados (labelled data), assim designados quando há em seu conjunto uma 

variável chamada de resposta, que qualifica a instância. Dessa maneira, o objetivo da 

Aprendizagem Supervisionada é exatamente explicar a variável de resposta, ou seja, 

determinar qual valor ela assumirá a partir das outras, que são chamadas de variáveis 

preditoras. Por exemplo: predizer o resultado final (variável de resposta) de um aluno num 

curso baseado nas notas de determinadas disciplinas (variáveis preditoras). A variável de 

resposta também pode ser chamada de dependente e as variáveis preditoras de independentes.  

As técnicas de Aprendizagem Supervisionada podem ainda ser subdivididas em 

Classificação e Regressão. Essa distinção é realizada a partir do tipo de variável de resposta 

empregada. Quando a variável de resposta utilizada é categórica, então, essas técnicas são 

chamadas de técnicas de Classificação, sendo seu objetivo “encontrar um modelo que 

descreve e distingue classes de dados” (HAN et al.., 2012, p. 18) ou, como dito em Aalst 

(2011, p.63), “buscar classificar instâncias baseadas nas variáveis preditoras”.  

A Regressão é assim definida quando a variável de resposta presumida é numérica. O 

objetivo é “aprender uma função que mapeia um item de dado para uma variável de predição 

real estimada” (FAYYAD, PIATETSKY-SHAPIRO e SMYTH, 1996, p. 44).  

Em síntese, Classificação e Regressão são dois subconjuntos de técnicas da 

Aprendizagem Supervisionada. Não obstante, há ainda as técnicas da Aprendizagem Não 

Supervisionada.  

Esse segundo tipo pressupõe dados não rotulados, isto é, não há divisão de variáveis 

entre de resposta e preditoras. As técnicas mais comuns de Aprendizagem Não 

Supervisionada são Clusterização e Descoberta de Padrões. Os algoritmos da primeira 

examinam dados para encontrar, baseados nos seus atributos, grupos de instâncias que são 

similares. A Clusterização permite, por exemplo, identificar grupos homogêneos de 

consumidores, de pacientes, de alunos. Já a Descoberta de Padrões reúne um conjunto de 

técnicas variadas com propósito de encontrar padrões ou regras nos dados, sendo, geralmente, 

essas regras no formato SE X ENTÃO Y, em que X e Y referem-se a valores de variáveis 

distintas. Um exemplo é “Se as pessoas compram um martelo, então elas compram pregos”. A 

mineração de dados tem o potencial de encontrar milhares de padrões desse tipo em um 

conjunto de dados, cabendo ao usuário determinar o que é efetivamente útil em sua aplicação.  



 

 

De acordo com Bramer (2013), há quatro tipos principais de aplicações em mineração 

de dados: classificação, predição numérica (regressão), associação e clusterização, cada uma 

das quais pode ser associada a um dos conjuntos de técnicas dentre os que foram 

apresentados. 

2.2. Mineração de processos 

Muito devido à utilização de novas tecnologias e da própria expansão da internet, os 

mais diversos setores (como Negócios, Engenharia, Ciência e Educação) têm contribuído para 

um acúmulo sem precedentes de dados. Esse aumento mundial cria também uma enorme 

quantidade de dados de eventos, que são ações realizadas no cotidiano das organizações ou 

por usuários dos sistemas, como, por exemplo, a reserva de uma passagem aérea, a análise de 

crédito de um cliente, a resolução de um teste por um estudante.  

Esses eventos fazem parte das atividades organizacionais e, por conseguinte, dos 

processos de negócios. Assim, a crescente competitividade interorganizacional e a 

necessidade contínua de avaliações de suas atividades demandam um cuidado maior com o 

monitoramento desses processos. O desafio, portanto, é usar os dados de eventos de maneira 

significativa, como na verificação de processos do sistema, na identificação de gargalos, na 

antecipação de problemas e na descoberta de insights (AALST, 2012).  

Nesse sentido, a atenção de muitos estudiosos volta-se hoje para o reconhecimento e 

para a avaliação de processos de negócio com base na análise dos dados de eventos que são 

constantemente gerados e armazenados em arquivos de log. Nesse contexto, a Mineração de 

Processos (MP) tem como objetivo descobrir, monitorar e melhorar processos reais, extraindo 

conhecimento de logs de eventos prontamente disponíveis nos atuais sistemas de informação. 

Cabe, pois, ressaltar que a Mineração de Processos é uma disciplina emergente, 

relativamente nova, que combina os benefícios da modelagem de processos de negócios e da 

extração e análise de dados. A Mineração de Processos pressupõe um tipo de dado diferente, 

que não é explorado na Mineração de dados, tendo em vista que demanda logs de eventos.  

2.2.1 Logs de eventos 

Os logs de eventos extraídos de sistemas de informação são o ponto de partida da 

Mineração de Processos. Para melhor compreensão da termo, um arquivo de log é exibido na 

tabela 1 e alguns dos termos relacionados à terminologia utilizada na mineração de processos 

são detalhados em seguida. 



 

 

Caso: é uma instância específica de qualquer processo (Disco, 2016). Um processo contém 

vários casos. A Tabela 1 contém quatro casos e cada um possui um identificador exclusivo, 

referido como id do caso. O caso 1, por exemplo, contém oito eventos associados. O primeiro 

deles é a execução da atividade “Registrar no site”, por Ringo em 30 de dezembro de 2017. 

Atividade: cada evento em um log refere-se a uma atividade. Uma atividade forma uma etapa 

no processo. A Tabela 1 mostra Registrar no site, requisitar login, Login, Buscar disciplinas, 

Selecionar disciplinas, Requisitar matrícula, Analisar matrícula e Aprovar matrícula como 

atividades no primeiro caso. Um Processo é composto de atividades e da relação entre elas.  

ID do evento: cada atividade de um evento pode ter um identificador exclusivo, chamado ID 

do evento. A Tabela 1 também mostra um ID exclusivo para esses eventos. No entanto, isso 

não é comumente utilizado para fins de identificação ou de mineração.  

Timestamp: é a sequência de caracteres ou informações codificadas que identificam quando 

um determinado evento ocorreu, geralmente fornecendo data e hora do dia, às vezes com 

precisão de uma pequena fração de segundo. A Tabela 1 mostra uma coluna com registro de 

data e hora que é legível por humanos. O registro de data e hora pode estar em formatos 

diferentes de acordo com as configurações dos servidores nos quais os arquivos de registro 

são salvos. 

Recursos: na tabela 1, cada evento é associado a um recurso. Nem todos os arquivos de log 

contêm informações sobre recursos. 

Atributo de dados: os arquivos de log podem conter um ou mais atributos de dados que 

fornecem informações adicionais sobre os eventos. A Tabela 1 contém o custo como um 

atributo de dados. Um arquivo de log pode conter muitos outros atributos de dados. 

Traces: os eventos estão ligados a um trace específico. Um log de eventos é um conjunto de 

traces e os eventos em cada trace são ordenados em sequência. Cada evento no log é único e 

pode ser vinculado a um trace (ROZINAT, 2010). 

Apesar desse conjunto maior de componentes de um log de eventos, Rozinat e Aalst 

(2008) afirmam que os eventos devem possuir, sempre que possível, três características 

mínimas: 

• devem referir-se a uma atividade, ou seja, um passo bem definido de um processo; 

• devem referir-se a um case (instância de processo); 

• devem possuir um ordenamento, um timestamp, através do qual poderão ser 

observados “caminhos” e relações de pre(pro)cedência entre as atividades observadas 

(FREITAS, PELAES e CARNEIRO, 2009). 



 

 

Tabela 1 - Trecho exemplo de um arquivo de log 

Case Id Id do Evento Timestamp Atividade Recurso Custo

121401 30/12/2017 10:01 Registrar no site Ringo 182

121402 30/12/2017 10:02 Requisitar login Paul 229

121403 30/12/2017 10:03 Login Ringo 83

121404 30/12/2017 10:04 Buscar disciplinas Paul 245

121405 30/12/2017 10:05 Selecionar disciplinas Paul 296

121406 30/12/2017 10:06 Requisitar matrícula Paul 208

121407 30/12/2017 10:07 Analisar matrícula George 33

121408 30/12/2017 10:08 Aprovar matrícula John 171

121409 30/12/2017 10:09 Login Yoko 137

121410 30/12/2017 10:10 Selecionar disciplinas Yoko 101

121411 30/12/2017 10:11 Requisitar matrícula Yoko 264

121412 30/12/2017 10:12 Analisar matrícula George 57

121413 30/12/2017 10:13 Analisar pré-requisitos George 216

121414 30/12/2017 10:14 Rejeitar matrícula John 279

121415 30/12/2017 10:15 Logout Yoko 63

121416 30/12/2017 10:16 Registrar no site Ringo 220

121417 30/12/2017 10:17 Requisitar login Jhony 74

121418 30/12/2017 10:18 Logout Jhony 100

121419 30/12/2017 10:19 Login Jhony 169

121420 30/12/2017 10:20 Buscar disciplinas Jhony 297

121421 30/12/2017 10:21 Login Yoko 186

121422 30/12/2017 10:22 Buscar disciplinas Yoko 115

121423 30/12/2017 10:23 Selecionar disciplinas Yoko 159

121424 30/12/2017 10:24 Logout Yoko 205

121425 30/12/2017 10:25 Login Yoko 182

121426 30/12/2017 10:26 Requisitar matrícula Yoko 296

121427 30/12/2017 10:27 Analisar matrícula George 219

121428 30/12/2017 10:28 Analisar pré-requisitos George 195

121429 30/12/2017 10:29 Aprovar matrícula John 50

... ... ... ... ... ...
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2.2.2. Tipos de mineração de processos 

A Mineração de Processos pode ser subdividida em três grandes subáreas ou conjuntos 

de técnicas (TRČKA, PECHENIZKIY e AALST, 2010):  

• Descoberta de Modelos de Processos: diz respeito à criação de um modelo de 

processos a partir da realidade observada e armazenada, usualmente, em logs; 

• Verificação de Conformidade: checagem de um modelo esperado ou especificado e de 

sua equivalência à realidade observada; 



 

 

• Extensão de Modelos de Processos: projeção das informações extraídas dos logs ou 

adição de uma nova perspectiva e de características adicionais a um modelo de 

processos existente. 

2.3. Algoritmos de mineração de processos 

Cada subárea da mineração de processos possui um conjunto de algoritmos que dá 

suporte à resolução dos mais variados problemas, os quais possuem características 

particulares. Como no nosso trabalho a ênfase é na subárea de descoberta de modelos de 

processos, apresentamos de modo condensado alguns algoritmos utilizados para realizarmos 

essa atividade, dentre os quais estão os que são efetivamente aplicados nos estudos realizados. 

2.3.1 Algoritmo alfa (alpha-algorithm) 

O algoritmo alfa é um dos primeiros criados com vistas à descoberta de modelos e, por 

essa razão, um dos clássicos da mineração de processos, sendo um dos mais explorados sob 

uma perspectiva científica. Sua definição é formalizada em 8 linhas e se baseia no 

escaneamento do log de eventos em busca de padrões particulares (AALST, WEIJTERS e 

MARUSTER, 2004). Por exemplo, se a atividade a é seguida por b, mas b nunca é seguida 

por a, então, é assumido que existe uma dependência causal entre a e b. Para refletir essa 

dependência, o algoritmo gera uma Rede de Petri (MURATA, 1989; REISIG e 

ROSENBERG, 1998) que deve possuir um lugar conectando a para b. 

Usamos a notação a > b se e somente se houver um trace σ = ‹t1, t2, t3,. . . tn › no log e 

um i ∈ {1,. . . , n - 1}, tal que ti = a e ti + 1 = b. a → b se e somente se a > b e b > a; a # b se e 

somente se a > b e b > a; e a||b se e somente se a > b e b > a. Essas quatro relações de 

ordenação são usadas para criar lugares conectando as diferentes transições na rede de Petri. 

O algoritmo alfa é simples e eficiente, mas tem problemas em lidar com construções de 

roteamento complicadas e ruidosos (AALST, 2012). 

Para aplicações práticas de descoberta de processos, é essencial que o ruído e a 

incompletude sejam bem tratados. Surpreendentemente, apenas alguns algoritmos de 

descoberta se concentram em abordar esses problemas. As exceções notáveis são os 

algoritmos Heuristic Miner (WEIJTERS, AALST e MEDEIROS, 2006), Fuzzy Miner 

(GÜNTHER e AALST, 2007) e Genetic Process Miner (MEDEIROS et al.., 2007). 

2.3.2 Heuristic Miner 

O algoritmo Heuristic Miner explora a perspectiva de fluxo de controle de um modelo 

de processos. Para isso, considera apenas a ordem dos eventos dentro de um caso. O 



 

 

algoritmo cria primeiro um grafo de dependência baseado nas frequências das atividades e o 

número de vezes que uma atividade é seguida por outra. Com base em limites predefinidos, as 

dependências são adicionadas ao grafo de dependência (ou não), o qual revela a “espinha 

dorsal” do modelo de processos. Essa espinha é usada para descobrir detalhes do 

comportamento dos eventos. 

A abordagem formal de descoberta de modelos pressupõe um conjunto de informações 

perfeito: (i) o registro deve ser completo (ou seja, se uma atividade pode seguir outra 

diretamente, o registro deve conter um exemplo desse comportamento) e (ii) não deve haver 

ruído no registro (i.e., tudo que é registrado no log está correto). No entanto, em situações 

práticas, os logs raramente são completos e/ou sem ruído. Em especial, a diferenciação entre 

erros, atividades pouco frequentes, sequências de atividades pouco frequentes e exceções é 

problemática. Para lidar com isso, três parâmetros de limite estão disponíveis no Heuristic 

Miner: (i) o limite de dependência, (ii) o limite de observações positivas, (iii) o limite relativo 

ao melhor. A utilização desses três parâmetros permite a Heuristic Miner lidar com ruído e 

comportamento pouco frequente. Em situações práticas, nas quais o log de eventos possui 

milhares de traces, atividades pouco frequentes e algum ruído, o Heuristic Miner pode se 

concentrar em todos os comportamentos no log de eventos ou apenas no comportamento 

principal.  

Maiores detalhes da implementação do Heuristic Miner e exemplos de aplicações do 

algoritmo podem ser encontrados em Weijters, Aalst e Medeiros (2006). 

2.3.3 Fuzzy Miner 

O Fuzzy Miner é um dos algoritmos de descoberta de processo mais recentes, sendo 

detalhado em Günther e Aalst (2007). É um algoritmo que possui relação com o Heuristic 

Miner, que também emprega heurísticas para limitar o conjunto de relações de precedência 

incluídas no modelo. O Fuzzy Miner aborda diretamente os problemas de obter um modelo 

baseado em um grande número de atividades e comportamento altamente desestruturado. 

A abordagem do Fuzzy Miner também incorpora conceitos da filtragem de logs, ou 

seja, removendo eventos menos significativos dos logs (DONGEN e AALST, 2004). No 

entanto, se baseia em métricas de múltiplas perspectivas, ou seja, analisando todos os aspectos 

do processo de uma só vez, sua natureza interativa e exploradora. 

O Fuzzy Miner ainda possui um algoritmo de simplificação integrado que usa 

conceitos de simplificação com base em clusterização de dados e clusterização de grafos. Em 

resumo, o Fuzzy Miner baseia-se em uma combinação de análise da significância e correlação 



 

 

de elementos gráficos, que são baseados em um amplo conjunto de perspectivas de processo. 

Ele integra abstração e agregação, e também é mais especializado em relação ao domínio do 

processo (GÜNTHER e AALST, 2007). 

Como citado anteriormente, há muitos outros algoritmos de mineração de processos. 

Estes apresentados servem para introduzir a atividade de descoberta de modelos e dão uma 

ideia inicial do modo como esta atividade pode ser realizada de diferentes modos. O algoritmo 

alfa foi apresentado por sua simplicidade e por ser o algoritmo escolhido por um grande 

número de autores para explicar a descoberta de modelos de forma didática. Os outros dois 

algoritmos, o Heuristic Miner e o Fuzzy Miner, são utilizados no estudo realizado como parte 

deste trabalho, portanto, consideramos relevante trazer alguns detalhes de sua implementação.   

2.4 Diferenças entre Mineração de Dados e Mineração de Processos 

A Mineração de processos tem representado uma ponte entre duas grandes áreas: (i) a 

análise clássica de modelos de processos, comum na Business Process Management (BPM), e 

(ii) a análise orientada a dados, como mineração de dados e aprendizado de máquina. A MP 

tem conseguindo unir essas duas áreas porque seu foco está nos processos, mas, ao mesmo 

tempo, usa dados do mundo real. Na mineração de dados, por exemplo, as técnicas 

empregadas, normalmente, não olham para os processos, especialmente processos fim-a-fim. 

O contrário também pode ser observado em áreas que tratam de análise de modelos de 

processos em que, frequentemente, os dados são ignorados. A figura 1 resume como a 

Mineração de Processos está posicionada em relação a essas e outras áreas. 



 

 

 

Figura 1 - Mineração de processos (AALST, 2013) 

Podemos afirmar, desse modo, que a Mineração de Processos funciona como uma cola 

entre os dois lados. Todavia, cabe destacar que, embora tenha esse aspecto interdisciplinar, 

seu objetivo básico é voltado para prover uma melhor visão da organização, refletindo, de 

fato, como os processos foram (e são) executados. 

Em resumo, a MP serve para responder a questionamentos do tipo: “O modelo de 

processos reflete a realidade dos processos que são executados?”; “Qual o fluxo real de 

execução das atividades de um processo”; “Há gargalos ou atividades realizadas fora do 

padrão?”. Aalst (2012, p.11), em resumo, afirma que “A mineração de processos é uma 

ferramenta importante para organizações modernas que necessitam gerenciar processos 

operacionais não triviais”. Tudo isso se baseia em logs de eventos reais e, dessa forma, os 

diagnósticos dos problemas organizacionais deixam de ser mais baseados em informações 

subjetivas e em modelos de processos imaginados, passando a utilizar os dados de 

comportamento reais como a fonte principal da análise.  

Algumas questões que relacionam a Mineração de Dados e a Mineração de Processos 

já foram previamente discutidas. Porém, devido a uma gama de características que esses dois 

campos de pesquisa possuem em comum, discorremos sobre mais algumas delas a seguir com 

vistas a ajudar a compreender melhor o que as diferencia e o que as aproxima. 

Uma semelhança fundamental entre a Mineração de Dados e a de Processos é que 

ambas as disciplinas e suas técnicas partem da utilização de dados. No entanto, a entrada da 

primeira se dá, usualmente, por tabelas e as saídas podem ser padrões, estruturas de árvores, 

grafos, clusters, equações; enquanto a entrada na mineração de processos é composta 

tipicamente por logs de eventos e a saída por modelos de processos e de controle de fluxo. 



 

 

Os dados dos logs de eventos possuem um formato diferenciado e são mais “ricos” 

que os dados convencionais das tabelas. Os logs possuem, por exemplo, distinção de caso e 

evento e podem contar ainda com a noção de tempo entre as atividades, enquanto as tabelas 

(base da MD) simplificam os dados em instâncias. Dessa forma, assumimos que a mineração 

de dados e suas técnicas se detêm menos nas hipóteses acerca dos formatos dos dados do que 

a Mineração de Processos. 

Embora sejam compreendidas como disciplinas diferentes, ambas dividem uma base 

matemática e estatística similar e podem ser combinadas para encontrar soluções mais 

eficientes. Um exemplo é a utilização de técnicas e de ideias originas da MD para avaliar e 

validar resultados da MP. 

2.5 Ferramentas de mineração de processos 

Há algumas opções de ferramentas que podem ser utilizadas na Mineração de 

Processos. Algumas menos populares, como a ProcessGold1, Apromore2 e a Timelinepi3, e 

outras que são mais difundidas, como a Disco e a Prom. Alguns motivos para que estas duas 

últimas ferramentas sejam mais utilizadas são: uso gratuito ou através de licenças acadêmicas 

e porque há um vasto material que detalha soluções que as utiliza. 

Este trabalho não pretende ser um referencial ou um manual de uso dessas 

ferramentas, porém como a Disco e o Prom são utilizadas neste trabalho, detalharemos um 

pouco sua interface e suas funcionalidades. 

2.5.1. Disco 

Disco é uma aplicação comercial desenvolvida e apoiada pelo grupo acadêmico líder 

em mineração de processos no Instituto de Tecnologia de Eindhoven. Embora seja uma 

ferramenta comercial, a Fluxicon, organização proprietária da ferramenta, oferece licenças de 

uso para usuários que fazem parte de instituições acadêmicas parceiras, sendo a UFRN uma 

delas. 

A Disco possui uma interface amigável e leve, feita especialmente para a descoberta 

de processos baseada em logs de eventos. Os logs não precisam estar em um formato 

específico da ferramenta, sendo permitida a importação de arquivos com formatos diferentes, 

como CSV, XLS e XLSX (Excel) ou XES. 

                                                           
1 https://processgold.com/ 
2 http://apromore.org/ 
3 https://timelinepi.com/ 



 

 

Da importação do arquivo à exibição do modelo de processos, são necessárias apenas 

duas atividades. A primeira delas é a importação ou seleção do arquivo de log, a segunda é a 

indicação dos campos no arquivo que correspondem aos requisitos da mineração de 

processos: caso, atividade e timestamp. A figura 2 apresenta a interface da ferramenta e a 

figura 3 exibe a janela na qual os campos são selecionados. 

 

Figura 2 - Tela inicial da ferramenta Disco 

 

 

Figura 3 - Tela de seleção de campos da Disco 

A Disco utiliza apenas um algoritmo de descoberta de processos e não há a opção de 

utilizar outro. O algoritmo utilizado se chama Inductive Miner e se baseia nas frequências em 

que as atividades acontecem e com que elas se relacionam em termos de precedência e de 

posterioridade (LEEMANS, 2017).  

2.5.2. Prom 

O framework Prom pode ser considerado a ferramenta de mineração de processos mais 

utilizada no meio acadêmico. O Prom é um framework extensível e abrangente que oferece 



 

 

suporte a uma ampla variedade de técnicas de mineração de processos agregadas ao ambiente 

no formato de plug-ins. É independente de plataforma, pois é implementado em Java e open 

source. Descoberta de processos, verificação de conformidade, análise de redes sociais e uma 

ampla variedade de subdivisões da mineração de processos são suportados pelo Prom.  

Diferente da Disco, o Prom não é tão simples e intuitivo, requerendo uma experiência 

mínima em mineração de processo para o uso da ferramenta e, como é de código aberto, ela 

adere tanto aos méritos quanto aos deméritos do software de código aberto (AALST, 2012; 

VERBEEK et al., 2010).  

O Prom também permite a utilização de arquivos em formatos como o CSV, porém, o 

framework exige a conversão (feita por um plug-in) para o formato XES. A descoberta de 

processos pode ser feita utilizando uma dúzia de algoritmos, como o Alpha-miner (AALST, 

2009), Heuristic Miner (WEIJTERS, AALST e MEDEIROS 2006) e o Inductive Miner 

(LEEMANS, 2017). A Figura 4 mostra a janela inicial do framework. 

 

Figura 4 - Tela inicial do framework Prom 



 

 

3. METODOLOGIA 

Esta pesquisa utiliza o método hipotético-dedutivo, tendo em vista que o trabalho parte 

do levantamento de questões de pesquisa e, em seguida, busca evidências que respondam ou 

que lhe deem suporte por meio da dedução. Quanto à natureza da pesquisa, ela é aplicada, 

pois utiliza o conhecimento de tecnologias computacionais já existentes para responder às 

questões de pesquisa relacionadas no trabalho. (SANTANA, 2015). 

Este trabalho se propõe investigar o comportamento dos estudantes ao interagirem 

com videoaulas, para isso seguimos uma série de etapas que são descritas a seguir.  

 

Etapa 1: nesta etapa, buscamos trazer evidências que ajudem a responder a QPC1. Para isso, 

o método escolhido foi uma revisão sistemática que investigou a utilização da Mineração de 

Processos (MP) sobre dados educacionais. Essa revisão objetivou mapear os trabalhos e fazer 

um levantamento do panorama de pesquisas na área de Mineração de Processos que utiliza 

dados educacionais. Como presumimos que a MP não era um campo de estudos muito 

explorado na educação, optamos por fazer uma revisão mais abrangente, focando em sua 

utilização em dados da educação sem se restringir aos provenientes do uso de videoaulas. Para 

efetivar essa Revisão Sistemática da Literatura (RSL), seguimos as definições e técnicas 

recomendadas em Kitchenham, Budgen e Brereton (2016).  

 

Etapa 2: a segunda etapa também objetivou responder a QPC1. Enquanto na etapa 1 o foco 

foi a Mineração de Processos, aqui evidenciamos o uso de video analytics como meio e 

técnica que pode trazer benefícios para a educação. O método escolhido também foi uma 

revisão sistemática, a qual remeteu a estudos cujo propósito é a análise dados de videoaulas e, 

para isso, seguimos diretrizes semelhantes às da revisão anterior. 

 

Etapa 3: esta etapa remete-se à QPC2 e traz a realização de um estudo para investigação de 

métodos de análise do comportamento de estudantes em videoaulas. Teve como princípio o 

levantamento preliminar da percepção dos profissionais que trabalham ministrando ou 

produzindo videoaulas acerca do processo de avaliação desse recurso educacional para, em 

seguida, selecionar e aplicar um conjunto de técnicas distintas de análise de dados de: 

estatística descritiva, mineração de dados e mineração de processos. Este estudo apresenta 

motivações e detalhes do uso de cada técnica, as especificidades, limitações e benefícios 

alcançados. Esta etapa responde a QPC2 ao trazer evidências de que a análise de videoaulas 



 

 

traz benefícios para educação por meio da sistematização do uso de diferentes métodos de 

análise, que servem tanto para avaliação da qualidade do recurso educacional quanto do uso 

dessas mídias e de seu papel na aprendizagem dos estudantes. 

4. INVESTIGANDO O USO DE MINERAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS 

Nesta seção, apresentamos a realização do primeiro estudo, que se remete à 

investigação da Mineração de Processos como área de conhecimento que se integra ao campo 

da educação para responder as questões-chave sobre o processo educacional. Conforme já 

discutido, a mineração de processo é um campo de pesquisa relativamente novo e suas bases e 

métodos têm sido aplicados em áreas diversificadas, como negócios e saúde. Portanto, para 

compreender como esse campo pode ser utilizado também na educação, realizamos uma 

revisão sistemática.  

Para trazer melhor entendimento deste estudo, dividimos este capítulo da seguinte 

forma: a seção 4.1 traz as questões de pesquisa, a seção 4.2 detalha o protocolo, a seção 4.3 

traz os resultados, a seção 4.4 apresenta as ameaças à validade do estudo e a seção 4.5 traz as 

considerações finais do estudo, discutindo suas contribuições. 

4.1. Questões de pesquisa da RSL 

A RSL realizada visou a responder às Questões de Pesquisa (QP) apresentadas na 

Tabela 2. A primeira coluna apresenta o código da questão de pesquisa e a segunda, a sua 

descrição.  

Tabela 2 - Questões de pesquisa da RSL 

Questões Descrição 

QP1 Quais são os objetivos da utilização da Mineração de Processo Educacional? 

QP2 Em quais das subáreas (principais) as pesquisas em Mineração de Processos para 

Educação se encaixam? 

QP3 Quais são os principais algoritmos que estão sendo utilizados pelos pesquisadores 

para extrair informações dos processos? 

QP4 Quais benefícios e limitações estão sendo reportados pelos estudos? 

 



 

 

4.2. Protocolo 

O período de tempo escolhido para esta RSL compreende os estudos publicados nos 

anos entre 2012 e 2015 (ano anterior à realização da revisão). O estudo se baseia nas 

recomendações originais propostas por Kitchenham, Budgen e Brereton (2016). 

4.2.1. Processo de busca 

O processo de localização de estudos primários consistiu em utilizar busca automática 

nos engenhos de busca IEEExplore, ACM Digital Library e ScienceDirect. As palavras-chave 

utilizadas na string para obtenção dos estudos primários desta RSL foram “Process Mining” 

(representando o tema) e “Education”, “Scholar”, “Academic” e “Student”, representando a 

área de aplicação. Portanto, a string definida foi: 

(“process mining” AND education) OR (“process mining” AND student) OR 

(“process mining” AND academic) OR (“process mining” AND scholar) 

Também foi executada uma busca manual em anais de conferências reconhecidamente 

relevantes para a área em questão, como o International Conference on Educational Data 

Mining (EDM), o International Conference Learning Analytics and Knowledge (LAK) e o 

International Conference on Advances in Information Mining and Management (IMMM). 

4.2.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Uma abordagem em quatro etapas foi utilizada na seleção dos trabalhos relevantes 

para esta revisão. Na primeira, uma busca utilizando a string de busca previamente definida 

foi realizada nas bases de dados já mencionadas. Essa etapa restringiu os artigos pelo título e 

pelo ano de publicação e inicialmente foi aplicado um único Critério de Inclusão (CI), que 

limitava os estudos a: 

• CI1: trabalhos que abordam a utilização de Mineração de Processo e técnicas 

correlatas aplicados a dados originados em contextos educacionais. 

Nas etapas seguintes – leitura e análise do resumo (etapa 2), seguida da introdução e 

da conclusão (etapa 3) e, por fim da leitura completa dos artigos (etapa 4) – foram excluídos 

trabalhos que atendessem aos seguintes Critérios de Exclusão (CE): 

• CE1: artigos que não apresentem dados empíricos (ou seja, artigos apenas conceituais, 

ou com demonstração de ferramentas etc.); 

• CE2: artigos não completos (short papers); 

• CE3: capítulos de livros; 

• CE4: estudos terciários e outras revisões sistemáticas. 



 

 

O critério de inclusão CI1 foi utilizado em todas as etapas do processo para garantir a 

manutenção do escopo e relevância dos estudos para a revisão. É importante também ressaltar 

que, em alguns casos, a leitura de outras partes dos artigos foi realizada de maneira antecipada 

para aumentar o grau de confiança da seleção. Além disso, estudos semelhantes que 

apresentavam a evolução de uma mesma pesquisa e que continham os mesmos autores 

tiveram suas versões mais antigas removidas para se evitar duplicações. 

4.2.3. Processo de extração de dados 

Após a leitura completa dos artigos, foram extraídos os seguintes dados: objetivos do 

estudo; método do estudo (por exemplo, experimento controlado, relato de experiência, 

estudo de caso, entre outros); como os dados foram coletados e analisados durante o estudo; 

técnicas de Mineração de Processos utilizadas, plugins ou ferramentas desenvolvidas; os 

benefícios, conclusões e dificuldades encontradas. Todos os artigos foram lidos e tiveram seus 

dados extraídos por dois revisores, enquanto um terceiro supervisionou o trabalho. Os 

resultados dos revisores foram comparados e não apresentaram diferenças significativas, 

evidenciando que a estratégia de extração de dados foi apropriada.  

4.2.4. Avaliação da qualidade 

Cada publicação foi avaliada pela sua qualidade, já que a dos resultados desta RSL 

depende disso. Os critérios de avaliação de qualidade utilizados (Tabela 3) são baseados no 

trabalho de Dyba e Dingsøyr (2008). 

Tabela 3 - Critérios de qualidade 

 

Os dois primeiros critérios foram utilizados para excluir estudos que não indicassem 

os objetivos da pesquisa. Isso representa o limiar mínimo de qualidade que foi observado 

durante esta RSL. Os critérios restantes visam a determinar o rigor, a análise e a credibilidade 

dos métodos de pesquisa empregados, bem como a relevância e a qualidade de cada estudo 



 

 

para esta revisão. Para cada questão é atribuído o valor 1 (“Sim”), 0,5 (“Parcialmente”) ou 0 

(“Não”), de acordo com o seu grau de atendimento.  

4.3. Resultados 

A execução foi realizada conforme o planejamento descrito nas seções anteriores. A 

Figura 5 apresenta um resumo dos resultados da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

em cada etapa. A busca automática, realizada em quatro etapas, saiu de 463 artigos para 12, 

de acordo com os critérios de busca utilizados. Já a busca manual tem na figura 5 apenas seu 

resultado final apresentado: somente três artigos foram selecionados, sendo um deles 

eliminado por se configurar uma síntese de outro artigo já incluído na busca automática. 

 

Figura 5 - Estratégia de pesquisa e seleção. 

As referências bibliográficas dos 14 artigos incluídos na RSL podem ser visualizadas 

em: <https://goo.gl/VH7Yw9>. Nas seções seguintes, serão apresentadas a avaliação da 

qualidade dos estudos primários, as respostas às questões de pesquisa e, finalmente, as 

limitações e ameaças do estudo. 

4.3.1. Avaliação da qualidade dos estudos reportados 

Os resultados da avaliação da qualidade dos 14 artigos selecionados são apresentados 

na Tabela 4. Todos os incluídos na revisão foram baseados em pesquisas empíricas ou 

apresentam relatos de experiências ou aplicações práticas (QA1), com objetivos claramente 

definidos (QA2). Dos 14 estudos, sete ofereceram descrição do contexto no qual a pesquisa 

foi realizada (QA3), enquanto oito foram considerados como tendo um projeto de pesquisa 

apropriado (QA4). 



 

 

Tabela 4 - Resultados da Avaliação da Qualidade 

 

A análise da Tabela 5 também mostra que os estudos incluídos tinham uma estratégia 

de extração adequada ao contexto da pesquisa (QA5). Em apenas um os dados foram 

coletados de forma que abordaram as questões de pesquisa (QA6). Entretanto, a análise dos 

dados foi considerada suficientemente rigorosa em nove estudos (QA7). Em contrapartida, 

cinco deles apresentaram uma indicação clara dos resultados (QA8). A pontuação média da 

qualidade dos trabalhos incluídos na revisão foi de 6,5, sendo de 5,0 o trabalho com menor 

nota. 

4.3.2. Respostas às Questões de Pesquisa 

QP1: Quais são os objetivos da utilização da Mineração de Processo Educacional?  

Esta questão de pesquisa buscou esclarecer quais são os objetivos educacionais que 

embasaram os estudos selecionados e que motivaram a utilização de mineração de processos. 

Devido à variedade de respostas encontradas nos estudos, essa questão exigiu avaliação e 

interpretação mais minuciosas dos dados. A análise indicou, por exemplo, que não há 

predominância na resolução de problemas de uma área específica no campo da educação. Ou 

seja, não há evidências que apontem que determinados objetivos são mais comuns. Há, na 

verdade, diversas questões no campo educacional que são tratadas através da mineração de 

processos. Ainda assim, é importante destacar a temática voltada para a aprendizagem 

autorregulada, presente em três [E1, E3 e E12] dentre os catorze artigos avaliados, o que 

corresponde a 21%.  

De forma resumida, os objetivos de cada estudo reportado na RSL são: [E1]: examinar 

a relação entre atitudes de estudantes e aprendizagem autorregulada; [E2]: entender o 

processo de desenvolvimento de software e direcionar orientações e feedback de professores; 

[E3]: analisar a ordem temporal de atividades de aprendizagem autorregulada; [E4]: 



 

 

identificar fatores que influenciam a performance e diferenciar grupos de estudantes acerca 

dos modelos de processos; [E5]: analisar processos de formação e conformidade com 

restrições curriculares; [E6]: demonstrar técnicas de análise de redes sociais e avaliar 

interações entre unidades de cursos e provedores de cursos e checagem de caminhos de 

formação; [E7]: descobrir padrões de interação de usuários; [E8]: detectar discrepâncias e 

violações entre os fluxos previstos no modelo de registro de estudantes (currículo) e analisar 

diferenças entre os modelos de processos (propostos e diferenciados); [E9]: análise de 

desempenho de alunos para melhorias no processo de avaliação do TOEFL; [E10]: não 

especificados ou não identificados; [E11]: permitir, através da criação de uma plataforma de 

computação distribuída, que centros de ensino possam analisar e reestruturar seus processos; 

[E12]: avaliar atividades de aprendizagem autorregulada; [E13]: melhorar o processo de 

registro de estudantes através da recomendação de um modelo de processos; [E14]: Facilitar a 

geração de um mapa de navegação para unidades de aprendizagem e reorganizar o processo 

de aprendizagem adaptado para a situação de cada usuário. 

QP2: Em quais das subáreas (principais) as pesquisas em Mineração de Processos para 

Educação se encaixam? 

Essa questão buscou avaliar a adequação dos estudos a essas subáreas. A partir da 

análise efetuada, foi possível constatar que prevalecem os estudos que se enquadram na área 

de Descoberta de Modelos de Processos [E1, E2, E3, E4, E6, E7, E11, E12 e E13] e 

Verificação de Conformidade [E2, E3, E5, E7, E8, E9, E10, E11]. É importante também 

destacar que 36% dos estudos ingressam concomitantemente em mais de uma subárea, o que 

demonstra que, embora as técnicas empregadas em cada subárea sejam distintas, elas podem 

ser combinadas para se alcançar um objetivo de pesquisa maior. Os estudos [E2, E3, E7, E11] 

adotaram conjuntamente as técnicas Descoberta e Conformidade, enquanto o estudo [E5] 

utilizou as técnicas Conformidade e Extensão. Conforme se pode observar, as técnicas das 

áreas Descoberta e Conformidade são utilizadas em praticamente todos os trabalhos, seja de 

forma isolada ou em combinação e há apenas um que se enquadra exclusivamente na subárea 

de Extensão [E14]. O gráfico da Figura 6 ilustra a porcentagem de trabalhos em cada subárea. 



 

 

 

Figura 6 - Técnicas de Mineração de Processos utilizadas nos estudos. 

QP3: Quais são os principais algoritmos que estão sendo utilizados pelos pesquisadores 

para extrair informações dos processos? 

A análise dos estudos indicou uma alta variedade de algoritmos que são utilizados em 

MPE, sendo possível destacar o Fuzzy Miner, presente em seis estudos [E1, E2, E3, E4, E7 e 

E13], equivalente a 43% do total. Além do Fuzzy Miner, não é possível evidenciar a 

predominância de nenhum outro algoritmo, havendo, assim, um espalhamento de diversos 

tipos pelos estudos analisados. Ainda assim, alguns deles aparecem em mais de um estudo, 

são eles: Alpha Algorithm [E7, E10 e E13], Heuristic Miner [E6 e E9] e Dotted Chart [E5 e 

E6]. Essa diversidade de algoritmos se deve, muito provavelmente, à variedade de objetivos 

definidos nos estudos, conforme destacado nas respostas a QP1, e também ao número elevado 

de soluções para um mesmo problema, ficando a critério do pesquisador a escolha do 

algoritmo a ser utilizado.  

Além do emprego dos algoritmos, outra questão importante a ser esclarecida diz 

respeito às ferramentas que dão suporte as atividades de MPE. Nesse sentido, a análise 

evidenciou o uso intenso do framework Prom, presente em dez estudos [E3, E4, E5, E6, E8, 

E9, E10, E11 e E13]. Além desse, outra ferramenta utilizada foi a Disco, mencionada nos 

estudos [E2, E4 e E7]. Isso evidencia o domínio dessas duas ferramentas nesse campo de 

pesquisa. Há, ainda, a utilização de outras ferramentas com propósitos distintos da mineração 

de processos, as quais dão apoio às atividades de coleta de dados e métricas (Bugzila, 

Mercurial, Git e Bitbucket) e nas atividades voltadas ao ensino e aprendizagem (nStudy e 

SoftLearn). Essas ferramentas foram utilizadas nos estudos E2, E1 e E12, respectivamente. 

 



 

 

QP4: Quais benefícios e limitações estão sendo reportados pelos estudos? 

Ao analisar os estudos, foi possível verificar que 86% deles apontavam claramente 

uma lista de benefícios alcançados ao se utilizar Mineração de Processos em contextos 

educacionais. A maioria enumera como benefícios diretos a avaliação ou criação de modelos 

de processos de comportamento, a interação social, dentre outros. Porém, em termos de 

contribuições no campo da educação, é possível destacar os estudos [E1, E2, E5, E7 e E12], 

cujos resultados referenciam e favorecem diretamente o processo de aprendizagem de 

estudantes por meio de análise comportamental ou das estratégias de aprendizagem adotadas. 

Há ainda benefícios direcionados à análise de currículos e à criação de itinerários de formação 

[E5, E6 e E11] e ao desenvolvimento de frameworks e plataformas de serviços educacionais 

[E2 e E14]. Dentre as dificuldades relatadas nos estudos, pode-se destacar problemas de 

ordem estatística e/ou metodológica, relacionados principalmente ao tamanho das amostras 

utilizadas [E1, E3 e E4]. Além dessas, uma limitação pertinente identificada nos estudos foi a 

falta de adequação dos algoritmos utilizados aos dados disponíveis [E4, E5 e E10].  

4.4 Ameaças à Validade da RSL 

No geral, as principais ameaças à validade da RSL são em relação ao viés de seleção 

de publicações e aos dados imprecisos extraídos. As pesquisas foram concebidas empregando 

principalmente recursos eletrônicos, que foram pesquisados após a implementação de 

pesquisas experimentais, strings de busca e utilização de dicionários de sinônimos. Apesar 

disso, não é possível garantir que todos os estudos relevantes foram coletados, de modo que 

há um pequeno risco de que alguns estudos tenham sido omitidos devido aos termos de busca 

utilizados. O processo de extração de dados também pode resultar em dados irrelevantes. Isso 

pode ocorrer porque o processo de extração de dados foi realizado somente por dois 

pesquisadores. No entanto, o desenvolvimento de um protocolo da RSL e o uso de uma 

estratégia de verificação da qualidade da revisão (por um terceiro revisor) ajuda a garantir que 

a ameaça foi devidamente controlada. Finalmente, é possível que os critérios de inclusão 

possam ter ocasionalmente excluídos alguns estudos relevantes, caso estes não contivessem 

palavras-chave apresentadas nos títulos ou nos resumos. Não houve, porém, nenhum indício 

de que essa ameaça possa ter se concretizado. 

4.5 Considerações finais 

A realização da Revisão Sistemática sobre Mineração e Processos Educacionais 

(MPE) serviu para revelar alguns aspectos importantes sobre esse campo de estudos: (i) a 



 

 

utilização de mineração de processo efetivamente traz benefícios ao campo educacional, 

evidenciado pelo número de 86% de trabalhos que mencionaram contribuições para área; (ii) 

as soluções em mineração de processos se encontram espalhadas em problemas educacionais 

diversos; (iii) ainda não há um padrão metodológico na escolha das técnicas e dos algoritmos 

empregados nos problemas investigados; e (iv) é notório o domínio do framework Prom como 

principal ferramenta utilizada na mineração de processos educacionais. 

Além dessas observações, é fundamental destacar ainda dois aspectos importantes 

sobre a pesquisa em MPE. Primeiro: esse campo de investigação ainda é muito recente e se 

encontra em fase de consolidação. Essa afirmação é corroborada pela diversidade de áreas dos 

eventos e periódicos nos quais os estudos foram publicados. Esse fato sugere que a MPE 

ainda está em busca de uma maturidade científica, dificultada por sua origem histórica 

interdisciplinar. Segundo: embora ainda esteja em busca de espaço, houve um aumento 

significativo no número de publicações relevantes nos últimos anos. O ano de 2013 contou 

com uma única publicação, enquanto em 2015 o número chegou a sete publicações, o que 

representa um interesse crescente por pesquisas relacionadas a MPE. 

Uma outra característica relevante dos estudos em MPE diz respeito aos benefícios 

apontados. A maioria dos estudos aponta a avaliação ou a criação de modelos de processos de 

comportamento e de interação social, além de relatarem benefícios diretos ao processo de 

aprendizagem de estudantes por meio de análise comportamental ou das estratégias de 

aprendizagem adotadas por diferentes grupos de estudantes. Esses últimos sugerem a 

possibilidade de adoção da Mineração de Processos para avaliar comportamentos de 

estudantes em outros contextos, como, por exemplo, na interação com recursos audiovisuais, 

como as videoaulas. Foi com base nos resultados desta RSL que decidimos incorporar a 

Mineração de Processos à análise e à avaliação de vídeos educacionais. 

A análise final foi feita sobre 14 trabalhos que foram incluídos na extração dos dados e 

que estruturaram os resultados, o que nos permitiu chegar a conclusões que ajudam a 

responder à QPC1: como a análise de videoaula pode ajudar na melhoria da educação? 

Embora aqui não tenhamos tratado especificamente do uso de dados de videoaulas, fica 

demonstrado que a mineração de processos é um campo de estudos que tem grande potencial 

de ser aproveitado para a análise de dessa ferramenta de ensino. Além disso, a ausência de 

publicações que usem dados do comportamento dos estudantes evidencia que há uma lacuna a 

ser preenchida com pesquisas que utilizem essa fonte de dados. Em resumo, a resposta à 



 

 

QPC1 é: através da utilização de técnicas que, comprovadamente, trazem melhorias para a 

educação, como a mineração de processos. 



 

 

5. INVESTIGANDO O USO DE VIDEO ANALYTICS 

Este estudo também foi implementado por meio de uma revisão sistemática da 

literatura, porém com o tema video analytics. Seu objetivo foi investigar métodos e benefícios 

trazidos pela análise de videoaulas (tradução livre de video analytics) e prover um 

compreensivo panorama sobre as pesquisas voltadas a esse campo de estudos. Além desse 

propósito, buscamos encontrar evidências que ajudem a responder à QPC1. Essa revisão está 

dividida em perguntas de pesquisa, protocolo, resultados, ameaça a validade e considerações 

finais. 

5.1. Questões de pesquisa 

Esta RSL foi guiada por uma pergunta mais abrangente: quais estudos foram 

produzidos a respeito da análise de vídeos educacionais no período de 2008 a 2017? Por sua 

vez, essa questão está dividida em quatro sub-questões: 

1. quais foram os principais objetivos da análise de vídeo? 

2. quais as metodologias utilizadas e variáveis investigadas? 

3. quais os benefícios educacionais trazidos pela análise de videoaulas? 

4. como a pesquisa na área tem se desenvolvido ao longo dos anos?  

Com base em Kitchenham, Budgen e Brereton (2016), antes da definição do protocolo 

de revisão, foram efetuadas pesquisas preliminares destinadas a identificar as revisões 

sistemáticas existentes e avaliar o volume de estudos potencialmente relevantes. Nenhuma 

outra revisão sistemática sobre a temática foi encontrada e constatamos que havia um número 

significativo de estudos primários que, potencialmente, comporiam este trabalho. O passo 

seguinte foi a definição de uma string para ser utilizada nos engenhos de busca das bases de 

dados. Para defini-la foi utilizada a seguinte estratégia: 

• extrair os principais termos de interesse com base nas questões de pesquisa e nos 

tópicos em que a revisão se insere; 

• derivar e incluir sinônimos, termos relacionados e alternativas com grafia diferenciada 

para os termos principais; 

• verificar a presença desses termos em documentos relevantes já conhecidos e em 

buscas preliminares em bases de dados; 

• incorporar os termos sinônimos e com grafia semelhante usando o booleano “OR”; 

• ligar as classes de termos complementares com o booleano “AND”; e 

• efetuar testes mudando as combinações entre os termos de pesquisa. 



 

 

Ao final, os termos que compuseram a string de busca utilizada para obtenção dos estudos 

primários foram: 

(analysis OR analytics OR “data mining”) AND (“video learning” OR “video class” OR 

“video lecture” OR “lecture video” OR “video-based learning” OR “video lesson”) 

A string foi utilizada no engenho de busca da base de dados SCOPUS. Essa base foi 

escolhida por agregar trabalhos de outras bases importantes, como a ACM e a IEEE. 

5.2. Protocolo da RSL 

A busca foi limitada ao período entre 2008 e 2017, pois apenas em 2007 surgiu uma 

grande plataforma de ensino a distância, a Khan Academy, que representa um marco para o 

uso em massa de vídeos como recurso educacional. A busca inicial nesse período utilizando a 

string definida resultou em 353 artigos. 

5.2.1. Critérios de Inclusão e Exclusão 

Os artigos resultantes da busca automática passaram por uma seleção com base em um 

conjunto de critérios que tinham como princípio básico manter aqueles que se inserem no 

escopo teórico desta revisão, ou seja, trabalhos que abordam o uso de videoaulas e que 

propõem algum método ou meio para avaliação ou análise desse recurso em um ambiente 

educacional. Os critérios de inclusão e exclusão estão demonstrados na Tabela 5 e, para que 

um estudo fosse selecionado, ele teve de atender a todos os critérios de inclusão, e de não se 

enquadrar em nenhum critério de exclusão. 

Tabela 5 - Critérios de inclusão e exclusão da RSL 

Critérios de inclusão Critérios de exclusão 

Abordam a análise de videoaulas  Capítulos de livros 

Envolvem algum tipo de configuração 

na educação 

Estudos terciários e outras revisões sistemáticas 

Artigo foi uma pesquisa original Trabalhos cujo texto completo não esteja 

disponível para acesso na Web; 

Artigo passou por uma avaliação por 

pares 

Artigo que não fosse escrito na língua inglesa. 

Os trabalhos resultantes da busca inicial (n=353) foram ordenados e exportados para o 

software Mendeley. Um grupo para os pesquisadores foi criado no aplicativo para facilitar o 

processo de decisão de inclusão. Os artigos foram revisados com base nos critérios de 

inclusão e exclusão por dois pesquisadores independentes. Artigos que tiveram avaliação 

conflitante foram avaliados por ambos os pesquisadores em conjunto para que houvesse 

tentativa de concordância. Em casos em que não houve acordo, um terceiro pesquisador foi 

consultado para decisão final. 

5.2.2. Procedimentos de seleção 

Os artigos foram lidos e os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados a eles em 

3 etapas:  



 

 

• no título e no resumo; 

• na introdução e na conclusão; 

• trabalho completo. 

 

É preciso esclarecer que os títulos dos artigos nem sempre indicam claramente qual 

assunto é abordado em sua totalidade e, algumas vezes, causam dúvidas quanto a sua 

relevância. Além disso, até mesmo os resumos, algumas vezes, são vagos, pobres e/ou 

confusos; vários davam pouca indicação do que estava contido no artigo completo. Em suma, 

nem sempre foi óbvio se um estudo era, de fato, relevante. Nesses casos, adotamos como 

postura passar o artigo para a fase seguinte para, assim, podermos efetuar uma avaliação mais 

precisa. Ainda assim, na primeira etapa foram excluídos 199 trabalhos. Os 154 restantes 

foram novamente avaliados e 79 foram eliminados. Na última etapa, 74 artigos foram lidos 

completamente e essa última avaliação excluiu outros 13 trabalhos, restando, portanto, 61.  

5.2.3 Avaliação da qualidade 

Cada publicação que entrou para a seleção final foi avaliada por sua qualidade, já que 

a confiança e a validade dos resultados dessa revisão sistemática dependem diretamente das 

propriedades dos artigos encontrados. Os critérios de avaliação de qualidade utilizados 

(Tabela 6) são baseados no trabalho de Dyba e Dingsøyr (2008) e regidos pelos princípios de 

boas práticas para realização de trabalhos empíricos em Engenharia de Software. Os sete 

critérios utilizados tinham como principal objetivo verificar a capacidade dos artigos de 

responderem às questões de pesquisa da revisão, alcançando o impacto dos resultados 

apresentados. Para isso, os critérios abordaram três características principais relacionadas à 

sua qualidade e que foram consideradas na avaliação dos estudos selecionados: 

• rigor: foi aplicada uma abordagem completa e adequada aos principais métodos de 

pesquisa no estudo? 

• objetividade: os resultados apresentados foram obtidos de um conjunto de dados bem 

definido e adequado? 

• credibilidade: as descobertas são bem apresentadas e significativas? 

A Tabela 6 detalha os critérios utilizados para avaliação de qualidade dos artigos. 

Tabela 6 - Critérios de qualidade 

Critérios de Qualidade (CQ) Descrição 

CQ1 O estudo está baseado em pesquisas empíricas (ou 

apenas em relatos de experiência com base em 

relatórios ou na opinião dos pesquisadores)? 



 

 

CQ2 Existe uma definição clara dos objetivos da pesquisa? 

CQ3 Existe uma descrição adequada do contexto em que a 

pesquisa foi realizada? 

CQ4 O planejamento da pesquisa foi adequado para 

abordar os objetivos da pesquisa? 

CQ5 A estratégia de extração de dados foi adequada aos 

objetivos da pesquisa? 

CQ6 Os dados foram coletados de forma que abordasse as 

questões de pesquisa? 

CQ7 Existem indicações claras dos resultados do trabalho? 

 

Os dois primeiros critérios foram utilizados para avaliar os estudos quanto à indicação 

à e clareza dos objetivos da pesquisa. O resultado desse critério representa o limiar mínimo de 

qualidade que foi observado durante esta RSL. Os critérios restantes visam a determinar o 

rigor, a objetividade e a credibilidade dos métodos de pesquisa e dos dados empregados, bem 

como a relevância e a qualidade de cada estudo para esta revisão. Para cada questão, é 

atribuído o valor 1 (“Sim”), 0,5 (“Parcialmente”) ou 0 (“Não”), de acordo com o seu grau de 

atendimento. Os resultados da avaliação da qualidade dos artigos selecionados são 

apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Resultados da avaliação de qualidade 

 
CQ1 CQ2 CQ3 CQ4 CQ5 CQ6 CQ7 

Sim (1) 61 53 53 42 29 39 37 

Parcial (0,5) 0 4 3 12 24 17 21 

Não (0) 0 4 5 7 8 5 3 

Média 1.00 0.9 0.89 0.79 0.67 0.78 0.78 

 

O fato de incluirmos na revisão apenas artigos de pesquisas revisados por pares fez 

com que todos os trabalhos obtivessem o valor 1 para o primeiro critério. Ou seja, todos os 

seguiram um conjunto de regras básicas e de procedimentos que produziram algum 

conhecimento científico baseado em evidências empíricas verificáveis.  

Entretanto, oito dos estudos incluídos não apresentam claramente quais era os 

objetivos de pesquisa (CQ2) e esse mesmo número também não descreve apropriadamente em 

qual contexto o trabalho foi desenvolvido (CQ3). Quanto ao planejamento, 19 trabalhos (12 

parcialmente e 7 completamente), o que equivale a 31% dos estudos, aparentam não ter um 

design de pesquisa bem planejado para atender aos objetivos definidos (CQ4).  



 

 

A avaliação de qualidade ainda aponta outras fragilidades nos artigos. O critério CQ5, 

que teve a média de pontos mais baixa entre os sete, aponta discrepância entre o método de 

extração de dados e os objetivos definidos nos trabalhos. Esse fator demonstra, 

empiricamente, falta de maturidade metodológica das pesquisas na área, não estando ainda 

claro como dados de videoaulas podem ser extraídos e utilizados de modo a alcançar os 

objetivos educacionais propostos nos artigos. 

Em suma, nós encontramos trabalhos cujos métodos não foram bem descritos e cuja 

validade, questões de viés e confiabilidade nem sempre foram abordadas; e os métodos de 

coleta e análise de dados muitas vezes não foram bem explicados. Apesar disso, entre os 

trabalhos selecionados, 14 obtiveram pontuação máxima, o que ajuda a demonstrar que, de 

um modo geral, os estudos possuem relevância e força para embasarem a extração de dados, o 

que potencializa a precisão e a validade dos resultados obtidos na revisão. 

5.2.4. Extração de dados 

Após a leitura completa dos artigos, a extração dos dados foi conduzida por meio de 

planilhas eletrônicas que contêm dados de dois tipos: i) metadados do estudo – identificador, 

título, ano de publicação, evento ou revista, autores, afiliações e países; ii) dados da            

pesquisa – objetivos do estudo, metodologia do estudo, método de coleta dos dados, variáveis 

investigadas, contexto educacional, e benefícios e limitações encontradas. Ou seja, esse 

segundo conjunto de dados é a base para responder às questões de pesquisa. 

5.3. Resultados 

Os resultados estão diretamente relacionados às questões de pesquisa, portanto, serão 

apresentados como resposta a cada uma das questões levantadas. 

QP1: Quais foram os principais objetivos da análise de vídeo? 

Essa questão de pesquisa é fundamental para esclarecer um aspecto importante da 

avaliação e do uso de videoaulas, que é com que propósito o recurso de vídeo em ambiente 

educacional tem sido analisado. Descobrir o porquê de se avaliar as videoaulas pode melhorar 

a compreensão de como esse recurso está envolvido com o processo educacional como um 

todo. 

Para facilitar a compreensão do propósito dos trabalhos, os objetivos de pesquisa e da 

análise de vídeo foram simplificados a partir de palavras-chave importantes ou dos grupos de 

palavras obtidos da própria linguagem utilizada pelos pesquisadores. Esses códigos serviram 



 

 

para criar categorias e os objetivos de cada trabalho foram, então, comparados com essas 

categorias, definindo em qual delas o trabalho se enquadra. 

Da codificação dos objetivos da análise de vídeos, 3 categorias finais foram criadas: 1) 

avaliar o design instrucional das videoaulas, seus aspectos técnicos (ambiente, formato e 

recursos) e pedagógicos. Estudos nessa categoria avaliaram o vídeo para investigar quais 

características possuem impacto sobre a aprendizagem e sobre as emoções, como motivação. 

2) investigar o comportamento dos estudantes com e durante as videoaulas para extrair 

características do vídeo. Nessa categoria, os estudos analisaram as ações dos estudantes e 

como as informações podem se relacionar com o vídeo e com o processo de aprendizagem. 3) 

aprimorar a recuperação de informações. Estudos nessa categoria envolvem o processo de 

identificar e de apresentar de maneira eficaz quais partes do vídeo são consideradas mais 

relevantes. 

Investigar o comportamento dos estudantes com e durante as videoaulas foi o 

propósito de análise de vídeo mais frequente, sendo reportada em 54% dos estudos. O 

comportamento dos estudantes aparece nos trabalhos, mas sendo utilizado com diferentes 

propósitos. Alguns estudos utilizaram parâmetros da interação com o vídeo ou do 

comportamento no ambiente para identificar padrões e criar grupos de estudantes (ARORA et 

al.., 2017; BROOKS et al.., 2011; KLEFTODIMOS e EVANGELIDIS, 2016; KUO, LUO e 

BRIELMAIER, 2015; MUÑOZ-MERINO et al.., 2015; LI et al.., 2015). Beatty, Merchant e 

Albert (2017) utilizaram uma abordagem quantitativa a partir da frequência do uso de vídeos 

para relacionar esse comportamento com o desempenho acadêmico e com o design geral de 

uma sala de aula invertida. Edwards et al.. (2017) utilizaram indicadores fisiológicos dos 

estudantes no momento em que assistiam aos vídeos para compreender suas reações e 

descobrir quais eram os melhores indicadores que podem ser utilizados para criação de 

ambientes flexíveis e adaptativos. Todos esses trabalhos se propuseram a analisar as 

videoaulas a partir das ações dos estudantes, isso é um aspecto positivo à medida que fica 

evidente que há uma preocupação em compreender como efetivamente os estudantes 

aprendem com os vídeos e que é necessário tornar esse processo cada vez mais aproximado e 

adaptado às diferentes realidades e experiências. 

A segunda maior categoria de objetivos de pesquisa foi aprimorar a recuperação de 

informações, com 26%.  A grande maioria dos trabalhos nessa categoria se preocupou em 

criar e demonstrar a eficácia de algoritmos de extração de conteúdos relevantes dos vídeos 

(BAIDYA e GOEL, 2014; BALASUBRAMANIAN, DORAISAMY e KANAKARAJAN, 



 

 

2015; BASU e ZIMMERMANN, 2016; CHE et. al, 2016a; CHE et al.., 2016b). De Maio et 

al.. (2014) avaliaram como usar dados extraídos dos vídeos para criar interoperabilidade entre 

MOOC heterogêneos de modo a melhorar percursos de aprendizagem.  

O estudo de como extrair e apresentar um conjunto de informações úteis aos 

estudantes é importante ao passo que a quantidade de material digital em arquivos de vídeo 

está crescendo rapidamente, fazendo com que o processo de busca e recuperação seja 

demorado e quase impraticável (FURINI, 2017). Facilitar a recuperação de informação 

relevante proporciona uma melhor experiência para os usuários, o que pode refletir no 

aumento do engajamento, da atenção e, consequentemente, da aprendizagem. 

Avaliar o design instrucional das videoaulas aparece em 17% dos trabalhos. Adnam e 

Redzuan (2016) avaliaram como emoções e elementos de design se associam para guiar a 

criação de material de e-learning baseado em vídeo. Chauhan e Goel (2015) analisaram e 

desenvolveram um check list de recursos comumente utilizados nas videoaulas e a na 

interface dos MOOC para ajudar designers e desenvolvedores a incorporar mais facilmente 

características básicas durante a criação de novas plataformas. Já Wang, Chen e Wu (2015) 

investigaram como estilos de videoaulas diferentes interferem na atenção, emoção, carga 

cognitiva e performance de aprendizagem.  

Finalmente, houve trabalhos que se enquadraram em mais de uma categoria, os quais 

representam 3% do total. É o caso de Giannakos, Chorianopoulos e Chrisochoides (2015) e de 

Kim et al.. (2014), que utilizaram dados das interações dos estudantes no vídeo para 

identificar picos de visualização e recomendar partes consideradas mais relevantes. 

QP2: quais os métodos utilizados e variáveis investigadas? 

Essa questão tratou como método da pesquisa a estratégia adotada na análise dos 

vídeos, de modo que muitos estudos relataram mais de um tipo. Quando esse foi o caso, todos 

os métodos relatados foram incluídos na análise. A Tabela 8 mostra as metodologias 

utilizadas na análise dos vídeos nos 61 estudos. É importante notar que alguns autores foram 

mais específicos quanto às metodologias utilizadas. Quando não o eram, o método teve de ser 

interpretado a partir dos dados apresentados.  

Ao total foram reportados nos estudos 7 tipos diferentes de métodos para análise de 

vídeos. Esses resultados ajudam os pesquisadores a compreenderem como o uso de 

videoaulas pode ser investigado a partir de múltiplos pontos de vista. 

 



 

 

Tabela 8 - Métodos de análise utilizados 

Métodos Número de estudos 

Análise de logs de usuários 23 

Extração de texto e segmentação 15 

Mineração de dados / Aprendizado de máquina 14 

Questionários 10 

Learning Analytics 8 

Análise de recursos do vídeo ou do ambiente 6 

Análise de dados fisiológicos 4 

 

É possível verificar a predominância da análise de log de usuário como o principal 

método utilizado para analisar as videoaulas, seguido da segmentação de vídeos e de seus 

diversos algoritmos. O uso de logs tem ganhado bastante visibilidade nos últimos anos devido 

à grande quantidade sendo gerada pelos usuários e sistemas e pela facilidade de acesso a esses 

arquivos. Em geral, os dados usados são do comportamento de navegação nos ambientes de 

aprendizagem (COCEA e WEIBELZAHL, 2009; BACK, 2013; BRUCKMAN, 2006) e a 

análise de videoaulas se baseia nesse mesmo princípio, ao utilizar dados de interação (e de 

navegação) no vídeo. O comportamento dos estudantes não é apenas utilizado, mas também 

reúne o principal grupo de variáveis explorado para efetuar a análise de videoaulas. 

QP3: quais os benefícios educacionais trazidos pela análise de videoaulas? 

Nesta QP, buscamos levantar como os trabalhos selecionados contribuem para os 

campos de pesquisa em que estão inseridos e quais os benefícios alcançados com a análise de 

videoaulas. Como o cerne desta revisão está voltada para o uso de vídeos educacionais, 

analisamos especialmente as contribuições trazidas para o processo de ensino e aprendizagem. 

Mais uma vez, há uma variedade significativa de respostas extraídas dos trabalhos e, 

ainda, identificamos alguns benefícios que, mesmo não sendo citados, eram indiretamente 

alcançados. Por essa razão, buscamos identificar, dentre as contribuições percebidas, a que 

consideramos sendo a principal em cada trabalho. Após essa análise, sumarizamos e 

apresentamos os principais benefícios obtidos através ou com a ajuda da análise de 

videoaulas. São quatro os principais benefícios identificados e apontados nos trabalhos.  

• Melhorias diretas no processo ou na forma de aprendizagem: são trabalhos cuja 

principal contribuição é investigar como a aprendizagem acontece e como diferentes 

fatores influenciam esse processo, tais como estilos de aprendizagem diferentes, 

formato das videoaulas e emoções.  



 

 

• Melhorias nas videoaulas: os trabalhos que apresentam vantagens no aprimoramento 

das videoaulas quanto ao formato, design ou conteúdo.  

• Melhorias na eficácia do acesso a informações relevantes nas videoaulas: aqueles 

cujos benefícios estão voltados à identificação de quadros e trechos considerados mais 

importantes nas videoaulas, promovendo a recuperação eficiente de informações. 

• Personalização do ensino e criação de sistemas adaptativos: trabalhos que aperfeiçoam 

a avaliação de comportamento e identificação de perfis de estudantes para 

recomendação de sistemas ou estratégias de ensino personalizadas.  

Com relação aos benefícios citados, apresentamos os dados da Tabela 9, que sintetiza 

as informações sobre as vantagens alcançadas com a análise de videoaulas. 

Tabela 9 - Lista de benefícios dos estudos 

Benefício Número Percentual 

Melhorar o processo de aprendizagem 14 23 

Melhorar aspectos da videoaula 12 19,8 

Melhorar a recuperação de informações 20 32,7 

Promover personalização do Ensino 13 21,3 

Outros 2 3,2 

 

QP4: como o número de pesquisas na área tem se desenvolvido? 

Essa questão traz dados sobre como as pesquisas na área têm se comportado em 

termos de número de publicações e de canais de publicação. Neste tópico, apresentamos uma 

visão geral das publicações ao longo do tempo e também indicamos quais as principais 

formas de divulgação utilizadas pelos pesquisadores na área. O gráfico da Figura 7 representa 

o número de publicações no decorrer do período englobado nesta revisão sistemática. 



 

 

 

Figura 7 - Publicações por ano 

Apenas a partir de 2008, é possível observar uma continuidade de publicações, com 

uma tendência de crescimento a partir de 2013. Podemos atribuir o crescimento nesse período, 

principalmente, ao surgimento de novas e grandes plataforma de ensino a distância, como 

EdX, Coursera e Udacity (todas em 2012), que se juntaram a outras já em expansão, a 

exemplo da Khan Academy (2007) e da Udemy (2009). Os estudos foram publicados em 54 

canais diferentes, dentre os quais apenas 7 tiveram mais de uma publicação, sendo que 

constatamos que há predominância de conferências (45 de 61, 72%)  em detrimento das 

revistas científicas (17, 28%). 

5.4. Ameaças a Validade da RSL 

No geral, as principais ameaças à validade da RSL são em relação ao viés de seleção 

de publicações e aos dados imprecisos extraídos. As pesquisas foram concebidas empregando, 

principalmente, recursos eletrônicos. Estes foram pesquisados após a implementação de 

pesquisas experimentais, de strings de busca e de utilização de dicionários de sinônimos. 

Apesar disso, não é possível garantir que todos os estudos relevantes foram coletados, 

havendo um pequeno risco de que alguns estudos podem ter sido omitidos devido aos termos 

de busca utilizados. O processo de extração de dados também pode resultar em dados 

irrelevantes. Isso pode ocorrer porque o processo de extração de dados foi realizado somente 

por dois pesquisadores. O desenvolvimento de um protocolo da RSL e o uso de uma 



 

 

estratégia de verificação da qualidade da revisão (por um terceiro revisor) ajuda a garantir que 

a ameaça foi devidamente controlada.  

Nesta revisão, optamos por manter trabalhos cujo propósito era a segmentação de 

videoaulas. Essa decisão fez com que muitos trabalhos com esse viés fossem selecionados, o 

que acarretou numa distinção moderada nos resultados entre esses trabalhos e os demais. 

Consideramos que a segmentação pode ser utilizada com fins de melhorias na aprendizagem, 

portanto, os dados extraídos desses trabalhos são relevantes, o que não afeta as descobertas 

relatadas aqui. 

Finalmente, é possível que os critérios de inclusão possam ter ocasionalmente excluído 

alguns estudos relevantes caso não contivessem palavras-chave apresentadas nos títulos ou 

nos resumos. Não houve, porém, nenhum indício de que essa ameaça possa ter se 

concretizado. 

5.5. Considerações finais 

Foram identificados na busca inicial 353 estudos, dos quais selecionamos 61 com base 

num protocolo bem definido, levando em consideração o rigor, a credibilidade e a relevância 

de cada um. Os trabalhos podem ser agrupados em quatro grupos temáticos: estudo do papel 

das videoaulas em sistemas de aprendizagem; compreensão do comportamento dos estudantes 

associados ao uso das videoaulas; promoção de melhorias na recuperação de informações com 

base em segmentação; e associação das videoaulas com outros aspectos técnicos ou do 

ambiente de aprendizagem. 

Nosso estudo objetivou investigar como a análise de videoaulas pode proporcionar 

benefícios para o processo de ensino e aprendizagem e, para isso, levamos em consideração 

trabalhos cuja natureza se baseava no uso de dados de vídeos em um escopo educacional. 

Nesse contexto, foram selecionados trabalhos com maior ou menor direcionamento para 

questões educacionais, como os de segmentação de vídeos. Mas todos os selecionados traziam 

em sua essência o propósito de contribuir para a aprendizagem por meio de vídeos.  

Observamos que o entendimento dos autores dos trabalhos selecionados com relação à 

análise de videoaulas com vistas a melhorar o ensino tem relação com três fatores: melhorar o 

design das aulas, melhorar a interface que envolve as videoaulas (recursos extras), descobrir 

qual o melhor formato de videoaulas. 

Os principais dados usados para investigar as videoaulas são as interações dos 

estudantes com o vídeo, seguidos da coleta de dados fisiológicos e respostas a questionários. 

Quanto à segmentação, o método utilizado quase sempre foi a extração de textos dos vídeos. 



 

 

Com relação às características históricas das publicações na área, temos que a análise de 

videoaulas é recente, com número de publicações crescente. 

Este estudo complementa a resposta à QPC1, ao apresentar achados que evidenciam 

que a análise de vídeos pode dar suporte a profissionais e a gestores na tomada de decisão 

quanto ao desenvolvimento e à promoção do desenvolvimento educacional em seus diferentes 

contextos. A análise de videoaulas, conforme fica demonstrado na seção 5.3, traz inúmeros 

benefícios para a educação: no aperfeiçoamento de videoaulas, na personalização do ensino, 

na recuperação de informações úteis na melhoria de ambientes de aprendizagem. Ademais, 

demonstra que há diversos modos de fazer isso: através da análise de dados do 

comportamento em vídeo, da segmentação de videoaulas, da identificação de características 

importantes nos sistemas e outras. 



 

 

6. ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DOS ESTUDANTES EM VIDEOAULAS 

Atualmente, não apenas as grandes plataformas de vídeo e de educação a distância 

utilizam videoaulas, mas, como lembrado por Barrére (2014), também há um número 

significativo de instituições de menor porte, de instrutores e de professores que empregam 

isolada ou sistematicamente esse recurso. Esse uso mais proeminente do vídeo como recurso 

para o ensino suscita duas questões que carecem de investigação: como prover acadêmicos e 

educadores com informações úteis acerca do uso dos vídeos e qual é o real papel das 

videoaulas no processo de aprendizagem. 

Essas questões não são fáceis de responder e se cercam de outras dúvidas e de 

problemas que dificultam a obtenção de respostas objetivas e incisivas. Acerca do COMO 

prover informações a educadores, partimos do pressuposto de que há, inicialmente, dois 

problemas que se relacionam com essa questão: 1) o baixo interesse dos professores em 

avaliar os materiais produzidos ou utilizados por eles; e 2) mesmo quando há interesse em 

analisar as videoaulas, há ainda o desconhecimento de como efetivar essa ação.  

Para responder à segunda questão levantada, relativa ao papel desempenhado pelas 

videoaulas na educação, é preciso que se investigue de que modo o uso das videoaulas pelos 

estudantes se relaciona com sua aprendizagem. Professores e produtores de conteúdos 

necessitam conhecer como os espectadores recebem e aceitam suas videoaulas e se, de fato, 

os conteúdos contribuem para a formação do público; e estudantes precisam descobrir, num 

emaranhado de conteúdos, quais são relevantes e podem ajudar em sua aprendizagem. Nesse 

sentido, pesquisadores tem se dedicado a apresentar vantagens e desvantagens do uso das 

videoaulas (TRAPHAGAN et al.., 2010; LJUBOJEVIC et al.., 2014). Apesar desse esforço, 

compreender de que modo os estudantes usam os vídeos para aprender e de que modo isso 

traz reflexos sobre variáveis, como seu desempenho, ainda é uma tarefa complexa.  

Diante desse cenário, o objetivo desta etapa do trabalho é investigar, através da 

aplicação de um conjunto de técnicas de análise, de que forma os dados do comportamento 

dos estudantes podem ser utilizados para gerar informações úteis para professores e para a 

comunidade acadêmica. Este estudo discute, ainda, o valor e as implicações que os métodos 

de análise de videoaulas podem trazer para o processo educacional. 

Para isso, planejamos e executamos um estudo cujo princípio foi verificar o uso de 

técnicas de análise sobre dados do comportamento dos estudantes em videoaulas para 

responder a questões voltadas para o processo de aprendizagem.  



 

 

6.1. Metodologia do estudo 

A metodologia utilizada neste estudo está organizada em 2 grandes etapas. A primeira 

delas é a de sistematização da análise dos dados de interação do aluno com as videoaulas. A 

segunda é a implementação dos mecanismos de análise. 

A etapa de sistematização é por sua vez dividida em duas partes. A primeira é a 

identificação de questões consideradas relevantes para serem respondidas durante a análise 

das videoaulas. Para identificar essas questões a respeito do uso dos vídeos, foram realizadas 

duas atividades: entrevistas com professores que atuam no desenvolvimento e na aplicação de 

videoaulas; e um processo de ideação realizado por meio de reuniões de brainstorming 

realizadas com pesquisadores que atuam nas áreas de computação e educação. Já a segunda 

parte da sistematização foi a identificação de mecanismos de análise (técnicas e métodos) que 

pudessem ser utilizados para responder às questões resultantes das entrevistas e das reuniões.  

Uma vez que definimos como sistematizar a análise, a segunda etapa é a aplicação dos 

mecanismos sobre um conjunto de dados relativos ao uso do vídeo. Nessa segunda etapa, a 

implementação foi realizada em dois blocos, com base nas técnicas de análise empregadas: 

bloco 1 – aplicação de técnicas de video analytics com uso de estatística descritiva; e bloco 2 

– aplicação complementar de técnicas de mineração de dados e de mineração de processos. A 

figura 8 apresenta um esquema explicativo da metodologia e de cada etapa do estudo.  

 

Figura 8 - Metodologia empregada no estudo 



 

 

A primeira fase da aplicação dos métodos teve caráter exploratório, de verificação do 

poder das técnicas escolhidas para responder às questões definidas. Já a segunda serviu para 

testar outros métodos de análise e para ampliar os resultados da fase exploratória. Além de 

complementar a esta última, a utilização de outros métodos serviu para trazer uma visão 

diferente sobre o uso de dados do comportamento dos estudantes, permitindo uma análise 

comparativa entre os métodos, suas contribuições, limitações e capacidade de responder às 

questões levantadas. 

6.2. Sistematização da análise 

Em nosso esforço para descobrir questões-chave a respeito do comportamento dos 

estudantes em videoaulas, nós conduzimos entrevistas semiestruturadas com profissionais que 

utilizam e/ou criam conteúdos digitais. A entrevista foi realizada com 6 profissionais de 

educação, sendo 4 professores de institutos federais de educação (3 do Rio grande do Norte e 

1 do Maranhão) e dois profissionais que lidam com a criação de materiais didáticos, um da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e outro o Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte. 

A entrevista se baseou em três eixos principais: contextualização do uso das 

videoaulas no processo de ensino; averiguação do conceito de qualidade de videoaula; e 

formas de avaliação de uma videoaula.  

Sobre o uso de videoaulas no processo educacional, podemos destacar que todos os 

interlocutores reconhecem esse recurso como parte fundamental dos cursos e das disciplinas, 

sejam disponibilizados no ensino a distância ou em outras modalidades, como no ensino 

híbrido. 

Em contrapartida, fica evidenciado também que esses profissionais hesitam em 

afirmar que as videoaulas vistas por eles são todas de boa qualidade. Isso pode ser visto na 

fala “(nas) videoaulas produzidas com apoio de uma equipe técnica, dá para perceber a 

qualidade. Entretanto, videoaulas colocadas no youtube por profissionais que trabalham 

sozinhos não são bem produzidas”.  

Outro consenso é a percepção geral quanto à despreocupação dos educadores em 

avaliar as mídias utilizadas, como evidenciado na fala “no geral, os professores estão mais 

preocupados com o número de visualizações do que em avaliar o material em si”. Podemos 

ainda destacar o desconhecimento dos entrevistados quanto a instrumentos de avaliação de 

videoaulas, ao mesmo tempo em que afirmam que consideram relevante compreender o 



 

 

comportamento dos estudantes para aperfeiçoar o processo de aprendizagem mediado por 

vídeo. 

Em suma, conseguimos extrair dessas entrevistas um conjunto de insights acerca da 

percepção desses profissionais quanto ao uso de videoaulas e ao processo de avaliação de 

qualidade desse recurso. Podemos sintetizar as conclusões das entrevistas em 3 considerações 

principais: 1) é entendimento comum que as videoaulas são um recurso imprescindível na 

educação a distância ou presencial; 2) os professores, de modo geral, não avaliam as 

videoaulas que utilizam e desconhecem como fazer isso; e 3) acreditam que conhecer o 

comportamento dos estudantes durante o uso dos vídeos pode favorecer a aprendizagem. 

6.2.1 Identificação de questões relevantes 

A análise das respostas dos entrevistados possibilitou a caracterização geral das 

necessidades e dos questionamentos que podem surgir a partir da adoção do uso das 

videoaulas como recurso didático, por isso, a partir deles, realizamos um processo de ideação. 

Foram realizadas reuniões de brainstorming com uma equipe de pesquisadores para organizar 

e definir, dentro de um conjunto de questões diversas, quais seriam as centrais. Estas devem 

ajudam a compreender como o comportamento dos estudantes pode ser utilizado como meio e 

medida para avaliar sua relação com a aprendizagem ou com a qualidade dos vídeos. Ou seja, 

as reuniões de brainstorming contribuíram para a definição de questões que, ao serem 

organizadas e analisadas, representam um conjunto rico de informações, que possibilite aos 

professores e gestores educacionais uma compreensão mais clara e refinada do processo 

educacional mediado por vídeo. 

Como resultado das sessões de brainstorming, foram definidos 8 objetos de análise. A 

Tabela 10 apresenta cada objeto de pesquisa e as respectivas justificativas que embasam sua 

definição. 

Tabela 10 – Objetos de análise e justificativas 

Questão Justificativa 

Frequência de visualização nos vídeos Identificar pontos críticos no vídeo 

Padrões de visualização Descobrir estratégias de aprendizagem 

Esforço para assistir uma videoaula Avaliar o esforço gasto por vídeo 

Momento de abandono Analisar a aceitação geral do vídeo 

Previsão de desempenho Relacionar o uso do vídeo com o 

desempenho escolar 

Frequência de atividades Mapear atividades em unidades curriculares 

Sequência de visualização Identificar características do vídeo 

Sequência de visualização e grupos de 

estudantes 

Descobrir padrões de visualização em grupos 

distintos 



 

 

6.2.2 Identificação de mecanismos de análise 

Esta etapa do estudo serviu para definir a estratégia geral a ser utilizada para responder 

às questões levantadas na etapa anterior. Conforme discutido no referencial teórico, há 

diversas opções de técnicas utilizadas para efetuar análise de videoaulas. Cada técnica ou 

conjunto de técnicas possui maior aderência a determinado objetivo, como, por exemplo: a 

análise de dados fisiológicos para avaliar emoções dos estudantes; e a segmentação inteligente 

de vídeo para melhorar a recuperação de informações relevantes.  

Dentre as técnicas verificadas nos trabalhos, optamos por utilizar a análise de log, pois 

é o mecanismo que se apresenta mais coerente com o objetivo pretendido: analisar o 

comportamento dos estudantes. Para exemplificar a aplicação dessa técnica e como se 

pretende utilizá-la neste estudo, podemos citar trabalhos com objetivos semelhantes: Cocea e 

Weibelzahl (2009), que usaram arquivos de log para detecção de desengajamento em 

ambientes e-learning; Back (2013), que, por sua vez, realizou uma análise de dados do 

Facebook, enquanto analisava o comportamento de aprendizagem de estudantes. Já Bruckman 

(2006) investigou os dados do log para entender o comportamento e a aprendizagem em 

comunidades virtuais dentro do ambiente MOOSE Crossing. Harrer, Vetter e Brauckmann 

(2005), em seu trabalho, ajudam professores e pesquisadores com a descoberta de padrões 

inteligentes do processo de aprendizagem.  

Esses trabalhos e outros examinados evidenciam que o uso de arquivos de log é uma 

estratégia de análise que pode produzir resultados expressivos para o campo da educação. 

Além desse fator, avaliamos a facilidade de acesso a arquivos de log por professores e por 

outros interessados em avaliar o comportamento de estudantes em ambientes educacionais.  

Para efetuar a coleta e a geração do arquivo de log, um protótipo foi desenvolvido para 

ser utilizado em conjunto com sistemas web. Esse protótipo utiliza parte da API do HTML5 

que trata de vídeos, além de outras funcionalidades desenvolvidas com a linguagem PHP. Ele 

foi criado para capturar ações dos estudantes enquanto utilizam o sistema, de modo particular, 

quando interagem no vídeo. Dentre os recursos do media player utilizados para reprodução 

dos vídeos, como botões de reprodução e de navegação, controle de volume e 

redimensionamento da tela, optamos por capturar apenas os eventos de play, pause e seek. 

Essas ações já foram utilizadas com sucesso em outros trabalhos (KIM et al.. 2014; 

CHORIANOPOULOS, 2013; HUANG et al.. 2017) para apoiar a análise de vídeos e foram 

escolhidas por se mostrarem potencialmente úteis para responder às questões formuladas na 

etapa anterior. 



 

 

As ações salvas em log incluem a identificação da videoaula específica, o tipo de ação 

que foi executada, a hora do dia em que as ações foram executadas, a duração de cada ação e 

a posição no vídeo em que foi executada. A ideia é examinar os registros gerados pelo aluno 

para cada videoaula e extrair vários parâmetros – como o número de vezes que o botão play 

foi pressionado, o número de vezes que qualquer parte do vídeo foi revista – e seguir com 

essa análise para os outros parâmetros.  

Consideremos que esses parâmetros podem ser traduzidos em informação útil através 

da aplicação de técnicas de análise, sendo revertidos em benefícios para os estudantes e para a 

comunidade acadêmica. 

6.3. Implementação dos mecanismos de coleta e análise de dados 

Uma vez que as questões foram definidas e que o método geral de análise foi 

escolhido, esta etapa visa à implementação das técnicas de análise sobre um conjunto de 

dados de uso de vídeos por estudantes.  

Para melhor compreensão, esta etapa encontra-se dividida em duas partes, cada uma 

apresenta um conjunto de questões e explora como podem ser respondidas a partir das 

técnicas implementadas. Desse modo, as duas partes desta etapa estão descritas nas seções 6.4 

e 6.5. 

6.4. Análise usando video analytics 

Esta parte da análise utiliza um arquivo de log gerado a partir de um estudo realizado 

com 11 estudantes da 1ª série do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão (IFMA), localizado na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, 

Maranhão, Brasil. O grupo foi composto por 9 alunos do sexo masculino e 2 do sexo 

feminino. A seleção dos estudantes foi baseada em um convite realizado nos turnos da manhã 

e da tarde que tivessem interesse em participar de uma pesquisa relacionada ao aprendizado 

do desenvolvimento de jogos digitais.  

O módulo de coleta de dados gerou um arquivo de log que posteriormente foi 

transformado em uma planilha eletrônica, a qual contém 22064 linhas. Em uma análise 

inicial, foi constatado que havia dados desnecessários e erros; por essa razão, foi realizado um 

pré-processamento que envolveu a remoção manual de dados indesejados, de campos vazios, 

de dados errôneos, ou seja, do que é conhecido como ruído. Essa etapa foi necessária para 

obtenção de um conjunto de dados consistente para a aplicação dos métodos de análise. 



 

 

Para cada questão ou objeto de estudo estipulado durante a sistematização, 

apresentamos sua aplicação sobre o conjunto de dados e discutimos a motivação e as 

implicações dessa análise para o uso das videoaulas. Serão apresentados apenas exemplos que 

demonstram como cada análise foi efetuada e como os dados extraídos se relacionam com as 

características das videoaulas. 

6.4.1 Frequência de visualizações 

Os alunos tendem a utilizar recursos educacionais de forma distinta para aprenderem 

de acordo com seus objetivos, com seu modo de estudar e em seu próprio ritmo (YIN et al.., 

2017; ESTACIO e RAGA JR, 2017; KADOIĆ e OREŠKI, 2018). Ao assistirmos a uma 

videoaulas, consideramos que esse comportamento seja semelhante frente a essa ferramenta, 

de modo que cada estudante usa o play, o pause e outros elementos do vídeo a seu modo para 

adequar o consumo da videoaulas a suas preferências e a seu ritmo de aprendizado. Desse 

modo, a quantificação dessas atividades pode trazer insights a respeito do uso vídeo pelos 

estudantes, ajudando na obtenção de uma visão aproximada da relação entre as ações dos 

deles e as características do vídeo. Então, para fazermos essa análise, analisamos o número 

total de vezes que os alunos assistiram a cada segundo no vídeo, ou seja, se repetidamente 

assistiam à mesma parte de um vídeo; cada segundo desse trecho foi contabilizado. 

A Figura 9 (A e B) traz o resultado da análise da quantidade de plays em duas 

videoaulas distintas em termos de conteúdo discutido e de dificuldade. A videoaula da figura 

8A trata de assunto introdutório do curso de programação para jogos e a videoaula da figura 

8B trabalha conteúdos avançados do curso. Os gráficos apresentados nessa figura ilustram, 

principalmente, picos e declínios de visualização. 

 

Figura 9 - Número de visualizações em (a) aula introdutória (b) aula avançada 

Nos gráficos apresentados, a linha principal (que varia) é referente ao somatório do 

número de vezes que todos os estudantes assistiram a cada segundo do vídeo. Além dessa 



 

 

linha, há outras que servem de referência para essa variável, como o número máximo, o 

número mínimo e a média de visualizações do vídeo. É possível verificar que há picos de 

visualização nos trechos iniciais do vídeo e uma diminuição no seu terço final. Essa queda de 

visualizações não é surpresa e muitos estudos, como o de Beatty, Merchant e Albert (2017), 

confirmam essa tendência. 

Com relação aos picos, apesar de serem comuns no início dos dois vídeos, percebe-se 

que, na videoaula da figura 9B, o número de visualizações se manteve acima da média por um 

tempo consideravelmente maior. Creditamos, inicialmente, essa distinção à diferença de 

conteúdo e à dificuldade das aulas apresentadas, sendo a mais avançada a que conseguiu 

manter mais a atenção dos estudantes. Para confirmar essa hipótese, também analisamos 

visualmente os trechos com picos de visualização e evidenciamos que um maior número de 

repetições sempre está relacionado a dois aspectos do vídeo: à realização de instruções 

práticas, normalmente ligadas ao conceito-chave de cada vídeo; ou à apresentação de um 

conceito novo. A formação de picos pode ser indicação de trechos críticos da videoaula, 

locais a que os estudantes precisam retornar mais vezes para compreenderem melhor algum 

outro trecho do vídeo.  

É importante esclarecer que a definição da motivação que leva à formação dos picos e 

das depressões carece de uma investigação mais detalhada e/ou da aplicação de outras 

técnicas de análise. Apesar disso, a identificação dos trechos mais e menos visualizados pelos 

estudantes funciona como um mapa que aponta locais que necessitam de maior atenção. O 

que fizemos foi demonstrar que esse tipo de análise, realizada segundo a segundo do vídeo, é 

útil quando precisamos ter uma visão geral das características relativas a seu uso.  

6.4.2 Padrões de visualização 

Analisar a sequência de visualizações dos alunos pode ajudar a descobrir se existem 

padrões diferenciados de comportamento. Diferentes padrões de comportamento no vídeo 

podem indicar diferentes estratégias de aprendizagem (BROOKS et al.., 2011; 

KLEFTODIMOS e EVANGELIDIS, 2016; LI et al.. 2015) e conhecê-las pode ajudar a 

melhorar o modo como as videoaulas são criadas ou como os ambientes são personalizados. A 

sequência de visualização dos alunos é percebida a partir do refinamento do evento play nos 

vídeos. Nós extraímos as sequências com que cada aluno visualiza um vídeo, analisamos sua 

duração e montamos um caminho que eles percorrem em cada um. 

 Para efetuar esta análise, selecionamos dois alunos que apresentaram comportamentos 

de visualização nitidamente distintos entre si (Figuras 9 e 10). Efetuamos a análise sobre as 



 

 

ações dos estudantes em cada vídeo do estudo e selecionamos o vídeo 1 (introdutório) para 

apresentar os gráficos e a análise dos padrões. A análise desse vídeo foi escolhida por ser a 

que conseguiu exibir mais nitidamente a diferença de comportamento entre os estudantes. 

Em ambas as figuras, cada barra representa uma seção de visualização contínua, um 

intervalo entre o play e o pause no log ou a junção de pequenas seções (vários play e pause 

seguidos). Quando as barras (ou parte delas) se sobrepõem, significa que o trecho foi 

visualizado novamente em outro momento. 

 
Figura 10 - Sequência de visualização do estudante 01 

Na Figura 10, temos a exibição da sequência de trechos do vídeo visualizados pelo 

estudante 1. Sobre o comportamento dele, podemos identificar dois padrões de 

comportamento: saltos durante a execução e o retorno a trechos do vídeo, tanto para assistir às 

partes que foram puladas quanto para repetir conteúdos já visualizados. Agora vamos analisar 

o comportamento do estudante da figura 11 para efetuarmos uma comparação. 



 

 

 
Figura 11 - Sequência de visualização do estudante 02 

 
O gráfico da Figura 11 diz respeito ao comportamento de outro estudante no mesmo 

vídeo que o estudante 1. Sobre esse segundo discente, fica clara a diferença de 

comportamento, sendo caracterizado por uma visualização contínua e com poucas repetições. 

Conseguimos identificar, não de modo tão claro, esses mesmos dois padrões nos demais 

estudantes. Isso nos leva a ponderar que, uma vez que sejam identificados padrões de 

comportamento, soluções de agrupamento podem ser aplicadas para recomendação de 

conteúdos, de formatos de videoaulas ou de estratégias de ensino personalizadas para cada 

grupo. Já há estudos que usam algoritmos de clusterização com esse objetivo (ARORA et al.., 

2017; SRINIVASAN e ROY-CHOWDHURY, 2013; ULLRICH, SHEN e XIE, 2013). A 

análise efetuada aqui reforça essa estratégia de mapeamento das abordagens de aprendizagem 

e ilustra de um modo instrutivo como podemos identificar esses padrões, mesmo sem o uso de 

complexos algoritmos de aprendizado de máquina. 

6.4.3 Esforço para assistir a videoaula 

Esta questão diz respeito ao tempo gasto pelos estudantes em cada videoaula. Estes 

valores trazem uma visão geral da aceitação da videoaula e ajudam a mensurar o esforço 

despendido para consumir os conteúdos abordados em cada vídeo. Os casos em que a média 

de tempo total gasto pelos alunos ultrapassa significativamente seu tempo de duração podem 

indicar dificuldade de compreensão dos assuntos tratados ou que os estudantes se dispersam 

durante sua execução. Tanto a falta de compreensão quanto a dispersão levam os estudantes a 

repetirem mais alguns trechos e/ou a pausarem o vídeo em busca de outras fontes de 

conhecimento, o que aumenta o tempo total gasto por eles.  



 

 

Esta análise foi efetuada a partir da observação da distribuição dos valores de tempo 

total gasto pelo grupo de estudantes em cada videoaula (figura 12). Para isso, fizemos o 

somatório dos tempos de visualização de cada segmento de vídeo assistido pelos estudantes. 

Além da distribuição dos dados, apresentamos como ponto de referência um indicador da 

duração de cada videoaula.  

 

Figura 12 - Tempo gasto por vídeo 

Quanto mais distantes do indicador de duração do vídeo estão o limite superior, a 

mediana e o terceiro quartil, maior é o esforço gasto pelos estudantes em um vídeo. Outra 

observação pode ser feita pelo tamanho dos box-plots. Vídeos mais longos costumam 

proporcionar uma maior dispersão dos alunos durante sua execução. Além disso, tendem a 

causar um maior número de repetições dos trechos iniciais. Essas foram as razões encontradas 

para as diferenças de tempo entre os vídeos apresentados. Descartando os outliers, o vídeo 

mais longo fez com que os alunos permanecessem em média 288% mais tempo além de sua 

duração. Enquanto, no vídeo mais curto, esse tempo foi de apenas 129%, o que demonstra as 

diferenças de esforço necessárias para assimilar o conteúdo das aulas. 

Além disso, trabalhos como os de Guo, Kim e Rubin (2014) e de Kim et. al. (2014) 

mostram que o engajamento de estudantes diminui na proporção em que a duração da 

videoaula aumenta. Nós conseguimos confirmar essa hipótese ao analisarmos o percentual 

assistido de cada vídeo: os estudantes assistiram em média 86% do vídeo de menor duração, 

enquanto esse percentual ficou em 78% no vídeo de maior duração. 



 

 

6.4.4 Momento do abandono 

Um bom indicativo do engajamento de estudantes em uma videoaula é o ponto em que 

eles a abandonam. Quanto mais tarde acontecer, mais podemos afirmar que uma videoaula 

conseguiu manter a atenção dos estudantes e que, consequentemente, eles tiveram mais 

chances de assimilar o conteúdo proposto. Para encontrar o ponto de abandono nas 

videoaulas, pode-se observar o último segundo visualizado pelo aluno. Embora o momento do 

abandono não indique que ele assistiu a todo o vídeo até lá, se o estudante descarta a aula 

muito antes de seu término, isso indica que houve alguma falha, seja no planejamento da 

duração do vídeo ou na sua capacidade de manter os alunos atentos.  

Efetuamos essa análise com 4 vídeos, um de cada um dos tópicos do curso (cenário, 

movimentação, pontuação e finalização). Na figura 13, cada cor é relativa a um vídeo e cada 

ponto representa o momento de abandono de um aluno. Quanto mais tarde esse ponto aparece, 

maior a evidência de que a aula conseguiu manter a atenção dos alunos por mais tempo.  

 
Figura 13 - Momento de abandono dos vídeos 

O gráfico exibido demonstra que algumas características dos vídeos têm influência 

sobre o momento de abandono dos estudantes. Embora nos 4 uma parte dos alunos tenha 

seguido até o final, com relação ao vídeo de menor duração (os pontos mais à esquerda do 

gráfico), nós temos uma concentração de pontos maior próxima dos 100% e também 

verificamos uma menor dispersão dos pontos, sendo que apenas um estudante o abandonou 

logo no início. Já na outra ponta do gráfico, relativa ao vídeo de maior duração, podemos 

visualizar uma taxa de dispersão maior a partir de 60% do seu tempo de duração. Esse gráfico 

não é suficiente para apontar quais fatores levaram um determinado vídeo a ser abandonado 



 

 

precocemente, mas demonstra como essa informação extraída do log pode ajudar a compor 

uma análise mais complexa.  

6.5. Análise usando mineração de dados e mineração de processos 

Se podemos compreender as ações dos estudantes em ambientes de aprendizagem ou 

mesmo o gesto de assistir a uma videoaula como partes de um processo educacional, então, 

essas práticas podem ser investigadas e analisadas para extrair informações que ajudem a 

compreender seu sucesso ou fracasso. Para possibilitar uma compreensão global da relação 

entre o comportamento dos estudantes no vídeo e a sua aprendizagem, consideramos 

indispensável ampliar as análises efetuadas na etapa anterior, incorporando o uso de outras 

técnicas que possam resultar em uma visão diferente e complementar. Nessa fase da análise, 

nós investigamos como a mineração do comportamento dos estudantes pode ser utilizada para 

trazer informações sobre o processo educacional como um todo, aprofundando questões 

pedagógicas, como evasão, desempenho e engajamento em unidades curriculares.  

Nesta fase, após verificarmos a necessidade de ajustes no modo como o arquivo de log 

foi gerado, visando a termos maior controle e a diminuirmos a quantidade de dados 

inconsistentes, optamos por efetuar uma nova captura de eventos de estudantes. Para isso, 

uma competição foi realizada entre discentes da primeira e da segunda série do ensino médio 

técnico vinculados ao curso de informática do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN) localizado na cidade de Parelhas/RN. 

Essa competição envolvia a resolução de questões de Pensamento Computacional* e 

teve a adesão de 53 estudantes. Cabe observar que, embora os eles cursem disciplinas de 

programação – como lógica e algoritmos –, a competição não tratava diretamente de assuntos 

específicos dessas disciplinas.  

A competição foi chamada de Desafio do Pensamento Computacional. No diagrama 

(Figura 14), o desafio representa uma unidade maior que pode ser replicada. As instâncias 

indicam a repetição do desafio. Toda instância do desafio possui uma data de início e uma 

data final. Entre essas datas, questões são disponibilizadas e vídeos com as suas soluções são 

gravados. Duas questões são disponibilizadas a cada semana do desafio. Um estudante pode 

responder às questões múltiplas vezes, sendo registrada a data de cada tentativa. As questões 

só podem ser realizadas dentro do período da semana correspondente àquele desafio. As 

soluções só podem ser visualizadas após o período de resolução das questões. Não há 

restrição quanto à visualização dos vídeos, uma vez que eles sejam disponibilizados aos 

alunos. Por visualização individual, compreende-se um estudante e um vídeo específico. Para 



 

 

cada visualização, o intervalo observado é registrado. Por exemplo, um estudante assiste aos 

primeiros 2 minutos de "Vídeo 1 - semana 1". Além disso, a hora e data em que o aluno 

assiste ao fragmento de vídeo são registradas. 

Para compreender melhor os dados utilizados, considere-se o diagrama da Figura 14 a 

seguir.  

 

 

Figura 14 - Esquema do desafio 

O esquema apresentado na figura 14 permitiu a captura de eventos e de parâmetros 

que geraram um arquivo de log, o qual contém os campos apresentados na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Campos que compõem o arquivo de log 

Campo Descrição 

data_serv data de realização do evento no servidor que hospeda a aplicação 

hora_serv hora de realização do evento no servidor que hospeda a aplicação. Junto 

com a data, forma o timestamp do evento. 

hora_usuario hora de realização do evento no computador do usuário (usada para 

verificar a consistência dos dados salvos no log) 

sessão Sessão de navegação usada para diferenciar eventos do mesmo usuário 

em momentos distintos 

email email do estudante que realizou o evento, utilizado para identificar o 



 

 

usuário (recurso) 

atividade ação do usuário no site ou vídeo (local clicado na página ou ação no 

vídeo, como play, pause, seek) 

tempo_no_video quando a ação é realizada no vídeo, fica registrado o tempo no vídeo em 

que ela acontece 

 

Os dados do log gerado foram pré-processados e integrados a outros, como 

desempenho dos estudantes na escola. O resultado do pré-processamento e dessa integração 

foi um arquivo no formato CSV com 14 campos, que corresponde ao conjunto de dados que 

serviu de base para as análises apresentadas a seguir. 

6.5.1 Mineração de dados 

Devido a sua popularidade e eficácia, as técnicas tradicionais de mineração de dados 

têm sido amplamente aplicadas para encontrar padrões interessantes, para construir modelos 

descritivos e preditivos de grandes volumes de dados acumulados através do uso de diferentes 

sistemas de informação (WILEY, 2002; DESMARAIS, VILLAREAL e GAGNON, 2008). 

Trazida para o campo da educação, a mineração de dados pode ser usada para obter 

uma melhor compreensão dos processos educacionais subjacentes, para gerar recomendações 

e conselhos para estudantes (ROMERO et al.., 2010). No entanto, quando a mineração de 

dados é utilizada para avaliação de videoaulas, constatamos que ela possui um único 

propósito: agrupar/classificar estudantes por padrão de uso do recurso. Aqui, ao integrar a 

mineração de dados à análise de videoaulas, o objetivo é investigar seu uso sob um novo viés, 

focado na predição de desempenho a partir do comportamento dos estudantes. 

Antes de definir quais tarefas da mineração de dados seriam aplicadas sobre o 

conjunto de dados, ainda efetuamos uma atividade chamada de seleção, que consiste em 

reduzir o conjunto de dados a um subconjunto sobre o qual as técnicas serão aplicadas 

(FAYYAD, PIATETSKY-SHAPIRO e SMYTH, 1996). O subconjunto foi derivado da 

redução de campos e de instâncias do conjunto de dados original. Dentre os campos do 

conjunto de dados, removemos aqueles que possuem taxa de variação de 100%, que são os 

campos identificadores de cada estudante, tendo em vista que não contribuem para alcançar os 

objetivos pretendidos com a mineração de dados. 

O conjunto de dados ainda foi reduzido horizontalmente: inicialmente havia 53 

instâncias (alunos que se cadastraram para participar da competição); no entanto, como as 

análises pretendidas tendem a utilizar as métricas de visualização dos vídeos, 



 

 

desconsideramos os alunos que não visualizaram nenhum. Portanto, o conjunto de dados 

utilizado contém informações de 13 alunos (n=13). 

6.5.2 Prevendo desempenho dos estudantes 

Um dos objetivos primários da mineração de dados é a predição, por meio da qual 

busca-se encontrar padrões para prever o comportamento futuro de algumas entidades 

(FAYYAD, PIATETSKY-SHAPIRO e SMYTH, 1996). No campo da educação, a previsão 

de desempenho é um dos temas de maior interesse da comunidade acadêmica (ROMERO et 

al.., 2010). A previsão, normalmente, envolve o uso de algumas variáveis ou de campos no 

conjunto de dados para prever valores desconhecidos ou futuros de outras variáveis de 

interesse. Neste estudo, utilizamos como variáveis preditoras os campos relacionados ao uso 

dos vídeos (play, pause, seek etc.) e a variável de interesse é o desempenho do estudante.  

Os objetivos da predição podem ser alcançados usando uma variedade de métodos 

particulares de mineração de dados, como a classificação e a regressão. Cada um desses 

métodos possui ainda uma quantidade significativa de algoritmos que entregam soluções 

diferentes. Um dos grandes desafios na aplicação dos métodos da mineração de dados para 

previsão é exatamente escolher os algoritmos adequados. Nesse sentido, buscamos analisar as 

opções de algoritmos segundo três fatores: 1. frequência com que é utilizado em trabalhos 

semelhantes – quanto maior o uso, mais vasta é a documentação produzida, o que torna mais 

fácil a resolução de problemas; 2. eficácia da solução – cada solução encontrada pode ser 

avaliada pela acurácia de predição, ou seja, um bom algoritmo deve apresentar uma taxa de 

acertos alta; 3. facilidade de compreensão dos modelos – um algoritmo deve gerar modelos 

que facilitem o entendimento e a interpretação das relações entre as variáveis. 

Além da definição desses três fatores, o trabalho de Shahiri, Husain e Rashid (2015) 

contribuiu de maneira significativa na escolha dos algoritmos. Esse estudo apresenta uma 

revisão sistemática que aponta, principalmente, quais algoritmos são mais frequentes e quais 

são os mais eficazes. A partir dessa análise, optamos por utilizar dois algoritmos de 

classificação: o algoritmo de árvore de decisão J48, para classificação supervisionada de 

estudantes com bom ou mau desempenho acadêmico, e o algoritmo de regressão linear, para 

previsão dos valores das notas dos estudantes nas disciplinas de programação. Ambos os 

algoritmos são considerados eficazes, com taxas de acurácia alta, e bem-sucedidos na 

produção de modelos fáceis de serem compreendidos (SHAHIRI, HUSAIN e RASHID, 

2015).  



 

 

Para aplicar a técnica de classificação baseada em árvores de decisão, criamos 

manualmente duas classes de valores para o desempenho dos estudantes: SATISFATÓRIO e 

INSATISFATÓRIO. Ambas as classes podem ser relacionadas em duas dimensões do 

desempenho dos alunos: sua nota na disciplina de programação (ensino regular) e o percentual 

de acertos no desafio. 

Como primeiro aplicaríamos o algoritmo de classificação J48, removemos, então, os 

atributos média e percentual de acertos, que são os indicadores diretos das classes. Os demais 

atributos representam o comportamento dos estudantes nos vídeos (quantidades de play, 

pause, seek). 

Inicialmente, aplicamos sobre o conjunto de dados modificado o algoritmo de árvore 

de decisão com o intuito de verificar se os atributos restantes, ou seja, os que representam o 

comportamento no vídeo, possibilitam a classificação correta dos estudantes quanto a seu 

desempenho na competição de que participaram. Nesse ponto, o desempenho diz respeito à 

quantidade de questões respondidas corretamente. Aplicamos o algoritmo J48 sobre o 

conjunto de dados utilizando a ferramenta Weka e um resumo do resultado encontrado é 

apresentado na figura 15. 

 

Figura 15 - Resultados da aplicação de algoritmo de classificação 

Esses resultados apontam que os atributos de visualização de vídeo possuem 

efetividade média na predição do desempenho no desafio, com taxa de classificação de 

instâncias corretas, sendo um pouco acima dos 60%. O resultado por si só aponta que esse 

modelo preditivo não é bom; apesar disso, analisamos a influência de cada campo do conjunto 

de dados (variáveis preditoras) na classificação, ou seja, o quanto cada campo contribui para 

prever corretamente as classes. A figura 16 apresenta a lista de campos ordenada de forma 

crescente, daquele maior contribuição para o de menor contribuição. 



 

 

 

Figura 16 - Influência de cada atributo na classificação 

O que se deduz do ranking apresentado é que não é possível afirmar, de fato, que as 

ações em vídeo dos estudantes possuem grande influência na previsão do seu desempenho na 

competição. Os atributos que possuem maior poder de predição são o número de 

visualizações (quantidade de vezes em que pelo menos abriu o vídeo) e a participação no 

desafio. Este segundo atributo já era esperado, pois a participação é medida pela quantidade 

de questões respondidas, portanto, se o estudante responde a mais questões, possui mais 

chances de acertar.  

Apesar de os resultados não demonstrarem efetivamente uma grande capacidade de 

predição do desempenho no desafio através dos atributos de uso do vídeo, consideramos 

relevante estender o uso desse algoritmo para a previsão do desempenho dos alunos nas 

disciplinas de programação. Utilizando o mesmo conjunto de dados e aplicando a mesma 

árvore de decisão, obtivemos os resultados da figura abaixo. 

 

Figura 17 - Resultado da aplicação de árvore de decisão para o desempenho escolar 

Mais uma vez, o resultado do modelo não é bom, com apenas 53.84% de instâncias 

classificadas corretamente. Tanto esse modelo quanto o anterior não são considerados ideais 

para previsão do desempenho com base em dados de uso de videoaulas, no entanto, os 

resultados apontam que é possível vislumbrar algo nessa direção.  



 

 

Com o intuito de obter uma visão mais formal sobre a relação entre as variáveis do 

conjunto de dados, utilizamos, ainda, um algoritmo de regressão linear na tentativa de 

encontrar uma função que modelasse a relação entre os dados de uso do vídeo e o seu 

desempenho. Uma vez mais utilizamos, inicialmente, o desempenho no desafio como variável 

dependente. O resultado da aplicação do algoritmo de regressão através do software Minitab é 

exibido na figura 18. 

 

Figura 18 - Função de regressão para prever desempenho no desafio 

A figura apresenta o resultado de uma regressão Stepwise que utiliza uma redução de 

modelo alcançada através da aplicação automática de um critério de significância estatística. 

O nível de significância de corte dos atributos foi de 0,15, o que manteve apenas os atributos 

num_views e pause_medio. As estatísticas de qualidade do ajuste, representadas no sumário 

do modelo, possuem valores intermediários, assim não é possível afirmar que a função gerada 

possui grande poder de predição sobre os dados testados - R, R² e R²(aj) - ou sobre novas 

observações - R²(pred). 

Nós verificamos também se era possível prever o desempenho escolar dos estudantes 

através dos atributos de uso do vídeo. Para isso, utilizamos o mesmo algoritmo de regressão 

linear. Para aplicá-lo, apenas substituímos o atributo dependente, que era a taxa de acertos, 

pela média dos alunos. O resultado da regressão Stepwise com o mesmo valor de significância 

para remoção de atributos não trouxe nenhum modelo. 

Essas duas análises, classificação e regressão, levam-nos a concluir que o desempenho 

no desafio é, em geral, mais influenciado pelo comportamento no vídeo do que pelo 

desempenho escolar. Os modelos gerados para o desempenho no desafio possuem valores 



 

 

estatísticos de significância superiores para as variáveis preditoras e, portanto, possuem maior 

capacidade preditiva.  

De fato, nem a classificação nem a regressão geraram modelos ótimos, ou seja, a 

capacidade de predição de desempenho com base no comportamento no vídeo é limitada neste 

estudo. Sobre essa constatação, é importante fazer algumas considerações: 1. os resultados 

obtidos apontam relação fraca entre as variáveis comportamento e desempenho, porém, isso 

não significa que devam ser descartados. Nesses casos, é necessário reanalisar a adequação 

dos algoritmos escolhidos ao conjunto e aos dados na tentativa de encontrar aqueles que 

apresentem melhores resultados; 2. o modo de “consumo” dos vídeos proposto aos estudantes 

durante o desafio é diferente do usual aplicado em ambientes de aprendizagem: normalmente 

os alunos assistem às videoaulas para, na sequência, testarem o que aprenderam, já no desafio 

criado, essas atividades estavam invertidas, primeiro eles responderam às questões e 

posteriormente assistiam aos vídeos com as soluções.  

De fato, o conteúdo dos vídeos visualizados pelos estudantes em uma semana não 

tinha necessariamente uma relação direta com as questões a que eles respondiam em seguida. 

Nesse sentido, uma última consideração diz respeito também ao planejamento do estudo: 

embora o tema pensamento computacional, tratado durante a competição, tenha relação com 

as disciplinas de programação, não é fácil, principalmente entre estudantes dos primeiros anos 

do ensino médio, fazer a conexão entre os assuntos. Para isso é necessário um 

aprofundamento da percepção dos discentes e da realização de atividades que acentuem essa 

transdisciplinaridade. Esse fato nos leva a considerar de extrema importância uma ampliação 

do conjunto de dados (aumento no número de estudantes) e um redesenho do estudo para 

aumentar o engajamento nos vídeos. Isto é, os alunos precisam sentir que, efetivamente, os 

conteúdos dos vídeos podem ser usados nas disciplinas regulares. 

Apesar de todas essas considerações, concluímos que, para o propósito a que se 

destinou o uso dessas técnicas de mineração de dados, as análises propostas trazem uma 

compreensão relevante sobre o uso de dados do comportamento em vídeo na previsão de 

desempenho, apresentando um caminho que, sendo ajustado, pode ser percorrido para a 

descoberta de informações sobre o desempenho a partir do comportamento em videoaulas. 

Mais do que isso, os resultados dos modelos trouxeram clareza quanto a aspectos do uso dos 

dados de videoaulas que não haviam sido bem explorados, evidenciando que é necessário 

ampliar as análises efetuadas e empregar um tratamento mais adequado a esse tipo de dados. 



 

 

6.6. Mineração de processos 

As análises efetuadas anteriormente proporcionaram uma visão formal e matemática 

da relação entre as variáveis de uso do vídeo e o desempenho dos estudantes. O que a 

mineração de dados não consegue apresentar é uma visão mais sistêmica, voltada para a 

modelagem do processo como um todo. Nesse sentido, propomos a aplicação dos métodos da 

mineração de processos como meio complementar para analisar o processo de aprendizagem 

através de videoaulas.  

A aplicação da mineração de processos só é possível porque o conjunto de dados 

utilizado (desafio do pensamento computacional) contém as características mínimas que 

permitem efetuar a mineração: referem-se a uma atividade (assistir a um vídeo) e a um caso 

(instância de processo) e possuem um ordenamento. Portanto, com base principalmente nos 

achados da revisão sistemática sobre mineração de processos educacionais, que guiou as 

etapas da mineração, e tendo como fonte de dados o arquivo de log gerado no desafio, esta 

etapa trata da aplicação das técnicas de mineração de processos sobre dados do 

comportamento de estudantes no uso das videoaulas. 

6.6.1 Estatísticas do processo 

O mesmo arquivo de log gerado durante o desafio foi utilizado na mineração de 

processos, de modo que esta etapa considera dois tipos de eventos (navegação e visualização) 

ocorridos durante as 4 semanas da competição. A Tabela 12 ilustra alguns dados estatísticos 

dos eventos capturados a cada semana e demonstra que foram registados 4003 eventos 

durante todo o mês, que é o total de ações registradas por todos os alunos. Os dados 

apresentados aqui são resultado da importação do arquivo de log filtrado na ferramenta Disco. 

Após a indicação dos campos correspondentes ao caso, à atividade e ao timestamp, a própria 

ferramenta apresenta algumas estatísticas do processo, permitindo também a filtragem por 

meio dos valores para os campos do arquivo, como, por exemplo, a data de realização dos 

eventos. 

Como cada caso foi identificado pela sessão de navegação, os valores dos tempos 

médios das sessões podem estar distorcidos para cima devido à ausência de controle adequado 

do fechamento das sessões na aplicação. Desse modo, optamos por apresentar os valores das 

médias e medianas para comparação e diminuição das distorções. A Tabela 12 apresenta estes 

valores semana a semana.  



 

 

Tabela 12 - Dados semanais de casos e eventos 

Descrição Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Eventos 1671 950 719 663 

Casos 102 53 51 63 

Atividades 19 24 32 26 

Mediana da duração dos casos 2.1 min 3.2 min 2 min 69 seg 

Média de duração dos casos 59.1 min 89.2 min 5 min 52.4 min 

Início 04 de maio 11 de maio 18 de maio 25 de maio 

Fim 10 de maio 17 de maio 24 de maio 31 de maio 

 

A mediana de duração dos casos durante o mês todo foi de 2.2 minutos. Cada caso 

representa uma seção de uso do site da competição. A semana 1 concentra 38% dos casos e 

42% dos eventos. A média de duração foi de 59.1 minutos e a mediana foi de 2.1. Na semana 

2, os valores foram de 20% dos casos e 24% dos eventos, a mediana da duração foi de 3.2 

minutos e a média foi de 89.2. A semana 3 correspondeu a 19% dos casos e 18% dos eventos, 

com mediana de 2 minutos e média de 5. A semana 4 reuniu 23% dos casos e 16% dos 

eventos, com mediana de 69 segundos e média de 52.4 minutos. O mês inteiro possui 271 

casos (sessões diferentes) e 49 atividades distintas. Os dados apresentados demonstram, como 

já era esperado, que a semana 1 concentrou a maior parte dos acessos ao site do desafio, o que 

proporcionou um maior número de casos de eventos. Esses valores diminuíram até a última 

semana, quando o número de casos aumentou. 

6.6.2. Frequência de atividades 

Estudos mostram que a análise de frequência da realização de atividades do cotidiano 

dos ambientes de aprendizagem pode ser útil para trazer informações relevantes acerca de 

questões como evasão e engajamento em unidades de ensino (AALST, GUO e GORISSEN, 

2015; MUKALA et al.. 2015). Nós utilizamos nos eventos o log da competição para mapear 

como as ações se desenvolveram ao longo do tempo. Para efetivar essa atividade, fizemos uso 

de um plugin do Prom, chamado Dotted Chart. Este dá uma visão geral dos eventos no tempo, 

permitindo a aplicação de filtros e o ordenamento dos traces e eventos de acordo com o 

propósito da análise. Como buscamos analisar a variação da frequência das atividades em 

uma unidade curricular, como um curso ou disciplina, tomamos como ponto de partida que o 



 

 

estudo possui uma estrutura semelhante, com início e fim, datas programadas para testes e 

disponibilização de materiais. 

A Figura 19 mostra o gráfico de pontos gerado para as atividades que envolviam a 

realização das tarefas (envio das respostas), o acesso ao ranking (desempenho), a visualização 

de vídeos (acesso ao recurso). No gráfico, cada estudante corresponde a um caso (uma 

instância do processo), representado por uma linha horizontal. O gráfico possui apenas 47 

linhas, uma para cada estudante. Esse número de estudantes difere da amostra inicial, pois 6 

deles, apesar de terem se cadastrado na competição, não participaram dela. Os pontos ao 

longo de cada linha definem um trace completo, do início ao fim da competição. As cores dos 

pontos diferenciam as atividades executadas, por exemplo, um vídeo assistido em uma 

semana específica.  

 

Figura 19 - Gráfico de pontos com as atividades dos estudantes 

O espaço entre os pontos demonstra maior concentração das atividades nos dias em 

que as questões foram lançadas. No gráfico apresentado foi utilizada a noção de tempo 

relativo, isto é, todas as atividades iniciam no tempo 0; além disso, ordenamos as linhas pela 

duração do trace. 

Embora o gráfico de pontos seja específico para este estudo, se considerarmos o 

desafio uma unidade de aprendizagem semelhante a um curso ou disciplina, o uso desta 

técnica permite ter uma visualização geral do comportamento dos estudantes durante seu 

desenvolvimento, sendo possível identificar dias em que há maior interação dos discentes, 

quais atividades possuem maior frequência, qual é a tendência de participação, quais são os 

pontos de evasão, dentre outras possibilidades. Por essa razão, consideramos pertinente 

apresentar essa técnica. 



 

 

6.6.3. Sequência de visualização 

Para identificar características específicas dos vídeos, faz-se necessário capturar o 

comportamento visto no log e transformá-lo em um modelo sequencial mais intuitivo, a partir 

do qual se poderão extrair informações. Essa transformação é realizada através da descoberta 

de modelos de processos, uma atividade chave da mineração de processos e uma das tarefas 

mais desafiadoras nesse campo (AALST, 2011). Embora haja outras atividades na mineração 

de processos, conforme apresentamos na seção 4.3.2, a descoberta tem se mostrado sua 

principal aplicação. Um dos motivos para isso, é que a descoberta do modelo é efetuada 

quando não há, dentro da organização ou do processo organizacional, outro modelo de 

comportamento real esperado para comparação. Isso é relevante, tendo em vista a ausência de 

modelos de processos formais ser uma realidade em muitas organizações. 

Neste trabalho, durante a descoberta do modelo de processos transformamos o 

comportamento dos estudantes, capturado em log, em modelos de processos de mais alto 

nível, por meio dos quais conseguimos gerar insights e extrair informações importantes. 

Para efetivar a descoberta dos modelos, consideramos apenas os dados relativos às 

ações dos estudantes durante o uso dos vídeos. Apesar de ser plenamente aplicável ao outro 

tipo de evento coletado, a investigação da navegação no site não é o foco deste trabalho. 

Assim, o modelo esperado diz respeito aos caminhos percorridos pelos estudantes 

internamente nos vídeos, dando indicações de frequência, de precedência e de posterioridade 

dos trechos assistidos. 

Assim como na mineração de dados, a mineração de processos também demanda a 

escolha de algoritmos que sejam mais adequados ao problema, a qual deve ser guiada, 

principalmente, pelas características do log sobre o qual os algoritmos serão aplicados. 

Características do log, como a heterogeneidade das atividades, a presença ou ausência de 

paralelismo e a repetição de atividades, precisam ser levadas em consideração antes de se 

definir o algoritmo mais adequado (GUPTA, 2014).  

Durante a análise do log, constatamos duas características que guiaram a escolha dos 

algoritmos de descoberta: o log possui uma variedade grande de atividades e não há 

paralelismo entre essas atividades. Essas duas características levaram à escolha do algoritmo 

Fuzzy Miner, o qual é especialmente adequado quando se tem dados de log complexos e não 

estruturados ou quando desejamos simplificar o modelo de maneira interativa (GÜNTHER e 

AALST, 2007) 



 

 

Utilizamos o Fuzzy Miner no formato de plugin no framework Prom. A ferramenta 

Disco utiliza um único algoritmo de descoberta, Inductive Miner, que é estruturado com base 

no Fuzzy Miner. A Figura 20 apresenta o modelo de comportamento gerado para o primeiro 

vídeo da competição, na ferramenta Disco após a aplicação do algoritmo de descoberta do 

modelo. 

Antes de avaliar o modelo gerado pelo algoritmo, é preciso retomar o estudo 

apresentado na seção 6. Este demonstra que é possível identificar picos e declínios acentuados 

de visualização, mas não traz, por exemplo, uma visão “interna” no vídeo. Questões como 

“quais trechos originam os picos de visualização” não podem ser respondidas apenas com 

gráficos extraídos da contagem de visualizações. Esse tipo de análise é realizado a partir dos 

modelos de processos que apresentamos a seguir e, através dos quais, complementamos o que 

foi realizado no estudo anterior. 



 

 

 

Figura 20 - Modelo de processos gerado para o vídeo 1 

O modelo gerado apresenta todos os caminhos percorridos pelos estudantes durante o 

vídeo. Apesar de e termos segmentado em trechos de 3 segundos, a quantidade de atividades 

(segmentos) e de caminhos torna esse modelo complexo e difícil de compreender. O modelo 

gerado se assemelha a muitos outros encontrados na literatura, sendo conhecido como modelo 

spaghuetti (AALST, 2011). Esses modelos apresentam muitas variantes de traces e atividades, 

sendo necessário utilizar estratégias que facilitem sua compreensão, como o agrupamento ou a 

aplicação de filtros sobre as atividades (AALST, 2011). Uma outra estratégia é fazer 

“recortes” no modelo, trazendo à tona apenas aspectos e partes do modelo que representam 

algum comportamento relevante ou diferente (AALST, GUO e GORISSEN, 2015). Nós 

optamos por utilizar essas duas estratégias para efetuar a análise do comportamento dos 

estudantes e apresentamos a seguir o que consideramos pertinente e indispensável para 

compreender o uso das videoaulas.  



 

 

Para visualizar melhor os segmentos no vídeo que possuem maior frequência e 

correlação, aplicamos sobre o mesmo modelo gerado anteriormente um filtro reduzindo as 

atividades e os caminhos a 10% do original. A figura 21 mostra o modelo gerado. 

 

Figura 21 - Modelo de processos reduzido a 10% 

O círculo com uma seta para baixo no topo do modelo é conhecido como ponto inicial, 

é um evento artificial criado pela ferramenta Disco para indicar onde os traces iniciam. A cor 

dos retângulos no modelo, bem como a largura e cor das setas, indica maior ou menor valor 

de frequência das atividades e dos links entre elas. Na parte superior dos retângulos, há a 

indicação do segmento (s0, s1, s2, e assim por diante) e o número abaixo do segmento é o 

valor da frequência absoluta com que o segmento foi visualizado. O vídeo aqui analisado 

possui 240 segundos e foi dividido em 80 segmentos. O modelo gerado apresenta os 

segmentos mais visualizados e também de onde e para onde os estudantes saltam no vídeo. 

Podemos inferir algumas afirmações a partir desse modelo: os segmentos iniciais, s0, 

s1 e s2, fazem parte dos mais frequentes, estando entre os 10% mais visualizados, o que 

corrobora a análise efetuada usando video analytics, de que os segmentos iniciais são mais 

visualizados pelos estudantes. A perda de interesse no vídeo se dá a partir de s3, quando os 

segmentos posteriores a ele diminuem sua frequência e somem do modelo. Um outro aspecto 

interessante diz respeito aos segmentos finais, que além de serem os mais visualizados, 



 

 

aparecem junto ao ponto inicial. Como o modelo foi reduzido, o link entre o ponto inicial e o 

segmento s68 não indica que os estudantes iniciaram o vídeo pelo final, mas que eles saltaram 

de diversas partes do vídeo até aquele ponto. Como os segmentos de onde partiram são 

diferentes, sua frequência é baixa e eles também são omitidos do modelo.  

Outro recorte interessante está relacionado ao segmento s33. Se diminuirmos o valor 

do filtro e dermos um zoom no modelo podemos visualizá-lo como apresentado na figura 22. 

 

Figura 22 - Recorte do modelo com zoom 

O segmento 33 possui uma frequência considerável, foi visualizado 26 vezes;               

o diferencial é que sua visualização não vem diretamente do segmento anterior, o s32, mas de 

outros espalhados pelo vídeo, 9 vezes veio de s22, 6 vezes veio de s79 e 8 vezes veio dele 

próprio. Como dissemos anteriormente, não é nosso intuito investigar o porquê de esse 

fenômeno ter acontecido nesse vídeo, mas demonstrar que esse tipo de característica especial 

do comportamento no vídeo pode ser identificado a partir do modelo de processos gerado.           

O segmento indicado, por exemplo, indica no vídeo um ponto crítico que necessita da atenção 

do professor que o utiliza ou de quem criou o conteúdo. 

Para avaliar os insights gerados a partir do modelo criado com base na ferramenta 

Disco, aplicamos sobre o mesmo log o algoritmo Fuzzy Miner através do Prom. A figura 23 

exibe um recorte do modelo gerado. 



 

 

 

Figura 23 - Modelo gerado com Fuzzy Miner 

O algoritmo Fuzzy Miner também permite adição de filtros, porém, ele agrupa as 

atividades mais significantes entre si e com menor frequência no modelo em clusters, são os 

octógonos lilás. Podemos confirmar nos dois recortes da figura que o mesmo comportamento 

verificado após a aplicação do Inductive Miner é percebido pelo Fuzzy Miner, ou seja, o 

início e o final do vídeo são as partes mais relevantes para os estudantes e segmentos como o 

s33 possuem um comportamento especial. 

Os modelos apresentados demonstram como é possível identificar características das 

videoaulas a partir dos eventos do arquivo de log e evidenciam como a descoberta de modelos 

se mostra uma técnica poderosa na descoberta de informações úteis do processo de uso de 

videoaulas. 

6.6.4. Sequência de visualização e grupos de estudantes 

Além da avaliação voltada para a análise do vídeo, podemos também utilizar a 

descoberta de modelos para investigar as estratégias de aprendizagem em vídeo e sua relação 

com o desempenho dos estudantes. Para isso, dividimos o conjunto de dados em dois, 

utilizando a mesma classificação de desempenho utilizada na mineração de dados: satisfatório 

e insatisfatório. A figura 24 exibe um recorte do modelo de processos gerado para o 



 

 

comportamento dos estudantes em um vídeo. No lado esquerdo (figura 24A), está o modelo 

para estudantes com desempenho satisfatório e, no lado direito (figura 24B), o modelo 

daqueles com desempenho insatisfatório. 

 

Figura 24 - Modelos de processos para estudantes com desempenhos diferentes. (A) satisfatório e (B) insatisfatório 

O conteúdo dos vídeos utilizados no estudo era dividido basicamente em duas partes: 

explicação e resolução do problema. Com base nessa característica do vídeo e na análise dos 

modelos, podemos fazer as seguintes observações: os estudantes apresentam modelos de 

comportamento diferenciados; enquanto aqueles com desempenho satisfatório visualizaram 

com maior frequência e continuamente os segmentos iniciais, os estudantes com desempenho 

regular assistiram com mais frequência aos segmentos finais; os discentes com desempenho 

regular, após o término do vídeo, retornaram a trechos intermediários (indicado pelo tracejado 

laranja), como os segmentos s22 e s33. Ou seja, ao passo que os estudantes com bom 

desempenho demonstram maior interesse pela explicação do problema, os estudantes 

regulares saltam para a resolução, mesmo que, posteriormente, tenham que retornar à 

explicação. 



 

 

Com o objetivo de verificar se essas observações não eram apenas acidentais, 

efetuamos a descoberta dos modelos para um segundo vídeo. O resultado é exibido na figura 

25. 

 

Figura 25 - Modelos de processos no vídeo 2 para estudantes com desempenhos diferentes. (A) satisfatório e (B) 

insatisfatório 

Dessa vez optamos por mostrar as duas pontas dos modelos, com os seguimentos 

iniciais e finais para os dois grupos de estudantes. Os modelos descobertos reforçam o que foi 

relatado anteriormente: o dos estudantes com desempenho satisfatório apresenta maior 

quantidade de segmentos frequentes na parte inicial do vídeo (retângulos com cores escuras), 

ocorrendo o contrário no modelo dos estudantes com desempenho insatisfatório. 

Essa análise baseada na descoberta de modelos demonstra como é possível identificar 

padrões de comportamento para grupos de estudantes com desempenhos diferentes, o que 

representa um achado importante quando buscamos uma relação entre o uso do vídeo e a 

aprendizagem. Os modelos descobertos evidenciam o poder de descobrimento de 

conhecimentos gerados com a mineração de processos sobre o comportamento em videoaulas 

e ainda demonstra um aspecto da relação com a aprendizagem que não foi possível verificar 

com a mineração de dados. Enquanto, estatisticamente, não foi possível encontrar uma 

correlação forte entre os dados do comportamento em vídeo e o desempenho, visualmente os 



 

 

modelos de processos demonstraram potencial para análises sobre a relação entre essas 

variáveis. 

6.8. Análise dos resultados 

À medida que plataformas e serviços de ensino a distância se expandem, cresce 

também a quantidade de videoaulas e, consequentemente, o número de visualizações e de 

interações dos estudantes com esse recurso. A literatura nos mostra que a análise dinâmica 

desses dados permite compreender melhor a experiência dos estudantes e como eles aprendem 

por meio de videoaulas.  

Levando isso em consideração, o cerne deste trabalho não está em sugerir técnicas ou 

mecanismos novos para análise de videoaulas, mas visa a apresentar uma abordagem 

procedimental baseada no sequenciamento de atividades que podem ser replicadas por 

professores e por outros interessados em educação mediada por tecnologias. Para tanto, este 

estudo foi dividido em duas etapas: sistematização da análise e implementação de 

mecanismos.  

A primeira etapa definiu questões e objetos a serem investigados e resultou na escolha 

dos mecanismos de análise. Já a segunda etapa consistiu na concretização dos mecanismos 

através da aplicação de técnicas de análise de dados. O propósito da implementação de 

diversificados mecanismos de análise é promover a descoberta de informações de modo mais 

amplo, que explique de modo incisivo como as videoaulas se inserem no processo de ensino e 

aprendizagem. 

A sistematização da análise apresentou questões e guiou a escolha dos mecanismos. Já 

a implementação dos métodos efetiva o uso das técnicas de análise de modo a responder às 

questões anteriormente definidas. A primeira análise efetuada teve como base a extração 

simplificada de dados estatísticos da visualização dos vídeos e pode ser considerada um 

estágio preliminar de um processo mais complexo. Partindo dessa análise, conseguimos 

destacar ações e variáveis que dizem muito a respeito do modo como elas são utilizadas pelos 

estudantes, além de levantar aspectos sobre seu design, trazendo contribuições, 

principalmente, para professores e produtores de conteúdo. Os resultados obtidos nesta etapa 

ajudaram a traçar uma linha que orientou a escolha de características do comportamento dos 

estudantes com mais significância para serem analisadas e esclareceu quais instrumentos e 

técnicas poderiam ser melhor aplicados para melhorar as análises efetuadas. Os insights 

provocados são importantes, mas iniciais, e serviram para demonstrar a viabilidade da análise 



 

 

a partir de arquivos de log e para construir conhecimento sobre métodos de avaliação de 

videoaulas. 

A aplicação de um segundo bloco de técnicas de análise tem caráter complementar ao 

primeiro. Além de suprir as limitações da primeira análise, as técnicas empregadas trazem 

como resultado uma nova perspectiva sobre o papel das videoaulas.  

Ao aplicar a mineração de dados, descobrimos que, dentro do estudo organizado, 

poucos estudantes assistem a todos os vídeos e que muitos discentes não assistem a nenhum. 

Entre os estudantes que assistiam aos vídeos, não há uma percepção clara quanto a diferenças 

de desempenho (medido pela média escolar na disciplina de programação) entre estudantes 

com comportamentos distintos (ações nos vídeos). Apesar disso, identificamos uma 

correlação fraca entre a quantidade de ações no vídeo e o desempenho dos estudantes nos 

testes relacionados aos conteúdos disponibilizados nessa mídia durante o estudo. 

A aprendizagem é um processo complexo que depende de uma dezena de fatores e, 

como este estudo se baseou completa e exclusivamente nos registros de cliques no player de 

vídeo, esses dados do comportamento de visualização são a única fonte de informações sobre 

o modo como os estudantes aprendem. Desse modo, não foi possível deduzir unicamente a 

partir das análises de predição e de regressão linear se, de fato, o comportamento no vídeo 

possui influência sobre o desempenho. 

Enquanto a mineração de dados possibilitou uma visão mais ortodoxa do 

comportamento em vídeo e de sua relação com a aprendizagem, a mineração de processos, 

por intermédio da descoberta de modelos, promoveu uma exploração com base em uma 

notação gráfica inteligente baseada no processo como um todo.  

Um dos elementos-chave da mineração de processos é a ênfase em estabelecer uma 

forte relação entre um modelo de processo e a “realidade” capturada na forma de um log de 

eventos. Foi em busca dessa relação que aplicamos dois algoritmos de descoberta de modelos. 

Aqueles que foram descobertos ampliaram o conjunto de informações acerca do processo de 

aprendizagem por vídeo. Dessa maneira, a mineração de processos proporcionou uma visão 

geral dos eventos em um ambiente de aprendizagem, evidenciou que a descoberta de modelos 

é uma técnica que permite a identificação de características das videoaulas e reforçou a ideia 

de que grupos de estudantes podem ser descobertos a partir da análise do uso do vídeo. Em 

suma, esta etapa do estudo introduziu a mineração de processos como uma nova tecnologia 

que permite a análise de processos baseados em evidências. Utilizamos apenas um pequeno 



 

 

número de técnicas e de exemplos, mas que ilustram a aplicabilidade em configurações 

maiores para ambientes educacionais. 

Em termos de comparação entre as técnicas apresentadas, a primeira análise possui 

uma limitação clara – não relaciona o comportamento no vídeo com outras variáveis de 

interesse acadêmico, como o desempenho. Já o uso da mineração de dados e de processos, 

empreendidos neste segundo bloco, buscam investigar de modo efetivo como as ações dos 

estudantes no vídeo se relacionam com sua prática acadêmica. 

Para tornar mais clara as delimitações práticas das análises efetuadas e os principais 

resultados obtidos em cada uma, apresentamos uma lista resumida dos dois blocos de análise, 

apresentados a seguir. 

• Video analytics e estatística descritiva. 

o Escopo: análise baseada na quantificação de ações dos estudantes no vídeo. 

o Resultados: identificação de características nas videoaulas que podem interferir 

na aprendizagem; identificação de zonas críticas nas videoaulas; oportunização 

da descoberta de perfis de comportamento no vídeo. 

o Limitações: foco na avaliação do recurso. 

• Mineração de dados e mineração de processos. 

o Escopo: análise baseada na descoberta de modelos. 

o Resultados: descoberta de modelos de predição de desempenho com base no 

comportamento em vídeo; mapeamento de atividades frequentes em ambientes 

de aprendizagem; descoberta de modelos de processos de navegação em 

videoaulas; descoberta de relação entre comportamento em vídeos e 

desempenho acadêmico. 

o Limitações: baixo poder de generalização dos modelos.  

Apesar das limitações percebidas, os resultados ensejam um entendimento acerca da 

questão central deste trabalho: como a análise do comportamento em videoaulas pode ser 

utilizada para gerar informações relevantes que proporcionem avanços no campo educacional.  

6.9. Considerações finais 

Os resultados apresentados demonstram a extensão e as vantagens da utilização de 

dados do comportamento dos estudantes em vídeo para efetuar análises sobre informações 

educacionais. Mais do que isso, este estudo representa um passo na resolução de problemas 

como a descoberta de informações ocultas e úteis a partir da grande quantidade de dados de 

log coletados por ambientes de aprendizagem. A visão geral dos dados, a mineração de 



 

 

padrões e a descoberta de modelos são a demonstração de como o comportamento dos 

discentes pode ser utilizado para obter informações ricas sobre as videoaulas e sobre o 

complexo processo de aprendizagem. 

As análises efetuadas respondem à QPC2, ao evidenciarem que dados do uso de 

vídeos trazem informações que podem ser utilizadas para trazer melhorias ao processo 

educacional. Concluímos que, apesar de não verificarmos uma relação positiva forte entre 

variáveis do uso do vídeo e o desempenho, a aplicação da mineração de dados contribui na 

sistematização de uma análise mais robusta sobre o papel das videoaulas para a 

aprendizagem. Descobrimos ainda como resultado da mineração de dados que as ações no 

vídeo podem ser utilizadas com mais significância para prever o desempenho em testes com 

relação direta com os vídeos. 

Por fim, a mineração de processos, com a descoberta de modelos, trouxe maior 

compreensão dos algoritmos, permitindo também a comparação de modelos entre estudantes 

com desempenhos diferentes, revelando padrões de interação nas videoaulas.  

Nesse sentido, a principal contribuição desta etapa do trabalho foi demonstrar que a 

mineração de processos contribui de maneira significativa na sistematização da análise de 

videoaulas, trazendo evidências de que a aplicação dessas técnicas traz contribuições para a 

compreensão efetiva do uso dos vídeos. Em síntese, a mineração de dados e de processos 

contribui nos seguintes aspectos: identificação de relações entre o comportamento e o 

desempenho, comparação de padrões de aprendizagem, identificação de modelos de 

comportamento, visualização das ações por gráficos, entendimento das atividades em 

unidades curriculares. Tudo isso se soma para demonstrar que essas análises contribuem para 

a compreensão do processo educacional mediado por vídeo, respondendo assim à QPC2. 

É importante ressaltar que, em especial com relação à mineração de processos, não é 

nosso intuito nos aprofundar nos algoritmos ou apresentar uma análise específica sobre as 

características particulares de cada videoaula, investigando os porquês de alguns fenômenos. 

Propomo-nos especificamente a investigar a viabilidade da aplicação dos métodos e a 

demonstrar como questões importantes sobre o processo de aprendizagem com videoaulas 

podem ser respondidas a partir dos exemplos utilizados. 

Uma limitação percebida neste estudo foi a abordagem utilizada para a coleta de 

dados, dependente completamente da geração automática decorrente da aplicação, sem a 

utilização de outros parâmetros como o feedback dos alunos. Além dessa limitação, uma outra 

diz respeito ao tamanho limitado da amostra: alunos, professores e vídeos. Assim, os 



 

 

resultados encontrados aqui não podem (e não devem) ser generalizados. Apesar disso, esse 

conjunto foi o suficiente para demonstrar o potencial da análise de logs de interação com 

videoaulas para o processo de melhoria de qualidade dos vídeos (design instrucional) e da 

aprendizagem dos estudantes. 



 

 

7. CONCLUSÕES 

Nosso trabalho faz parte do cenário de Video analytics, de Mineração de Dados e de 

Mineração de Processos, pois propõe uma avaliação do comportamento dos estudantes e a 

extração de informações valiosas com base em um conjunto de dados volumoso armazenado 

em um arquivo de log. Nosso objetivo com isso foi contribuir para que professores e outros 

interessados no uso de videoaulas possam gerir melhor o uso e a criação de conteúdos 

ofertados aos estudantes para, consequentemente, trazerem benefícios à aprendizagem dos 

discentes. Mais especificamente, este trabalho se baseia em estudos implementados que 

investigam a aprendizagem mediada por videoaulas, tendo como base de dados a interação de 

estudantes com esse recurso. 

Para isso, estabelecemos inicialmente um conjunto de questões de pesquisa que foram 

sendo respondidas à medida que o trabalho foi se desenvolvendo. Com a primeira questão de 

pesquisa buscamos descobrir como análise de videoaulas pode contribuir para a melhoria de 

aspectos educacionais. Dois estudos implementados como revisões sistemáticas foram 

realizados, apresentando como resultado um panorama das pesquisas sobre Mineração de 

Processos e Video Analytics. Esses trabalhos trouxeram achados que respondem à QPC1, ao 

apresentar conceitos-chave, métodos e estratégias que se baseiam no uso de dados do 

comportamento dos estudantes em vídeo para trazer melhorias para a educação. 

Pontualmente, essas revisões também contribuíram para a embasar e validar os estudos que 

foram realizados posteriormente. 

Além dessa investigação, efetuamos um amplo estudo utilizando dados reais de uso de 

videoaulas, o qual responde à segunda questão de pesquisa central, que é como sistematizar o 

uso da análise de videoaulas para trazer melhorias para educação. Esse estudo investigou 

como as técnicas de análise de dados podem contribuir para o entendimento do 

comportamento de estudantes em videoaulas, trazendo consequências diretas para o processo 

educacional. Para responder a essa questão, o estudo coletou e analisou dados de entrevistas 

dadas por professores e de logs de interação de estudantes com um conjunto de videoaulas 

para desenhar uma proposta de avaliação dos vídeos com base num conjunto de variáveis e de 

padrões de comportamento, tais como número de visualizações no tempo, sequência de 

visualização e pontos de saída dos vídeos.  

Desse modo, o estudo representou também a investigação do comportamento de 

estudantes com uma abordagem voltada para a aplicação de técnicas que, como foi 

demonstrado, trazem benefícios para a educação: a mineração de dados e de processos. Este 



 

 

estudo levou em conta a mesma matéria-prima gerada nas plataformas de aprendizagem – 

arquivos de log –, usa como instrumentos de análise as técnicas difundidas e validadas de 

extração de informações da mineração de dados e aplica, de forma inovadora, métodos da 

mineração de processos. 

Esse estudo responde à QPC2, ao trazer uma análise diferenciada e extensa, 

permitindo a identificação de características intrínsecas de videoaulas, de padrões de 

visualização dos vídeos e da relação entre o comportamento dos estudantes e seu 

desempenho. Portanto, resta demonstrado que as análises efetuadas são de grande valia: 

através da utilização de métodos e de técnicas da mineração de dados e de processos, 

possibilitando uma avaliação das videoaulas e do comportamento dos estudantes mais 

apurada, refletindo sobre sua relação com aspectos da aprendizagem e da educação de modo 

geral. 

7.1. Trabalhos relacionados 

A análise de vídeos, de maneira geral, é uma atividade relativamente nova, mas, nos 

últimos anos, tem se diversificado e tem sido realizada sob diferentes ângulos e aspectos, 

utilizando métodos de coleta de dados de diferentes fontes. Há, por exemplo, estudos que 

utilizam os chamados indicadores psicofisiológicos, como movimento dos olhos e expressões 

faciais (HADDIOUI e KHALDI, 2012; CHA e KIM, 2016). Essas técnicas, embora tenham se 

mostrado eficazes quanto ao dimensionamento, principalmente dos níveis de atenção e de 

concentração do espectador em um vídeo ou em partes dele, são dispendiosas e complexas, 

pois exigem ambiente e equipamentos adequados para sua realização. 

Além desses trabalhos, há aqueles que se assemelham ao nosso na fonte de dados 

utilizada: logs de interação dos usuários com o vídeo. São estudos que visam a extrair 

implicitamente informações valiosas sobre as videoaulas a partir das interações dos usuários 

enquanto navegam pelo conteúdo disponibilizado. Dentre esses estudos, podemos destacar os 

achados de Giannakos, Chorianopoulos e Chrisochoides (2015), que criaram e utilizaram um 

sistema on-line para análise que se baseia no número de interações do usuário em cada parte 

da videoaula. A partir desse número, foi definida uma variável chamada de grau de 

importância, a qual foi relacionada ao desempenho dos estudantes em testes realizados. Além 

desse trabalho, podemos citar também Brotherton e Abowd (2004), que propõem uma 

abordagem baseada no número de saltos (jumps) e no tempo de cada salto realizado na mídia 

para identificar perfis de estudantes. Jadin, Gruber e Batinic (2009) utilizam capturas de tela 

para identificar ações de estudantes e, assim, classificar diferentes estratégias de 



 

 

aprendizagem. Há também estudos que analisam taxas de abandono e de repetição de trechos 

das videoaulas (KIM et al.., 2014) e ainda dados de visualizações providos pelo Youtube 

Analytics (SCHILTZ, 2015). 

Todos esses trabalhos discutem a importância de se conhecer como os estudantes 

interagem com as videoaulas, entretanto, todos os esforços têm se concentrado em analisar 

características particulares de interação do usuário. Nosso trabalho se diferencia desses outros, 

principalmente por seis aspectos: i) nós utilizamos uma abordagem completa de análise de 

videoaulas, incluindo a investigação sistemática de publicações em áreas de interesse; ii) em 

nosso estudo exploratório, investigamos previamente o que especialistas em produção de 

videoaulas e professores se interessavam em saber antes de determinarmos quais fatores da 

interação dos usuários deveriam ser analisados; iii) apresentamos e utilizamos um conjunto 

mais completo de variáveis de interação, como tempo gasto e número de saltos; iv) 

consideramos que, além de focar na quantidade de ações, é importante investigar também 

como os estudantes interagem e quais caminhos percorrem em cada videoaula; v) analisamos 

através da mineração de dados a relação entre a aprendizagem e o comportamento; vi) 

utilizamos a mineração de processos para compreender o comportamento dos estudantes nas 

videoaulas. 

7.2. Trabalhos futuros 

Reconhecemos nos estudos realizados que o conjunto pequeno e uniforme de 

estudantes que gerou as ações registradas nos logs e a semelhança de conteúdos dos vídeos 

pode ter influenciado a capacidade de generalização dos resultados apresentados. Por essa 

razão, recomendamos como trabalho futuro uma ampliação do conjunto de dados com um 

número maior de estudantes, de disciplinas e de cursos. 

Durante o estudo da seção 6, mencionamos o desenvolvimento de uma aplicação para 

limpeza e extração de dados dos arquivos de log. Essa aplicação necessita de melhorias que a 

tornem utilizável de maneira intuitiva e completa por parte dos professores. Portanto, 

sugerimos o complemento e a validação dela como trabalho futuro. 

Uma outra recomendação diz respeito à utilização da mineração de processos: é 

preciso efetuar testes de desempenho e de checagem dos modelos gerados através de medidas 

como fitness e precisão, além de efetuar testes com outros algoritmos com fins de comparação 

entre eles. 
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