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Abstract. Text mining has been used for several purposes, such as extraction, 

classification and categorization of documents. In this sense, this paper presents a 

case study where free software tools were used for providing a classifier model 

able to infer the level of cheating between exams. The inference of the model was 

compared to traditional detection (human) of cheating and quantified statistically 

by the metrics accuracy, precision, recall, F-measure, and Kappa index. The 

results point out that the model achieved a good quality in detecting the level of 

cheating between exams, making possible its use in real teaching situations. 

Resumo. A mineração de texto tem sido utilizada para diversos propósitos, como 

na extração, classificação e categorização de documentos. Dentro desse contexto, 

este trabalho apresenta um estudo de caso em que foram utilizadas ferramentas 

de software livre com vistas à construção de um modelo classificador capaz de 

inferir o nível de cola existente entre provas escolares. A inferência do modelo foi 

comparada com a detecção tradicional (humana) de cola e quantificada 

estatisticamente pelas métricas: acurácia, precisão, recall, F-measure e índice 

Kappa. Os resultados apontam que o modelo criado apresentou uma boa 

qualidade na detecção do nível de cola entre provas, tornando possível sua 

utilização em situações de ensino reais. 

1. Introdução 

Em um contexto em que grande parte dos dados corporativos encontra-se disponível de 

forma textual, a mineração de textos surgiu como um poderoso processo de apoio à 

gestão de conhecimento. O objetivo da prática de mineração de textos centra-se na 

busca por padrões, tendências e regularidades em documentos escritos em linguagem 

natural [Weiss et al. 2005]. Embora as aplicações de mineração de texto sejam 

comumente utilizadas para fins industriais e comerciais [Feldman e Sanger 2007], 

apresenta-se neste artigo uma utilização prática no setor de educação. 

 Recentemente, alguns estudos exploratórios no setor educacional mostram a 

situação atual da prática da cola tanto em escolas de ensino médio [Silva et al. 2009] 

como em faculdades e universidades brasileiras [da Silva et al. 2006]. Motivado por 

essas circunstâncias, apresenta-se neste trabalho um modelo baseado em técnicas de 

mineração de texto para detecção e classificação (avaliação) automática de cola em 

provas escolares presenciais. Para validar o modelo, apresentamos um estudo de caso 

baseado unicamente em ferramentas de software livre. Este artigo está estruturado da 

seguinte forma: a Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados. A Seção 3 descreve o 

estudo de caso utilizado, enquanto a Seção 4 discute sobre o modelo proposto e sua 

avaliação. Finalmente, a Seção 5 expõe as considerações finais. 



  

2. Trabalhos Relacionados 

Um problema pedagogicamente semelhante ao da cola em provas escolares é o plágio, 

sendo este mais comum em trabalhos acadêmicos devido, principalmente, ao acesso à 

informação através da Internet. Na literatura, encontram-se muitas pesquisas que tratam 

desse problema. Lukashenko et al. (2007) apresentam um survey sobre métodos e 

ferramentas para detecção de plágio. Dentre as ferramentas de detecção de plágio 

disponíveis, podem-se destacar duas: Ephorus (2011) e Plagium (2011). Ambas fazem 

uso de técnicas proprietárias. Diferentemente, para o desenvolvimento do estudo de 

caso descrito neste trabalho foram usadas apenas ferramentas de código livre.  Em 

relação à prática da cola, a maioria dos trabalhos propõem técnicas estatísticas para 

detectar cola apenas em provas de múltipla escolha [Sotaridona et al. 2006, DiSario et 

al. 2009]. Este artigo mostra como algoritmos de mineração de texto implementados em 

ferramentas de software livre podem ser utilizados para detecção e avaliação de cola em 

provas subjetivas. 

3. Estudo de Caso 

Este estudo de caso tem como objetivo analisar até que ponto as técnicas de mineração de 

texto podem ser satisfatoriamente aplicadas na detecção de cola em provas escolares, 

considerando-se o apenas o uso de software livre. O estudo de caso foi realizado na 

Universidade Federal de Campina Grande, em um projeto envolvendo as unidades 

acadêmicas de Administração e Ciência da Computação. Uma versão preliminar e 

resumida deste trabalho foi proposta por Cavalcanti e Jackson (2009). 

 As etapas aplicadas neste estudo de caso estão ilustradas na Figura 1 e seguem a 

metodologia do processo de mineração de dados apresentada por [Tan et al. 2006], a 

qual é composta pelas seguintes etapas: seleção, pré-processamento, transformação, 

garimpagem, análise e assimilação. 

 

Figura 1. Processo de mineração de dados (adaptado de [Tan et al. 2006]) 

 Durante todo o processo de mineração realizado neste estudo, utilizou-se o 

RapidMiner [Mierswa et al. 2006], um premiado software livre de mineração de dados. 

Essa ferramenta é desenvolvida totalmente em Java e possui licença AGPL. Atualmente 

há diversas extensões disponíveis, como integração com as ferramentas R e Weka, 

suporte à linguagem PMML (Predictive Model Markup Language), execução em 

paralelo em máquinas multi-core, suporte à mineração de texto e séries temporais. 

3.1 Seleção, Limpeza e Amostragem dos Dados 

Para compor o estudo de caso, foram selecionadas 30 provas, contendo cada uma quatro 

questões subjetivas na área de administração e subárea marketing. As provas foram 

respondidas em formato eletrônico e armazenadas em formato de texto plano (e.g. 

arquivos TXT), não sendo necessário aplicar nenhuma atividade de limpeza nos dados, 

nem de amostragem, visto que todas as provas foram consideradas no estudo. A prova de 

cada aluno foi fragmentada em quatro partes correspondentes ao número de questões da 

prova. Dessa forma, mediu-se a similaridade entre todos os pares de questões da prova.  



  

3.2 Transformação dos Dados 

Toda a pontuação e acentuação das respostas foram removidas. Essa tarefa é necessária 

para evitar que o algoritmo de mineração diferencie palavras que na realidade são as 

mesmas (e.g., ‘elétrico’ x ‘eletrico’). Embora isso pudesse igualar algumas palavras que 

são diferenciadas por acentos (e.g., pelo/pélo/pêlo), as novas regras do Novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa aboliram a maioria desses casos. 

 Após a remoção da pontuação e acentuação, iniciou-se o processo de 

tokenização, responsável por separar cada documento em palavras ou tokens, além de 

remover aqueles de tamanho menor ou igual a três caracteres, ignorando-se assim 

elementos gramaticais comuns, tais como preposições, artigos e conjunções. Em 

seguida, foram removidas as palavras irrelevantes (stopwords). Para isso, foi utilizada 

uma adaptação do dicionário de palavras irrelevantes da língua portuguesa da 

ferramenta de software livre Snowball [Porter e Boulton 2002]. A adaptação foi feita 

acrescentando-se termos específicos e comuns ao domínio de cada questão da prova. 

 Posteriormente, realizou-se a normalização morfológica (stemming), que consiste 

em transformar as palavras em seus termos primitivos. A Figura 2 ilustra essa etapa 

através de um fluxograma. As palavras que estão no plural, superlativo, ou que 

apresentem prefixo e sufixo são normalizadas, ou seja, reduzidas ao seu radical. A 

execução desta etapa foi feita utilizando-se o software livre Snowball. 

 

Figura 2. Normalização morfológica (adaptado de [Morais 2007]) 

 Finalmente, após essas etapas, cada questão de cada aluno foi transformada em 

um vetor de palavras, de acordo com o método TF-IDF [Weiss et al. 2005]. Como a 

dimensão das respostas das questões era pequena (poucos parágrafos), não houve 

necessidade de utilizar técnicas de compressão de vetores. O tamanho do vetor ficou na 

faixa de 500 colunas. Não foi necessária a utilização de pruning (podagem), visto que 

seu uso piorou os resultados do cálculo de similaridade. 

3.3 Garimpagem 

A garimpagem (mineração) foi realizada usando o modelo de vetor de espaços e a 

técnica de agrupamento por similaridade por função cosseno, a qual retorna um valor 

real no intervalo [0,1] para cada par de provas, em que 0 (zero) significa ausência total 

de cola e 1 (um) provas idênticas. A justificativa para a escolha do modelo vetor de 

espaços e da métrica de similaridade por cosseno deu-se pelo fato deles serem 

considerados, respectivamente, o modelo e a métrica padrões utilizados em aplicações 

de mineração de texto [Feldman e Sanger 2007]. 



  

4. Análise e Validação do Modelo 

Considerando que a função Θ(x,y) representa a similaridade por cosseno entre as 

respostas de dois alunos x e y, foram utilizadas as seguintes regras para determinar a 

dimensão da cola: (i) se Θ(x,y) ≥ 0,70, tem-se uma cola grande; (ii) se 0,40 ≤ Θ(x,y) < 

0,70, tem-se uma cola razoável; (iii) se 0,20 ≤ Θ(x,y) < 0,40, tem-se cola pequena; e (iv) 

se Θ(x,y) < 0,20, considera-se ausência de cola. 

 A Figura 3 ilustra uma das saídas do sistema detector de cola, mostrando a 

incidência das colas grandes e razoáveis ocorridas na primeira questão da prova. Os 

vértices do grafo representam os códigos atribuídos a cada aluno e as arestas 

representam o grau de similaridade entre as respostas a uma mesma questão respondida 

por dois alunos. Ressalta-se que a posição dos vértices no grafo é gerada aleatoriamente 

pela ferramenta, não tendo nenhuma relação à posição dos alunos na sala de aula. 

 

Figura 3. Grafo de similaridade para a questão 1 

 Para validar o modelo de detecção e avaliação de cola, o professor da disciplina 

corrigiu as provas, classificando cada cola detectada como: pequena, razoável ou grande. 

Somente após corrigir todas as provas e gerar o mapeamento das colas, o professor teve 

acesso às avaliações feitas pelo sistema. A partir do mapeamento de cola definido pelo 

professor pôde-se avaliar o desempenho do modelo de inferência, verificando se este 

detectou não apenas a existência de cola, mas se acertou também a dimensão da mesma. 

 Os percentuais de cola detectados pelo modelo de inferência e pelo professor 

estão ilustrados nas Figuras 4a e 4b. Percebe-se uma boa proximidade nas porcentagens 

dos tipos de cola grande e razoável, enquanto que uma razoável diferença na 

porcentagem de provas com nenhuma cola. Uma diferença maior ocorreu nos valores de 

cola pequena. 



  

 

a) Percentuais de cola segundo o professor 

 

b) Percentuais de cola segundo o modelo proposto 

Figura 4. Percentuais de cola detectados pelo sistema e pelo professor 

 Foi utilizado um conjunto de previsão para avaliar o modelo de detecção de cola. 

Cada elemento desse conjunto especificava: o número da questão da prova; o código 

dos alunos envolvidos; a similaridade detectada pelo modelo; o tipo de cola inferido 

pelo modelo, o tipo de cola definido pelo professor; e, por último, a indicação se o 

algoritmo do modelo acertou ou não em sua inferência. 

 A concordância entre a classificação de cola feita pelo modelo e pelo professor 

está apresentada na matriz de confusão (Tabela 1), onde é indicada a quantidade de 

detecções para cada tipo de cola. A partir da matriz de confusão, foram calculadas as 

métricas precisão, recall e F-Measure para cada tipo de cola, e a acurácia do modelo, 

que foi de 79,55% (Tabela 2). Segundo a métrica harmônica F-Measure, o modelo 

apresentou excelente índice de acerto de cola dos tipos grande e nenhuma, um bom 

índice na detecção de cola pequena, e um índice razoável na detecção de cola de 

tamanho razoável. Ressalta-se também, que o modelo não cometeu nenhum erro 

comprometedor, como confundir uma cola pequena com uma cola grande ou vice-versa. 

Tabela 1. Matriz de confusão do modelo classificador de cola 

 Grande Razoável Pequena Nenhuma Total 

Grande 9 1 0 0 10 

Razoável 2 4 0 0 6 

Pequena 0 1 6 4 11 

Nenhuma 0 1 0 16 17 

Total 11 7 6 20 44 

Tabela 2. Métricas de qualidade do modelo 

Classe Precisão Recall F-Measure 

Cola grande 0,90 0,82 0,86 

Cola razoável 0,67 0,57 0,62 

Cola pequena 0,55 1,00 0,71 

Nenhuma cola 0,94 0,80 0,86 

Acurácia = 79,55% 

 O índice Kappa, , foi de 0,7126, enquanto que o desvio padrão de  igual a 

0,0831. Com 95% de confiança, tem-se que o intervalo de confiança do valor 

populacional de  é 0,5496 ≤  ≤ 0,8756. De acordo com a interpretação desse índice 

discutida em [Landis e Koch 1977], tem-se que ele está situado na categoria substantial 

agreement (que vai de 0,6 a 0,8), a segunda melhor possível, o que sugere uma boa 

qualidade de inferência na detecção de colas. 



  

 Uma justificativa para alguns dos erros de inferência encontrados deve-se à 

ausência do uso de algoritmos de mapeamento de expressões sinônimas, de forma que 

provas similares semanticamente e não lexicamente não puderam ser plenamente 

captadas pelo processo de mineração. Salienta-se também que as questões da prova não 

pediam respostas memorizadas, mas de caráter totalmente subjetivo, evitando assim a 

ocorrência de falso-positivos. 

5. Considerações Finais 

Este artigo descreve um estudo de caso de sucesso no qual ferramentas de software livre 

(RapidMiner e Snowball), foram utilizadas para o desenvolvimento de um modelo 

detector e avaliador de cola em provas escolares. Os resultados indicaram que o modelo 

detector de colas obteve uma acurácia de quase 80% e índice Kappa de 0,71, o que 

representa um bom resultado. A solução apresentada pode auxiliar o professor na difícil 

e, às vezes, árdua tarefa de detecção e avaliação da cola em provas escolares. 

 Pretende-se futuramente experimentar o modelo de inferência e classificação de 

colas em provas de outras áreas do conhecimento, além de levar em consideração a 

distribuição dos alunos em sala de aula como entrada para o modelo. 
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