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RESUMO
Este trabalho apresenta uma ferramenta de Social Learning Analytics (SLA)
denominada GraphWiki. A ferramenta é integrada, na forma de um plug-in, ao ambiente
virtual de aprendizagem (AVA) Moodle e tem o objetivo de possibilitar a professores e
tutores o acompanhamento das relações estabelecidas entre usuários dentro da wiki do
AVA. Com o aumento na demanda por ensino à distância, diversas técnicas têm sido
empregadas na análise de dados educacionais, entre essas técnicas, a SLA caracteriza-se
por viabilizar a análise de redes sociais e de ambientes colaborativos. O projeto e o
desenvolvimento da GraphWiki tiveram como base conceitos e aplicações práticas de SLA.
Fundamentada nesses elementos e em um modelo de referência em Learning Analytics
(LA), foi estabelecida a proposta de desenvolvimento da ferramenta. Nesse contexto, foram
feitas a modelagem UML, a identificação dos requisitos e a codificação. Algoritmos de Social
Network Analysis (SNA) foram implementados para permitir a visualização da participação
dos usuários dentro do ambiente colaborativo. Para fins de validação, foram criados dois
cenários de testes dentro de wikis distintas. Nessas situações, foi possível observar, tanto
na forma de grafo, quanto na forma de tabela, características relevantes de integração no
espaço colaborativo. Então, atributos como usuários isolados do grupos, populares e
integrados a rede puderam ser observados dentro do próprio AVA.
Palavras-chave: Social Learning Analytics, Social Network Analysis, Grafos, Visualização,
GraphWiki, wiki, Moodle.

ABSTRACT
GraphWiki: a tool for visualizing interactions between participants in the Moodle wiki
through Social Learning Analytics techniques
This work presents a Social Learning Analysis (SLA) tool called GraphWiki. The tool is
integrated as a plug-in into the learning management system (LMS) Moodle and it is
intended to enable teachers to track user relationships within the AVA wiki. With the increase
in the demand for distance learning, various techniques were used in the analysis of
educational data, among these techniques, SLA is characterized by making it possible to do
an analysis of social networks and collaborative environments. The design and development
of GraphWiki was based on SLA concepts and applications. Based on these elements and a
in reference model for Learning Analytics (LA), the tool development proposal was
established. In this context, UML modeling, requirements identification and coding were
done. Algorithms of Social Networks Analysis (SNA) were implemented to allow the
visualization of the participation of users within the collaborative environment. For validation
purposes, two test scenarios were generated within the different wikis. In these situations, it
was possible to observe, both in the form of graphs and in the form of a table, relevant
integration characteristics in the collaborative space. Thus, the groups of users, popular
groups and members of the network could be observed within the AVA itself.
Keywords: Social Learning Analytics, Graphs, Social Network Analysis, Visualization,
GraphWiki, wiki, Moodle.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação e Justificativa
Técnicas de análise de dados são utilizadas em diversos campos do conhecimento.

A partir de dados brutos, uma análise pode fornecer informações relevantes, tanto no
ambiente dos negócios, quanto no meio acadêmico. O uso de variados sistemas por
professores, tutores e alunos, produz uma quantidade significativa de dados que, quando
manipulados por técnicas de análise, não só fornecem informações mas norteiam ações a
serem tomadas visando melhorias no aprendizado.
Atualmente, ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) são largamente utilizados e
tornaram-se ferramentas de trabalho de boa parte dos educadores. Novas tecnologias da
informação e comunicação vêm sendo utilizadas em cursos presenciais e a distância,
integradas aos métodos tradicionais de ensino, tendo como um dos objetivos a melhoria da
qualidade. Entretanto o simples uso de um AVA não é suficiente para um progresso no
aprendizado. Em muitos casos, os professores utilizam-no como repositório de materiais
educacionais para apresentações em Powerpoint, documentos em Portable Document
Format (PDF) e listas de exercícios. Porém os AVAs apresentam variados recursos que
podem auxiliar na troca de experiências e colaboração entre os participantes, aproximando
o ambiente virtual de um cenário mais dinâmico e tornando o aprendizado mais motivador,
desafiador e envolvente.
A criação de cenários reais pode ajudar no engajamento de grupos maiores de
estudantes. Além disso, professores podem, por exemplo, gravar áudios e vídeos de suas
aulas presenciais ou criar exemplos práticos de situações das salas de aula e atividades
interativas. A concepção de tais atividades de aprendizagem on-line faz necessário o uso de
ferramentas que os ajudem a observar as consequências de suas ações e avaliar suas
intervenções (DYCKHOFF, 2012).
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Por meio do acesso adequado aos dados produzidos pelos estudantes, os
professores podem avaliar o resultado de suas ações, analisar mudanças comportamentais,
acompanhar o desempenho dos alunos e estimar o progresso do aprendizado, dentre outras
aplicações.
Neste contexto, propostas e técnicas têm sido utilizadas para análise de dados
educacionais. Entre elas estão: academic analytics, action research, educational data
mining, learning analytics (LA), sistemas de recomendação e aprendizagem adaptativa
personalizada.
Além dessas técnicas tem-se a Social Learning Analytics (SLA) que, comparada à
elas, é relativamente nova, e os primeiros trabalhos com esse termo foram encontrados na
literatura a partir de 2012. Segundo Ferguson et al. (2013), SLA estuda como aprendizes
constroem o conhecimento conjunto em seus ambientes sociais e culturais, em um contexto
no qual a presença da tecnologia na educação é cada vez maior, e a interação por meio de
redes sociais é muito intensa. Ahn (2013) destaca que as plataformas de mídia social são
parte do cotidiano da população. Além disso, mostra que estudiosos da área afirmam que a
cultura participativa, incentivada pelas mídias sociais, origina novas formas de alfabetização
vitais para a aprendizagem.
Uma das importantes fases da análise de dados é a visualização, que consiste em
apresentar os resultados de um processo de extração ou de determinada busca. Ela permite
que o usuário tenha acesso, de forma usável e clara, ao maior número possível de dados
resultantes de uma pesquisa. Devido ao grande volume de dados coletados nos diversos
tipos de sistemas, as técnicas de visualização da informação estão sendo utilizadas com
vários objetivos. Elas promovem melhor entendimento visual da análise dos dados, além de
permitir a análise do comportamento dos usuários nos ambientes virtuais.
Na sua grande maioria, os AVAs usam gráficos estatísticos planos para
representação dos dados. Todavia, quando se trata da interação entre os participantes de
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um evento colaborativo e do relacionamentos entre entidades, como no caso da análise de
redes sociais, uma estrutura de grafos pode ser mais adequada e justificável (KEMCZINSKI
et al., 2014).
Ao se estruturar dados na forma de grafos é possível que se aplique técnicas de SLA
para que se obtenha informações sobre as estruturas sociais criadas na wiki. Segundo Wild
(2016), a aplicação de algoritmos para identificação de vértices isolados e cálculo da
popularidade de vértices auxiliam na identificação de alunos participativos e não
participativos nas discussões dentro do AVA. Outros algoritmos como o cálculo da
densidade e da reciprocidade do grafo também podem ser aplicados nesse contexto (CHEN
et al., 2018).
Wild (2016) relata que características como: alunos desconectados da rede,
relevância de uma entidade na rede social e grau de conectividade entre as entidades
podem ser calculadas por meio de técnicas de SNA.
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta de visualização da interação

entre os participantes e entidades de uma wiki para um curso dentro do AVA Moodle,
usando grafos para apresentação da rede social e técnicas de SLA, mais especificamente
Social Network Analysis (SNA), para tratamento dos dados. A ferramenta é direcionada ao
professor/tutor e com isso, espera-se facilitar o acompanhamento da colaboração entre os
usuários, além de permitir a detecção de problemas de participação e interação.
Com o intuito de apoiar o direcionamento do trabalho, delimitar o seu escopo,
fundamentar seus objetos de investigação, bem como atingi-lo; foram elencadas algumas
questões fortemente relacionadas com o tema proposto, que são examinadas no decorrer
desta pesquisa:
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Q1. Como teoria dos grafos e técnicas de SLA podem ser utilizadas de maneira integrada a
fim de identificar problemas de interação e participação de alunos dentro de um curso?
Q2. Como a representação em grafos pode contribuir para a identificação de interações
entre usuários de uma wiki em um AVA?
Q3. Como as técnicas de SLA podem auxiliar na identificação e qualificação das relações,
bem como das interações criadas entre os usuários de um AVA?
1.3

Contribuições
Técnicas de LA e SLA têm sido aplicadas nos últimos anos para identificação de

alunos com problemas de aprendizado tanto em cursos de ambientes virtuais quanto em
ambientes não virtuais. Quando se trata de um ambiente virtual colaborativo, a interação
entre os participantes pode ter influência direta no seu desempenho durante o curso.
Ferguson (2012) propõe que soluções de SLA podem ser pensadas de maneira
semelhante às abordagens de LA. Já Greller e Drachslet (2012) propõem um modelo de
referência para LA, que pode ser adotado de diferentes formas. Nesse trabalho, eles
exemplificam a adoção do modelo, mas não o fazem para uma abordagem de SLA. O
trabalho de Wu et al. (2016) tem foco na visualização de dados educacionais obtidos dos
espaços de colaboração (wikis), porém usando gráficos planos, como linha do tempo e
setores.
Pardo (2013) propõe algumas estruturas para representação de interações entre as
várias entidades envolvidas no processo de educação on-line, com foco maior na
visualização realizada por meio de grafos e do uso de algoritmos específicos para análise de
dados. Entretanto apesar de o autor propor um modelo para representação das interações
em SLA, não existe uma instanciação deste modelo, tal como é a proposta deste trabalho.
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Aqui é oferecido como contribuição uma ferramenta de visualização, nomeada
GraphWiki, que permite identificar as interações dos envolvidos em uma wiki de um curso
dentro do Moodle, adotando uma abordagem focada em SLA. Para isso, foi usado como
modelo de referência o trabalho de Greller e Drachslet (2012), que descreve diversas
dimensões críticas no contexto de LA.
O presente trabalho realiza a representação e a visualização das interações
utilizando grafos e a técnica SNA, permitindo a identificação de características relevantes na
participação e colaboração entre os usuários. O modo de visualização proposto nesta
pesquisa permite aos professores e tutores identificar alunos com problemas de
engajamento e contribuir para tomadas de ações preventivas que auxiliem na melhora da
aprendizagem e diminuição da evasão.
1.4

Método de Trabalho
A primeira parte deste trabalho envolve a leitura de um projeto de pesquisa pré-

existente (OLIVEIRA, 2015), assim como das suas referências. A partir dessa leitura,
seguiu-se a revisão bibliográfica como método de pesquisa.
Como direcionamento para a revisão bibliográfica, utilizamos um processo composto
por 6 etapas, as quais estão apresentadas na Figura 1. Nesta figura, a representação
sequencial das etapas é meramente ilustrativa, visto que algumas tarefas foram realizadas
em paralelo, e outras foram repetidas ao longo do seu desenvolvimento.
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Figura 1. Etapas consideradas no desenvolvimento da revisão bibliográfica.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Como uma breve descrição a respeito dessas etapas, tem-se:
1.

Leitura de Referências: Com base no projeto de pesquisa de Oliveira (2015), o qual

aborda a LA, realizamos o estudo de suas fontes bibliográficas. Os principais temas
encontrados nessas referências abrangem ambientes virtuais de aprendizagem e LA.
2.

Elaboração de questões norteadoras: Foram elaboradas questões norteadoras de

interesse, com o intuito de traçar os objetivos e os caminhos da pesquisa.
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3.

Elaboração de um mapa conceitual: Baseado nos estudos preliminares e na

definição da proposta desta pesquisa, elaboramos aqui um mapa conceitual, foco em:
“Social Learning Analytics”, “Grafos”, “Ferramenta para o professor” e “Visualização”. Alguns
conceitos essenciais e relacionados aos conceitos foco também foram adicionados ao
mapa, mostrado na Figura 3.
4.

Busca em bases de referência: Os principais pontos presentes nas questões

norteadoras e conceitos encontrados no mapa foram utilizados para buscas iniciais em
bases de referências Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Association for
Computing Machinery (ACM),

Scientific Electronic Library Online

(Scielo),

Portal

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Google
Academics e Bibliotecas digitais da Universidade de São Paulo (USP), Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) e Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). Bases nacionais e internacionais foram utilizadas com o objetivo de selecionar
os melhores trabalhos como fonte para esta pesquisa. Tal seleção se baseou sobretudo na
leitura e análise de títulos, resumos e conclusões destes trabalhos.
5.

Leitura da bibliografia: Os textos selecionados ao fim do passo 4 foram lidos e deles

extraídos os conceitos relevantes. Nesta fase, também foram feitas atualizações no mapa
conceitual e nas questões norteadoras.
6.

Escrita da revisão bibliográfica: A elaboração do capítulo de revisão da literatura deu-

se com base na bibliografia obtida e ocorreu de forma paralela ao item 5.
A segunda parte do desenvolvimento deste trabalho teve como base a revisão bibliográfica,
contando também com atividades práticas, estando todas ilustradas na Figura 2.
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Figura 2. Segunda parte do desenvolvimento do trabalho.

Fonte: Elaborada pelo autor.
Uma breve descrição das etapas elencadas nessa figura é apresentada a seguir:
1.

Criação de uma wiki experimental: Início de uma atividade prática de criação de uma

wiki experimental em um curso dentro do AVA Moodle, a fim de auxiliar e embasar a
elaboração da ferramenta proposta.
2.

Modelagem da ferramenta: Modelagem da ferramenta GraphWiki com base na

elaboração de uma arquitetura do sistema e instanciação do framework

de Greller e

Drachsler (2012).
3.

Criação de um ambiente de testes: Para apoiar o desenvolvimento da ferramenta, foi

criada uma instância de testes do Moodle 3.4, habilitada para a criação de wikis.
4.

Desenvolvimento da ferramenta: A ferramenta foi desenvolvida seguindo a

documentação do Moodle (Moodle Documentation, 2017). Foi utilizada a linguagem de
programação PHP com a biblioteca d3.js para o desenho dos grafos. Além disso, utilizou-se
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Cascading Style Sheets (CSS)

para a definição dos estilos das páginas e dos grafos.

JavaScript Object Notation (JSON) foi utilizada para se estabelecer a estrutura de dados
para representar um grafo e MySQL como banco de dados.
5.

Testes e validação da ferramenta: Com base na instância do AVA configurada e em

dados criados na wiki, foram feitos testes focados na visualização dos grafos.
6.

Análise dos resultados: Os resultados obtidos foram observados e analisados de

acordo com a especificação proposta.
Ainda com base no levantamento bibliográfico e na proposta inicial da ferramenta, foi
realizada a escrita e submissão de um artigo para o evento internacional EDULEARN17 na
categoria apresentação virtual, o qual foi aceito para publicação (ZAMPIERI; OLIVEIRA,
2017).
1.5

Organização do texto
Neste trabalho, o texto apresentado está organizado em seis capítulos. No Capítulo 2,

é apresentado o mapa conceitual, os resultados das buscas, sua quantificação e uma breve
análise, além da revisão da literatura envolvendo assuntos relacionados à temática deste
trabalho. Uma abordagem sobre o AVA Moodle, a elaboração de plug-ins e o funcionamento
da wiki é mostrada no Capítulo 3. Descrições da proposta de ferramenta, da sua arquitetura
e dos detalhes do seu desenvolvimento são destacados no Capítulo 4. No Capítulo 5, estão
descritos os testes realizados na ferramenta, bem como a análise e a discussão dos
resultados obtidos. As conclusões e as propostas de trabalhos futuros são apresentadas no
Capítulo 6.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Com o intuito de nortear o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente foi realizada

uma pesquisa bibliográfica que permitiu obter quantidade significativa de material para
estudos, bem como compreender o cenário em que se enquadra outras pesquisas com
temas similares ao nosso.
Fundamentado nessa pesquisa bibliográfica, desde o início dos trabalhos e ao longo
do estudo, foi elaborado um mapa conceitual e desenvolvida a escrita da revisão literária, os
quais estão apresentados neste Capítulo. Além disso, algumas considerações finais também
são destacadas aqui.
2.1

Mapa conceitual
Mapas conceituais são propostos como estratégias potencialmente facilitadoras da

aprendizagem significativa e podem ser utilizados em diferentes contextos e finalidades.
Neste trabalho, foi elaborado um mapa conceitual com o intuito de organizar os conceitos
foco e mapear a relação entre estes e outros conceitos, os quais são classificados em
essenciais, importantes e relacionados. Além disso, o mapa auxilia na visualização geral do
assunto e facilita a identificação de palavras-chave utilizadas durante as pesquisas
bibliográficas (MOREIRA, 2012).
Na Figura 3, onde é apresentado o mapa conceitual, encontram-se os considerados
conceitos foco: Visualização, Grafos, Ferramenta para aluno/professor e SLA, aqui expostos
na cor preta. Os conceitos LA, processo de aprendizagem e AVA são considerados
essenciais, uma vez que dão sustentação aos conceitos foco. Outros conceitos e
ferramentas associados a LA estão especificados como conceitos importantes ou
relacionados ao trabalho. Apesar destes não serem considerados o núcleo desta pesquisa,
fornecem conhecimentos que podem auxiliar no seu desenvolvimento.

26

Figura 3. Mapa conceitual com abordagem de SLA e Ferramentas de Visualização de
dados educacionais.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Destacando alguns conceitos e relações abordados na Figura 3, tem-se as técnicas
de SLA como norteador para o desenvolvimento da ferramenta deste trabalho, denominada
GraphWiki. A GraphWiki permite visualizar as interações entre os participantes de uma wiki
dentro de cursos no AVA Moodle e tem como uma das finalidades auxiliar no processo de
ensino e aprendizagem. As interações e os participantes da wiki têm sua representação na
forma de Grafos.
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2.2

Pesquisa bibliográfica e Resultados
A pesquisa bibliográfica foi realizada em bases de referência nacionais e

internacionais. No início, o termo Learning Analytics foi utilizado como conceito base, porém
à medida que o conhecimento foi se fundamentando, novos conceitos passaram a ser
pesquisados, dentre eles Social Learning Analytics, Graphs e Visualization.
A Tabela 1 mostra os resultados das pesquisas obtidas, separando-os de acordo
com as palavras-chave utilizadas, bases de busca e total de trabalhos obtidos e
selecionados. O critério utilizado para seleção do trabalho foi a aderência à proposta desta
pesquisa, e para isso foram lidos e avaliados o título, o resumo e a conclusão.
Ao término do desenvolvimento da ferramenta Graphwiki proposta, foi realizado um
novo ciclo de buscas, porém, devido ao tempo disponível para conclusão deste trabalho, os
assuntos pesquisados foram focados nos temas “Visualization” e SLA. Nesse ciclo, foram
utilizadas as bases de busca Google Scholar, IEEE e ACM, uma vez que a maior parte dos
trabalhos da fase anterior foram selecionados a partir dessas bases. Dos trabalhos
pesquisados, foram selecionados 3 artigos do ano de 2017 e um do ano de 2018. Ao final da
Tabela 1 pode-se observar que foram selecionados 45 trabalhos, todos lidos na íntegra.
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Tabela 1. Palavras-chave utilizadas, base de busca, quantidade de trabalhos encontrados e
selecionados (entre parênteses).
Palavras/Questões

Base de busca

Total de trabalho encontrados
(trabalhos selecionados)

“Learning Analytics”

IEEE

235 (6)

“Learning Analytics”

ACM

504 (7)

(+"Learning Analytics" +Graphs)

ACM

17 (1)

(("Learning Analytics") AND graphs)

IEEE

2 (1)

(("Learning Analytics") AND tools)

IEEE

81 (3)

“Learning Analytics” AND Visualization

IEEE

59 (0)

“Learning Analytics”

Scielo

5 (3)

Learning Analytics

Biblioteca Digital USP

0 (0)

Learning Analytics

Biblioteca Digital Unicamp

1 (0)

“Learning Analytics”

Biblioteca Digital Unesp

0 (0)

Learning Analytics

Biblioteca Digital Unesp

0 (0)

“Learning Analytics” AND Visualization

IEEE

59 (0)

“Learning Analytics”

Portal Capes

252 (5)

“Learning Analytics” AND Visualization

Portal Capes

27 (2)

“Learning Analytics” AND Visualization

Google Scholar

3940 (5)

“Social Learning Analytics”
(até 2017)

IEEE

4 (3)

“Social Learning Analytics”
(até 2017)

ACM

11 (6)

“Social Learning Analytics” (até 2017)

Google Scholar

527 (0)

“Social Learning Analytics” AND
“Visualization” (pós 2017)

Google Scholar

196 (3)

“Social Learning Analytics” AND
“Visualization” (pós 2017)

IEEE

1 (1)

“Social Learning Analytics” AND
“Visualization” (pós 2017)

ACM

0 (0)

Total de Trabalhos Selecionados

Fonte: Elaborada pelo autor.

45
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A Tabela 2 e a Figura 4 mostram a quantidade de artigos selecionados por ano de
publicação, de 2011 até 2018. A partir delas, pode-se perceber que entre 2012 e 2014
houve uma estabilidade e um pico no ano de 2015. Considerando todas as palavras-chave e
bases de busca, como a maior parte das pesquisas foi realizada em meados de 2016, é
provável que o número de publicações relacionadas a esta proposta tenha aumentado a
partir de 2016.
Tabela 2. Quantidade de trabalhos selecionados por ano
Ano

Quantidade

2011

3

2012

7

2013

7

2014

7

2015

11

2016

6

2017

3

2018 (até Junho)

1

Total

45

Fonte: Elaborada pelo autor.
Figura 4. Quantidade de trabalhos selecionados por ano.

Número de trabalhos selecionados por ano de
publicação
12
11
10
8
7

7

7

6

6

4
3

3

2
1
0
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Fonte: Elaborado pelo autor.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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A Tabela 3 apresenta a quantidade de artigos por país de origem. Por meio dela, é
possível destacar que os principais artigos encontrados são provenientes do Reino Unido,
da Espanha e dos Estados Unidos da América. A Figura 5 ilustra esses dados divididos por
continente.
Tabela 3. Quantidade de trabalhos selecionados por país de origem.
País

Quantidade

Alemanha

1

Austrália

2

Bangladesh

1

Bósnia

1

Bélgica

2

Brasil

3

Canadá

5

Chile

1

Cuba

1

Equador

1

Espanha

6

Estados Unidos

7

Finlândia

1

Grécia

2

Holanda

1

Marrocos

1

México

1

Polônia

1

Reino Unido

7

Total
Fonte: Elaborado pelo autor.

45
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Figura 5. Quantidade de trabalhos selecionados por continente.

4%
29%

49%
16%

2%
América
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Europa

Oceania

Fonte: Elaborada pelo autor.
Com o intuito de ter um panorama a respeito dos trabalhos selecionados, foi
realizada uma classificação por assunto, considerando os temas mais recorrentes, e obtevese um total de 9 (nove) assuntos diferentes. Na Tabela 4, são evidenciados esses assuntos
e o total de trabalhos envolvidos separados por ano.
Tabela 4. Divisão de assuntos pela linha do tempo.
Assunto

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

1 - Introdução a LA

3

0

4

1

1

1

0

0

10

2 - Estudos de Caso em LA

0

1

0

0

1

0

0

0

2

3 - Social Learning Analytics

0

2

1

0

1

0

1

0

5

4 - Processo de LA

0

1

0

0

0

0

0

0

1

5 - Frameworks de LA

0

1

0

1

0

0

0

0

2

6 - Visualização em LA

0

0

1

2

6

2

0

0

11

7 - Predição em LA

0

0

1

2

2

2

0

0

7

8 - Algoritmos em LA

0

0

0

1

0

0

0

0

1

9 - Ferramentas de LA

0

0

0

2

1

0

2

1

6

Total

3

5

7

9

12

5

3

1

45

Fonte: Elaborado pelo autor.
Dessa tabela pode-se observar que a maior parte dos trabalhos está relacionado ao
assunto “Visualização em LA”, que é um dos conceitos foco deste trabalho, e “Introdução a
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LA”, que foi o ponto de partida da pesquisa. O percentual de artigos selecionados por
assunto são apresentados na Figura 6.
Figura 6. Quantidade de trabalhos selecionados por tema central.
13%
22%
2%

16%

4%

11%
2%

24%
4%
Introdução a Learning Analytics

Estudos de Caso em LA

Social Learning Analytics

Processo de Learning Analytics

Frameworks de Learning Analytics

Visualização em Learning Analytics

Predição em Learning Analytics

Algoritmos em LA

Ferramentas de Learning Analytics

Fonte: Elaborado pelo autor.
2.3

Revisão da literatura: Resultado
Nesta seção, são descritos os principais conceitos encontrados nos textos

selecionados a respeito da temática deste trabalho, sendo subdividida em sete partes. Na
seção 2.3.1, são expostos os principais fundamentos e aplicações sobre LA. Conceitos e
técnicas que de alguma forma se relacionam com LA são apresentados na seção 2.3.2. Na
seção 2.3.3, é discutido o modelo de referência em LA utilizado neste trabalho. As
definições e técnicas associadas a SLA, cuja construção utiliza-se de diversos conceitos
destacados na seção 2.3.2, são abordados na seção 2.3.4. Na seção 2.3.5, são
apresentados os estudos envolvendo grafos e aprendizagem. Algumas informações,
definições e características relacionadas à visualização de dados educacionais, incluindo o
uso de grafos, são descritos na seção 2.3.6. Por fim, algumas aplicações práticas, incluindo
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exemplos de ferramentas de LA e SLA desenvolvidas para ambientes virtuais de
aprendizagem, são apresentadas na seção 2.3.7.
2.3.1

Learning Analytics
Segundo a primeira conferência Learning Analytics and Knowledge (LAK), ocorrida

no ano de 2011 (LAK11), o conceito de LA pode ser definido como a medida, coleta, análise
e comunicação de dados sobre alunos e seus contextos, para fins de entendimento e
otimização do aprendizado e dos ambientes em que ele ocorre (SIEMENS, LONG, 2011).
Atualmente, uma grande variedade de plataformas de aprendizado on-line possibilita
a coleta de dados sobre alunos, professores, tutores, cursos e instituições. Se por um lado a
grande quantidade de dados permite que se obtenha conhecimento a respeito de
determinado assunto, por outro, o tratamento de tais dados para a produção de
conhecimento pode ser um processo complicado.
Nos últimos anos, a quantidade de dados publicada e disponibilizada na web cresceu
de maneira significativa. Isso inclui dados governamentais, da web e gerados por redes
sociais. Esse crescimento na quantidade de dados despertou o interesse dos pesquisadores
em tecnologias de recuperação da informação. Tais tecnologias são usadas para analisar
dados e oferecer produtos customizados às necessidades e ao contexto de usuários.
Há alguns anos, reunir uma grande quantidade de dados de usuários era uma tarefa
para a qual as universidades e companhias de educação enfrentavam muitas limitações em
termos de custo, requisitos de tempo, escopo e autenticidade desses dados. Muitas vezes, a
obtenção deles era feita por meio de questionários ou entrevistas com um certo número de
stakeholders. O cenário atual da exploração de dados tornou a coleta de informações uma
atividade muito mais acessível (GRELLER; DRACHSLER, 2012).
2.3.2

Conceitos relacionados a Learning Analytics
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Os principais conceitos e métodos de LA são provenientes de uma grande variedade
de campos de pesquisa incluindo academic analytics, action research, educational data
mining, além de sistemas de recomendação e aprendizagem adaptativa personalizada
(DYCKHOFF, 2012).
Esses conceitos, muitos deles emergentes, têm sido aplicados por professores e
instituições de ensino. Nas subseções a seguir, com o intuito de melhor relatar tais
conceitos, será apresentada uma breve descrição de cada um deles.
2.3.2.1 Academic Analytics
O termo Academic Analytics, utilizado pela primeira vez ao se referir a um sistema
AVA, denominado WebCT, foi introduzido por Goldstein e Katz (2005) para descrever a
aplicação de ferramentas e práticas de Business Intelligence na educação superior
(DYCKHOFF, 2012).
A ideia de inserir o conceito de Analytics na educação está associada a um altíssimo
potencial de transformação: o uso de dados educacionais proporciona um processo melhor
fundamentado e facilita a tomada de decisão. Essas ações abrem portas para novos
modelos no gerenciamento de Instituições de Ensino Superior (IES) nos aspectos de
eficiência organizacional e pedagógica (FERREIRA; ANDRADE, 2014).
Segundo Mat et al. (2013), o conceito de Academic Analytics tem ganhado uma
atenção notável, pois auxilia as instituições educacionais na melhoria do desempenho e
sucesso estudantil, aumentando a retenção de estudantes e reduzindo a carga de
responsabilidade e de prestação de contas. Nesse contexto, a utilidade de Academic
Analytics reside na possibilidade de se explorar uma grande quantidade de dados e utilizar
este fato para melhorar o desempenho dos estudantes. Muitas instituições como a
Universidade de Purdue, a Universidade de Northern Arizona e o Sinclair College estão
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avançando e demonstrando os benefícios de Academic Analytics para estudantes e
instituições de ensino (MAT et al., 2013).
2.3.2.2 Action Research
O Action Research objetiva a melhoria da prática de ensino, além de assegurar a sua
qualidade. Por meio de ciclos de ação interativos (envolvendo a análise dos dados
educacionais), a percepção e a avaliação do ensino podem ser regularmente ajustados para
atender às necessidades dos alunos. Os professores podem aprender mais sobre seu
trabalho e assim melhorar suas práticas de ensino (HINCHEY, 2008 apud DYCKHOFF,
2012).
Apesar dos objetivos de Action Research e LA serem semelhantes, a diferença pode
ser vista no gatilho inicial do estudo. Enquanto projetos de Action Research normalmente se
iniciam com uma questão de pesquisa levantada pela prática de professores, a maioria dos
projetos de LA se desenvolvem com base em observações feitas sobre dados previamente
coletados (estes dados incluem frequência dos alunos, notas em avaliações e frequência de
interações em ambientes virtuais) . Projetos de Action Research frequentemente utilizam
métodos qualitativos para gerar uma figura holística da situação de aprendizagem, enquanto
LA é baseada em métodos quantitativos. Além disso, os stakeholders envolvidos em
projetos de Action Research normalmente são professores e alunos, enquanto LA pode
envolver outros stakeholders, como designers de sistemas e pessoal institucional
(DYCKHOFF, 2012).
2.3.2.3 Educational Data Mining
Segundo Romero (2010 apud KEMCZINSKI et al. 2014), Educational Data Mining
(EDM) é a aplicação de técnicas de Data Mining (DM) na área de educação, a fim de
desenvolver métodos que exploram dados em ambientes educacionais para entender o
comportamento dos alunos e os padrões de aprendizado.
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Com o aumento da utilização de software como instrumento educacional e com a
criação de bancos de dados sobre estudantes, foram criados grandes repositórios de dados
capazes de refletir o aprendizado dos alunos. Além disso, há uma imensa quantidade de
informações providas de sistemas de suporte a educação à distância (EAD), e sendo que
todas essas informações são fonte de dados do EDM.
Apesar de EDM aparentar ser um sinônimo de LA, há algumas diferenças básicas
que acarretam a separação dos grupos de pesquisa. Tais diferenças dizem respeito,
basicamente, ao papel dos sistemas especialistas na tomada de decisão. Em LA, o princípio
fundamental é fornecer informações para que professores, estudantes ou outros
profissionais envolvidos tomem decisões. Em EDM, procuram-se mecanismos automáticos
de ação, sem que haja a necessidade de interação humana (KEMCZINSKI et al., 2014).
2.3.2.4 Sistemas de Recomendação
Sistemas de recomendação agregam dados sobre comportamentos ou preferências
de usuários construindo conclusões que indicam itens nos quais usuários podem estar
interessados. Esses sistemas podem ser classificados em diversas classes, baseado no
modo como as recomendações são feitas (KEMCZINSKI et al., 2014).
Ainda segundo Kemczinski et al. (2014), as recomendações podem fundar-se em
conteúdos e gostos capturados sobre o usuário no passado. Além disso, podem estar
relacionadas às preferências similares de outros usuários do sistema. Algumas técnicas
utilizadas para recomendação também são utilizadas em aplicações LA.
Ainda existem muitas questões em aberto nessa área, por exemplo, a adaptação e
otimização de algoritmos e métodos a partir de sistemas de recomendações comerciais
(KEMCZINSKI et al., 2014).
2.3.2.5 Aprendizagem adaptativa personalizada
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Quando se trata de aprendizagem adaptativa em sistemas educacionais, os termos
adaptação e adaptabilidade são bastante utilizados de diferentes formas. A adaptação é a
capacidade de modificar materiais do curso usando diferentes parâmetros e um conjunto de
regras pré-definidas. A adaptabilidade envolve a possibilidade de personalizar os materiais
de um curso para os alunos (BURGOS, 2007; KEMCZINSKE, 2014).
Uma ideia comum nesses sistemas é que, com base em informações sobre os
alunos e seu contexto atual, um método de adaptação apropriado deve ser escolhido para
adaptar a apresentação do material do curso ao aluno. Algumas literaturas mais recentes
têm criticado a abordagem utilizada nos sistemas de aprendizagem tradicionais,
caracterizando-a como excessivamente top-down, ignorando o papel fundamental dos
aprendizes dentro do processo de aprendizado.
Uma nova visão de aprendizado personalizado tem sido apresentada nos últimos
anos, com base no conceito de Ambientes de Aprendizado Pessoal (AAP). Nos AAPs, a
personalização é iniciada pelo aluno, ao invés de ser processada por um sistema inteligente.
A abordagem direcionada ao AAP foca na adaptabilidade, dando ao aluno mais direção,
organização e controle próprios.
A definição do perfil do usuário é essencial na Aprendizagem adaptativa
personalizada, pois seu foco está na modelagem do aprendiz como núcleo para se alcançar
ambientes adaptativos e personalizados. Esses ambientes permitem considerar a
heterogeneidade das necessidades dos alunos e ainda que eles experimentem técnicas de
ensino personalizadas (KEMCZINSKE, 2014).
2.3.3

Um modelo de referência para LA
Algumas questões substanciais devem ser levantadas para a pesquisa e

implementação de LA. Além de questões técnicas, como compatibilidade de conjuntos
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educacionais ou comparação de algoritmos, outros pontos influenciam na aceitação e no
impacto de LA.
Entre essas questões, destacam-se a propriedade, disponibilidade e a ética em
relação aos dados. Além disso, há uma demanda para que os profissionais apresentem
novas competências que interpretem e possam agir com base nos resultados da análise de
dados. Assim, a adoção de LA no processo de aprendizado precisa ser cuidadosamente
implementada trazendo os benefícios esperados. (GRELLER; DRACHSLER, 2012).
A adoção e a instanciação de um modelo de referência são importantes do ponto de
vista de padronização e validação de soluções antes e depois da implementação. Greller e
Drachslet (2012) propõem um modelo de seis dimensões críticas para domínio e aplicação
de LA. Cada uma das dimensões pode ser subdividida em diversas instanciações. O termo
genérico “participante”, por exemplo, pode ser instanciado como “aluno” ou “professor”.
Neste modelo, apresentado na figura 7, são enumeradas as dimensões: participantes,
objetivo, dados, instrumentos, limitações externas, limitações internas. A figura mostra que
cada uma das dimensões (representada pela cor azul escura) direciona-se para possíveis
instanciações (representadas pela cor azul clara).
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Figura 7. Dimensões críticas de LA.

Fonte: Adaptado de (GRELLER; DRACHSLER, 2012).

O grande valor desse modelo está no fato de que ele aborda as diversas dimensões
de LA e que, com base na instanciação de cada uma destas dimensões, pode-se obter
diversos cenários reais em um contexto educacional. As dimensões são consideradas
críticas, pois a formulação de um projeto completo de LA depende da instanciação de cada
um dos seis campos pelo menos uma vez. O fato desse modelo ser "instanciável" mostra
sua flexibilidade, podendo ser utilizado em diversos contextos e com variadas técnicas de
LA.
No quadro 1 estão detalhados exemplos de possíveis instanciações para cada uma
das dimensões do modelo: participantes, objetivo, dados, instrumentos, limitações externas,
limitações internas. Os exemplos de instanciação do modelo mostrados nessa tabela não
são os únicos possíveis, uma vez que dependendo do modelo de referência, várias
oportunidades de instanciação podem existir de acordo com o contexto.
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Quadro 1. Exemplo de um caso de uso e valores para as dimensões de LA.
Dimensão

Valores
Dados: um grupo de estudantes.

Participantes
Usuários dos dados: tutores, moderadores de discussões.

Objetivo

Reflexão: Analisar as interações entre os estudantes em um fórum de
discussão, identificar conexões entre os estudantes, e identificar
estudantes isolados, afim de trazê-los de volta à discussão.
Dados protegidos: Interações entre estudantes e postagens em fórum do
AVA.

Dados

Indicadores relevantes: Postagens publicadas, respondidas.
Escala de tempo: Qual o intervalo de tempo para aplicação da análise.
Teoria pedagógica: construtivista, a hipótese é que participantes ativos em
uma discussão mostram um melhor resultado de aprendizado.

Instrumentos

Tecnologia: SNA, estatística.
Apresentação: visualização de diagrama de rede, tabela.

Limitações
externas

Convenções: (1) Privacidade: A análise está de acordo com o que foi
combinado com os alunos? (2) Ética: Quais são os principais perigos da
má utilização desses dados? (3) Normas: Existem problemas de proteção
legal relacionados ao tipo de uso de dados de estudantes? (4) Escala de
tempo: Os estudantes vão poder se beneficiar dos resultados das
análises? A análise será feita no momento ou processada posteriormente?

Limitações
internas

Competências necessárias: Interpretação dos dados, pensamento crítico.

Fonte: Elaborado pelo autor.
O modelo detalhado na Figura 7 é posteriormente instanciado para o cenário
específico da GraphWiki, dando suporte à modelagem e desenvolvimento da ferramenta. O
modelo, representado no quadro 1, mostra SNA como um dos instrumentos de análise.
Um outro modelo de referência proposto por Muslim et al. (2016), apresenta algumas
semelhanças ao proposto por Greller e Drachsler (2012)

como as dimensões dados,
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limitações e objetivos, porém, o modelo de Greller e Drachsler (2012) foi escolhido por se
mostrar mais genérico e facilmente instanciável. Enquanto Muslim et al. (2016) tratam o
modelo envolvendo temas bastante específicos como, por exemplo, uma abordagem voltada
a Big Data, o modelo de referência de Greller e Drachsler (2012) adota o tema de maneira
genérica, mostrando exemplos práticos de como cada uma das dimensões pode ser tratada.
2.3.4

Social Learning Analytics
SLA foca em como aprendizes constroem o conhecimento em conjunto, em suas

configurações culturais e sociais. No contexto de aprendizado social on-line, são
considerados tanto ambientes educacionais formais (como por exemplo, ambientes virtuais
de aprendizagem) quanto informais, incluindo redes e comunidades.
As plataformas de mídia social, bastante utilizadas atualmente, facilitam a
publicação, indexação e acompanhamento de conteúdo gerado por usuários. Essas
plataformas proveem espaços colaborativos de fácil utilização, que possibilitam um novo
conjunto de interações se tornado comuns para criar amizades, seguir outros usuários,
enviar mensagens, escrever em microblogs, curtir, avaliar (BUCKINGHAM; FERGUSON,
2012).
Segundo Schreus (2013), SLA procura enriquecer a concepção de LA, dando
visibilidade, e em alguns casos questionando os comportamentos e padrões no ambiente de
aprendizado, o que torna o processo de aprendizagem efetivo. Em particular, SLA foca em
processos nos quais o aluno não se isola e, ao invés disso, interage com seus pares (por
exemplo, via mensagem, solicitação de amizade). Outra possibilidade é a utilização de
plataformas colaborativas, nas quais as atividades deixam marcas que possam ser
aproveitadas por outros alunos (blogs, publicações, buscas, marcações e avaliações).
A aplicação de SLA em um ambiente de aprendizagem permite que se responda
perguntas do tipo: Quem aprende com quem? O que eles aprendem uns com os outros?
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Que tipos de interações ocorrem entre pessoas que aprendem juntas? Em quais direções
ocorre o fluxo de recursos/interações? Com que frequência as interações de aprendizagem
ocorrem? Quão importante são essas interações com as pessoas envolvidas? Qual o valor
que essas interações de aprendizagem podem criar? (SCHREUS, 2013). Essas perguntas
ajudam a entender a estrutura e a dinâmica de grupos sociais.
Segundo Backstrom et al. (2006), este entendimento é um objetivo natural da análise
de redes, uma vez que grupos tendem a se ligar em estruturas de redes maiores. Assim,
dado um conjunto de indivíduos conectados em uma rede social, os grupos e comunidades
que eles formam correspondem a grafos menores na rede, que podem crescer e sobrepor
uns aos outros numa estrutura potencialmente complexa.
A análise de redes sociais considera que as mesmas são feitas de nós e vínculos.
Os nós representam os atores individuais e os vínculos correspondem ao relacionamentos
entre esses atores. O impacto da estrutura das redes sociais pode ser estudado em três
níveis: posições que os atores têm numa rede (dimensão individual), os relacionamentos
entre atores na rede (dimensão de vínculos) e a estrutura geral da rede (dimensão de rede).
2.3.4.1 Categorias de SLA
Buckingham e Ferguson (2012) apresentaram os fundamentos gerais de SLA,
revisando alguns dos fatores que reforçam a importância atual da aprendizagem social.
Esse trabalho identifica cinco categorias de análise de SLA, sendo duas de natureza social e
três relacionadas às dimensões sociais (denominadas socializadas). Nesse trabalho, são
descritos detalhes e desafios relacionados à implementação dessas análises por meio do
SocialLearn, um espaço de aprendizado on-line em uso na UK’s Open University.
As categorias de SLA de Buckingham e Ferguson (2012) relativas à natureza social
(redes sociais e discurso) são significativas para os alunos inseridos em uma rede, no
contexto de conexões entre entidades. Já as análises socializadas (conteúdo, dimensão e
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contexto) são significativas para um aluno isolado que não está fazendo uso de conexões
interpessoais ou plataformas de mídia social.
Detalhes das cinco categorias de Buckingham e Ferguson (2012) são:
1.

Análise de redes sociais, Social Network Analysis (SNA) - permite que se identifique,

por meio das interações entre os participantes, quais ligações mais influenciam no
aprendizado. Alguns dos benefícios propostos pelo trabalho para os professores são:
identificação de estudantes “desconectados” do grupo; identificação dos principais
portadores da informação; indicação da extensão da comunidade sendo desenvolvida com
base na sala de aula. Considerando que esta categoria de análise é abordada neste
trabalho, será realizada uma descrição mais abrangente na próxima seção;
2.

Análise de discurso - pode-se analisar e potencialmente influenciar a qualidade do

diálogo entre participantes de uma comunidade on-line. Buckingham e Ferguson (2012)
propõem a utilização de palavras-chave e a classificação do significado de cada uma delas
em quatro classes: desafio, extensão, motivação e avaliação.
3.

Análise de conteúdo - foca em como os conteúdos criados na rede podem estar

relacionados aos tópicos dos cursos, e dessa forma, contribuir para o aprendizado dos
participantes;
4.

Análise de disposição - tem foco em como as relações estabelecidas podem

influenciar na disposição dos aprendizes;
5.

Análise de contexto - permite que se avalie o aprendizado por meio do contexto no

qual o curso está sendo feito pelo aluno (ambiente, dispositivo e local).
2.3.4.2 Categoria análise de redes sociais
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A análise de redes sociais é uma categoria que tem como uma das principais
características a análise de interação entre participantes de uma rede social, análise tal que
é abordada neste trabalho.
Buckingham e Ferguson (2012) destacam que a análise de redes sociais liga-se ao
fato de que o aprendizado on-line é baseado em tecnologias da informação e comunicação
(TIC), afim de promover interações entre os participantes de cursos. Pessoas e recursos
podem ser considerados atores participantes dessas redes, nas quais se estabelecem
ligações fracas ou fortes.
A análise de redes sociais pode ser abordada da perspectiva de um indivíduo ou
mesmo de toda a rede. Uma abordagem individual pode permitir a identificação de pessoas
que apoiem o aprendizado de um indivíduo, a origem de conflitos de entendimento e outros
fatores contextuais que podem influenciar no aprendizado. Uma visão de toda a rede, por
sua vez, permite que se tenha informações sobre os interesses e práticas de um conjunto de
pessoas, identificando elementos que mantêm a rede unida.
A análise de redes sociais permite que se identifique, por meio das interações entre
os participantes, quais ligações mais influenciam positivamente no aprendizado. Alguns dos
principais benefícios para os professores são: identificação de estudantes “desconectados”
do grupo; identificação dos principais portadores da informação; indicação da extensão da
comunidade sendo desenvolvida com base na sala de aula.
2.3.5

Grafos e aprendizagem
Os dados disponíveis nas redes sociais estabelecidas dentro de um AVA devem ser

capturados de forma a permitir sua organização e representação em estruturas de dados
adequadas. Além da representação, é importante que tais estruturas permitam a
visualização dos seus dados.
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Pardo (2013) destaca que o formalismo proposto para se capturar a essência de um
ambiente de aprendizagem é derivado da combinação de vários paradigmas e perspectivas
bem estabelecidos, como segue:
1ª. As redes sociais e os relacionamentos entre os participantes podem ser capturados de
maneira eficiente com grafos de redes sociais.
2ª. As técnicas de SNA podem ser utilizadas para análise da evolução de tais entidades ao
longo do tempo e para inferir suas estruturas futuras. Aplicações de análise de dados têm
sido utilizadas em ambientes de aprendizado para se obter representações detalhadas de
eventos ao longo do tempo. A análise destes eventos abre a possibilidade de que os
sistemas adaptem vários aspectos do ambiente de aprendizado para maximizar a
aprendizagem.
3ª. Está relacionada ao fato de que, em experiências de aprendizado, o conhecimento tende
a ter uma estrutura simples e fácil de se capturar. Cursos são organizados em tópicos,
tarefas, módulos, etc. Essa estrutura pode também ser utilizada para se detectar as
interações mais adequadas que podem ocorrer no futuro.
4ª. Reside no fato de que estudantes em uma estrutura social podem se beneficiar pela
observação de como a comunidade se desenvolve ao longo do tempo com base nas
múltiplas interações que podem ocorrer no ambiente (interações que podem ser entre
estudantes e outros estudantes, estudantes e professores, ou de qualquer um deles com
outros recursos do ambiente).
Ainda, Pardo (2013) diz que uma plataforma genérica de rede social pode sugerir
novos usuários para se conectar, links para se explorar ou atividades para se dedicar. Todas
estas sugestões estão ligadas ao universo de conexões pré-existentes do usuário. Um Grafo
de Aprendizagem Social (GAS) pode ser utilizado para que se faça essa mesma análise,
porém, num contexto mais restrito, levando a sugestões melhor direcionadas.
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Um GAS é definido como um grafo G = (V, A), sendo V o conjunto de vértices e A o
conjunto de arestas. Os vértices do grafo podem representar qualquer entidade em um
ambiente de aprendizagem. Isto inclui pessoas (alunos, professores, administradores),
recursos (documentos, recursos multimídia), conjuntos de recursos (lições, módulos,
cursos), ferramentas (editor de texto, fóruns, wikis, sistemas de submissão de tarefas) ou
até mesmo espaços físicos (salas de aula, laboratórios).
Cada nó pode ter um atributo classificando seu tipo, com base nas categorias
citadas. Os nós têm um conjunto de atributos representados por pares (nome, valor) e
podem ainda incluir referências a outros nós, permitindo a criação de estruturas multinodais, como grupos de estudantes.
As arestas podem refletir as diversas relações entre as entidades representadas
pelos nós. Relações entre pessoas, recursos e ferramentas podem ser simbolizadas pelas
arestas. As arestas podem ter pesos para representar detalhes a respeito da relação e
podem ser direcionadas, no caso de relações não mútuas.
2.3.5.1 Representação de atividades de aprendizagem
Pardo (2013) informa que a melhor maneira de se observar a utilidade dos GAS é
mostrar como situações específicas num ambiente de aprendizagem podem ser criadas.
A Figura 8 ilustra a representação, por meio de um GAS, da interação entre três
estudantes, uma ferramenta e um fórum de discussão. Apenas informações relevantes,
relacionadas aos nós e arestas, são exibidas no grafo. As arestas mostram o tipo de
interação e a ordem de tempo (se for relevante). As arestas contínuas indicam um
acontecimento, enquanto as tracejadas representam uma dedução.
Na Figura 8, considerando a temporalidade dos acontecimentos, inicialmente, tem-se
as entidades representadas pelos usuários U1 e U3 ilustradas pelos nós em cinza. Existe
um nó representando também o fórum do curso, e uma discussão em tal fórum.
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Figura 8. Representação de um grafo GAS.

Fonte: Adaptado de Pardo (2013).
Nessa figura, a primeira interação a acontecer é a utilização da ferramenta por parte
do usuário U1. Depois de um intervalo de tempo, o estudante tem algumas dúvidas e posta
uma mensagem no fórum do curso. Com essa interação, o nó M1 (indicando uma
mensagem) é criado, assim como um novo tópico em uma das discussões do fórum. Esses
eventos podem ser facilmente detectados em uma AVA e traduzidos em nós e arestas
apropriados.
A próxima interação se dá a partir do usuário U2, que lê a mensagem postada, à qual
se refere a aresta representada pelo texto “lê”, e responde com a mensagem M2. Assim
como no caso anterior, a mensagem é representada no GAS com as áreas apontando para
o mesmo tópico do fórum. O próximo evento é representado pelo uso do usuário U3 da
mesma ferramenta anteriormente utilizada por U1.
Utilizando-se técnicas de predição, pode-se inferir a aresta conectando o usuário U3
ao tópico comentado por U1 e U2, o usuário U3 pode interagir ativamente, lendo e/ou
comentando o tópico da discussão da qual participam os usuários U1 e U2.
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O efeito desta predição pode ter várias consequências no ambiente, como: destaque
para o título do tópico em um espaço do usuário, envio da discussão por e-mail ou
notificação dos instrutores. Este exemplo mostra uma das vantagens da representação dos
eventos por meio de um modelo baseado no GAS (PARDO, 2013).
2.3.5.2 Análise de redes sociais aplicada a grafos
Operações de medida podem ser aplicadas para avaliar e estimar características
estruturais das redes sociais. Além disso, operações de filtragem podem ser utilizadas para
se focar em estruturas particulares. Ao longo dos anos, diferentes mecanismos de filtragem
e medida têm sido propostos e validados para a análise de relacionamentos sociais em
diversos contextos, desde a formação de amizades em uma sala de aula na escola até a
participação política na campanha presidencial no Twitter.
Operações de filtragem podem contribuir na seleção de estruturas da rede que
atendem a determinadas características. É possível, por exemplo, selecionar estudantes de
um determinado curso dentro da universidade ou excluir uma relação de estudantes de
cursos de uma determinada área do conhecimento. Esses filtros podem ser aplicados em
nós, arestas ou estruturas conectadas.
Diversos tipos de algoritmos podem ser aplicados para que se faça a análise de
redes sociais em grafos. Wild (2016) propõe a utilização de algoritmos em grafos aplicados
a SNA, esses algoritmos são descritos no Quadro 2.
Operações de filtro ajudam a selecionar estruturas na rede que preencham
determinadas características. Por exemplo, em uma rede social é possível selecionar todos
os estudantes de um curso individual ou excluir grupos específicos. Esses filtros podem ser
aplicados a nós, arestas ou a estruturas conectadas.
Operações de medida servem para inspecionar características dos atores, identificar
suas ações e determinar relacionamentos implícitos. As operações de medida podem ser
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realizadas em diferentes níveis, tais como: na variedade do nó, na rede, na centralidade,
nos graus de entrada de um nó. Por exemplo, o grau de entrada de um nó pode ser utilizado
para indicar o status social de uma pessoa na rede social (WILD, 2016).
Quadro 2. Exemplos de algoritmos em grafos aplicados a SNA.
Algoritmo

Aplicação em SNA

Cálculo de
popularidade do
vértices

O cálculo de popularidade indica quantos participantes referenciam
determinado participante.

Identificação de
vértices isolados

A identificação de vértices isolados permite que se identifique
usuários que não estejam participando ativamente dos fóruns de
discussão.

Transformação de
estruturas

Os grafos podem ser representados por diversas estruturas de
dados, dependendo das necessidades. Essas estruturas são
intercambiáveis por meio de algoritmos de transformação.
Fonte: Obtido de Wild (2016).

Esslimani et al. (2011) citam o uso do conceito de sistemas de recomendação para a
personalização da informação em ambientes web. Esse trabalho apresenta os filtros
colaborativos como a técnica de recomendação mais popular. A técnica, no entanto, é
utilizada de maneira mais comum para estabelecer links diretos entre usuários. Também,
esse trabalho apresenta um novo modelo de filtro colaborativo, explorando técnicas
adicionais de análise de redes sociais, como métodos de predição de links, para se
descobrir possíveis novos links em uma rede comportamental.

2.3.6

Visualização de dados
A análise das informações de interação entre estudantes e professores durante o

processo de aprendizado pode facilitar a tomada de decisões relacionadas ao ambiente
educacional. Entretanto essa não é uma tarefa simples, levando-se em consideração a
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quantidade de informações armazenadas em um AVA. Técnicas de análise de dados e
visualização de informações podem ser aplicadas para que tais tarefas se tornem possíveis
(CONDE et al., 2014).
Kemczinski et al. (2014) descrevem que visualização envolve a apresentação dos
resultados de um processo de extração ou de uma busca, de tal forma que permita ao
usuário acessar o maior número possível de dados resultantes de uma pesquisa, de forma
usável e clara. Quando se trata de análise de dados, as técnicas de visualização traduzem o
que foi obtido por meio do tratamento dos dados.
Entre as técnicas de visualização mais comuns, estão as técnicas ortogonais que
utilizam no máximo três eixos e algum tipo de marcação para representar os dados. Esse
tipo de técnica é bastante efetiva para representar dados tabulares com poucas variáveis.
Alguns exemplos dessa categoria são gráficos de barras, gráficos de setores, gráficos de
bolas, gráficos de dispersão, gráficos de superfície e mapas geográficos (KEMCZINSKI et
al., 2014).
As informações obtidas nas organizações em geral são coletadas e usadas para
suportar a tomada de decisão. Como forma de apresentação, as tabelas, por exemplo,
podem fornecer informações em um nível detalhado. Porém existem diversas formas de
representar os dados.
A visualização permite a análise de um maior volume de dados que a apresentação
de textos via tabela. Representações visuais utilizam-se do sistema visual dos usuários para
rapidamente transferir a ideia de uma grande quantidade de informações. A visualização
pode também dar um contexto que não é tão facilmente presente em tabelas.
Gráficos são representações bastante comuns e são praticamente ubíquos no
cotidiano das organizações, gráficos de barra e de setores são alguns exemplos da
representação por meio de gráficos tradicionais. Essas formas de representação
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apresentam uma visão geral de um limitado número de valores em uma única imagem, mas
informações detalhadas de casos individuais ficam prejudicadas.
Já os treemaps têm sido usado com sucesso para a visualização de diversos tipos
de dados com estrutura hierárquica, como conteúdo de sistemas de arquivos, dados do
mercado de ações, dados de controle de processos e códigos fontes complexos. Os
treemaps são mais raramente usados em relação aos gráficos. Uma das razões é que são
menos efetivos para apresentar informações agregadas. Além disso são menos familiares
que os gráficos convencionais.
Pelo fato de os grafos representarem associações (arestas) entre entidades (nós),
eles são adequados para ilustrar relações de usuários entre si e de usuários com recursos.
Normalmente, ferramentas de LA ainda se utilizam de diagramas estatísticos padrão,
como gráficos de dispersão, gráficos de linha, gráficos de pizza e gráficos de barras para
representar nível agregado e análise de amostras individuais. Segundo Silveira (2016), os
dados coletados em AVAs normalmente são ricos o suficiente para prover novas
perspectivas ao contexto no qual são capturados, entretanto, esse significado pode ser
perdido nesse tipo de representação ou pode ter uma interpretação complicada ao se seguir
apenas os pontos individuais.
Em AVAs, as interações entre alunos, professores e a utilização de recursos
representam a participação na plataforma e permitem a criação de estruturas de grafos de
conectividade social, que não são propriamente representadas, uma vez que os AVAs
mostram as conexões de rede de indivíduos como uma lista. Nesse contexto, as conexões
articuladas entre estudantes e professores não são muito claras, assim como os padrões de
organização em comunidades. Esse cenário tem consequências problemáticas para a
habilidade dos participantes em explorar a comunidade on-line (GOMÉZ, THERÓN,
GARCÍA, 2008).
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Uma estrutura denominada Grafo de Rede Social é utilizada para representar o
mapa dos relacionamentos, com links, frequência de atividade de estudantes e professores.
Nesse caso, cursos, discussões, postagens e recursos são mostrados como nós e as
interações são representadas por links entre esses elementos.
Majumdar e Ayer (2014) descrevem que o diagrama Stratified Attribute Tracking
(SAT) é um grafo unificado com nós verticalmente alinhados representando a distribuição de
categorias estratificadas com base em atributos de dados coletados, que são rastreados por
meio de links para a próxima fase de qualquer atividade para dada amostra. Entre cada fase
existe um grafo bipartido completo, que ajuda a representar os dados.
Segundo Hecking, Ziebarth e Hoppe (2014), os grafos bipartidos podem representar
interações entre usuários e recursos. Nas redes bipartidas de estudantes e recursos de
aprendizado, é possível que se encontre padrões de evolução de estudantes como grupos
de recursos. Ao se aplicar um método de detecção de subgrupos bipartidos a diferentes
aspectos de um estudante pode ser possível identificar sinais de evolução dos usuários ou
de grupos de usuários.
Os aspectos propostos no trabalho de Hecking, Ziebarth e Hoppe (2014) são:
satisfação, dificuldade, conhecimento e demonstração. Para a identificação de preditores de
sucesso, utilizou-se regressão linear. A análise de diversos aspectos do comportamento dos
estudantes (como a quantidade de vezes que o aluno acessou o ambiente, número de
visualizações e edições de artigos da wiki) e a performance do aluno (medida pelo
desempenho em questionários) foram usados como preditores para a nota do aluno no
exame final.
A modelagem dos perfis dos estudantes foi baseada em arquivos de log de um
ambiente de cursos de educação superior ministrado em duas universidades da Alemanha.
Redes de recursos de aprendizado foram criadas para cada semana do curso aplicando-se
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o algoritmo de agrupamento de comunidades, sobrepondo parcialmente grupos de
estudantes e recursos.
Os grupos de interesse em recursos educacionais serviram de critério para
agrupamento de estudantes. Assim, mesmo que os estudantes não estabelecessem
relações sociais entre si, poderiam estar relacionados por utilizar os mesmos recursos
(mesmas páginas da wiki, mesmos tópicos de fóruns, por exemplo) (HECKING, ZIEBARTH,
HOPPE, 2014).
Grupos de interesse foram identificados para cada semana de curso. Os estudantes
que eram frequentemente parte de grupos maiores e mais estáveis (do ponto de vista de
frequentadores) são considerados aqueles que seguem uma “corrente principal”, enquanto
outros alunos mostraram um acesso mais variado aos recursos educacionais. Hecking,
Ziebarth e Hoppe (2014) identificaram uma correlação entre o acesso aos recursos da
plataforma e o sucesso dos alunos nos exames finais.
Hecking, Ziebarth e Hoppe (2014) dizem que os dados de acesso aos recursos
educacionais, por si só, não contam uma história completa do comportamento do usuário. É
necessário que as atividades de comunicação e colaboração aconteçam e sejam
acompanhadas, para uma melhor análise dos dados.
O trabalho de Hecking, Ziebarth e Hoppe (2014) tem foco na análise da interação de
participantes de curso com os recursos disponíveis em uma plataforma de educação on-line.
Ele estabelece métricas que podem ser extrapoladas para outros tipos de análise de
interação, como a interação entre os próprios usuários dos cursos. Os autores ainda citam a
importância de se estabelecer o acompanhamento de atividades de comunicação e
colaboração.
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Segundo Crnovrsanin et al. (2014), a visualização de dados em redes sociais pode
muitas vezes se tornar confusa por conta da quantidade e identificação do nós e arestas,
assim, são propostas algumas técnicas para se fazer melhorias às técnicas existentes:


Agrupamento de arestas: o objetivo é criar uma rede com aspecto visualmente

mais limpo. Assim, arestas cujas coordenadas tenham muitos pontos em comum são
agrupadas, possibilitando uma visualização mais clara dos dados.


Configuração

baseada

em

análise

sensitiva:

em

muitas

situações,

a

representação visual de um grafo pode aparentar um ninho de pássaros, sem uma estrutura
aparente. Nesse caso, pode-se filtrar os nós, com base na relevância, e separar fisicamente
os nós dos grupos mais relevantes, melhorando assim a visualização dos nós considerados
mais sensíveis ou importantes.


Representação radial: as redes sociais podem ser divididas em grupos, de acordo

com propriedades discretas além da conectividade, como gênero, raça, papel na rede, notas
e outros. Para facilitar a visualização, pode-se agrupar os nós de acordo com alguma das
propriedades. Esses agrupamentos são baseados em nós pai que representam cada uma
das classes. Cada um desses nós é ligado a outros nós, que se encaixem na classificação
do nó pai. Os nós de cada uma das classes podem ser representados por diferentes cores,
por exemplo, para facilitar a visualização.


Coordenadas paralelas: uma rede pode conter mais de um tipo de aresta, definindo

dois ou mais redes menores, únicas, com o mesmo conjunto de nós. Neste caso, redes
menos densas podem ficar escondidas. Para este tipo de rede, os dados podem ser
organizados de forma paralela, com cada rede se tornando um grafo bipartido.
Essas técnicas podem ser utilizadas dependendo do tipo de grafo em questão e dos tipos de
dados analisados.
2.3.7

Trabalhos correlatos e outras aplicações práticas de LA e SLA
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Durante a etapa de pesquisa, diversos trabalhos foram encontrados, alguns deles
com propostas de aplicações práticas e implementações de ferramentas. As propostas são
de diversas categorias, direcionadas para diferentes classes de usuários, e compatíveis com
plataformas distintas.
León et al. (2015) citam a importância das redes sociais na sociedade atual e
propõem a utilização de grupos do Facebook de modo integrado a um curso ministrado em
um AVA. As interações entre os usuários dos grupos são capturadas por meio de uma
ferramenta denominada Netvizz e representadas como um grafo, cujos vértices
correspondem aos participantes e as arestas às interações entre eles.
Essa representação possibilita análises segundo as seguintes métricas definidas
pelos autores e detalhadas no quadro 3: grau de centralidade, grau de proximidade,
comunidades e força dos vínculos.
Quadro 3. Métricas de SLA aplicadas no trabalho de León et al. (2015).
Métrica

Descrição

Grau de centralidade

Número de ligações que um vértice possui em relação ao
restante dos vértices da rede social.

Grau de proximidade

É concedido ao vértice que tem a liderança, ou seja, é
concedido ao usuário que facilita o trânsito de informação
da rede pelo caminho mais curto.

Comunidades

A formação de comunidades se dá pela quantidade de
interações dos usuários com outros na rede.

Força de vínculos

É dada pela aresta com mais forte ligação na rede. A
intensidade da ligação é definida pelo número de
interações entre dois vértices.

Fonte: León et al. (2015).
Ainda segundo León et al. (2015), a utilização de SLA nas salas de aula gera
conhecimento que possibilita criação de diagramas que representem a interação de usuários
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dentro de um AVA. A geração do conhecimento segue o modelo detalhado na Figura 9, que
considera o uso de métricas advindas da análise de redes sociais e da filtragem de dados.
Figura 9. Modelo de geração do conhecimento baseado em métricas.

Fonte: Adaptado de León et al. (2015).
Lázaro, Fernández e Sánchez-Vera (2017) propõem uma aplicação prática
semelhante à de León et al. (2015), ao utilizarem grupos do Facebook e o Netvizz para
discussão de temas relacionados aos cursos. Segundo os autores, as interações no grupo
do Facebook se desenvolvem a partir de uma primeira interação direta entre o professor e
os alunos.
No ambiente criado por Lázaro, Fernández e Sánchez-Vera (2017), a primeira
interação entre os professores e alunos é sempre pública e visível para todos os
participantes do grupo e leva à participação dos outros alunos, e ao aumento no número de
interações. Com a criação das interações, é possível representá-las por meio de um grafo.
Além da implementação do grafo, a ferramenta permite a geração de gráficos planos que
mostram a classificação dos tipos de conteúdo e a quantidade de interações produzidas no
decorrer do tempo.
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Embora os trabalhos de León et al. (2015) e de Lázaro, Fernández e Sánchez-Vera
(2017) tenham se utilizado de uma plataforma externa ao AVA, existem alternativas para
que essas técnicas de SNA sejam aplicadas dentro do ambiente virtual, por meio de fóruns,
wikis e outras ferramentas de discussão.
Segundo Chen et. al. (2018), apesar do amadurecimento apresentado em relação a
SNA como campo de pesquisa, ainda existe a necessidade do desenvolvimento de
aplicações específicas, que proporcionem retorno em tempo real das informações do
aprendizado em andamento.
Chen et al. (2018) implementam a ferramenta de SLA CanvasNet, que é voltada ao
aluno, e visa promover o engajamento de estudantes em um fórum do AVA Canvas. A
ferramenta é dividida em dois diferentes componentes, sendo eles: (1) uma interface de
visualização estática de uma rede social, exibindo a interação de estudantes, e (2) uma
interface de visualização dos termos mais citados pelos alunos na última semana do curso.
Apesar de não descrevê-las detalhadamente, Chen et al. (2018) propõem as
seguintes métricas para a rede social: número de vértices, número médio de ligações dos
vértices, tamanho médio das ligações, densidade, reciprocidade

transitividade e

centralidade. Todas as métricas são calculadas com base em fóruns de discussão do AVA.
Além dos fóruns e outros ambientes de discussão, muitos AVAs oferecem wikis, que
apresentam uma natureza mais colaborativa na construção de conteúdo. Wikis são
plataformas nas quais usuários e visitantes podem criar, editar e reestruturar páginas de
maneira colaborativa.
A utilização de wikis estimula a colaboração on-line e pode aumentar a complexidade
do ambiente de aprendizado para os professores e instrutores, visto que eles devem
monitorar a quantidade e a qualidade dos trabalhos escritos. A avaliação automatizada da
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qualidade da escrita pode ser aplicada experimentalmente para se avaliar os conteúdos
criados nesses ambientes (HU et al., 2016).
Hu et al. (2016) exploram como os recursos linguísticos comuns na escrita
acadêmica e o pensamento cognitivo podem ser usados para prever a qualidade da escrita
colaborativa de alunos. Além disso, pelo fato de as wikis registrarem versões das páginas, é
possível que se estabeleça um estudo de caso na evolução da escrita dos alunos em
diferentes estágios de cursos on-line.
Os autores apresentam uma ferramenta de LA, denominada Wikiglass, cuja
finalidade é a visualização de estatísticas de utilização de uma wiki. A ferramenta, utilizada
atualmente para estudantes de escolas secundárias de Hong Kong, provê as
funcionalidades de visualização, atualizações diárias do banco de dados, log de eventos e
resumo semanal. A visualização pode se dar nos modos estatístico e linha do tempo.
A estatística inclui quantidades de revisões, total de palavras na última versão das
páginas, quantidade de postagens no fórum, contagem de páginas, e o número de palavras
adicionadas e apagadas por cada aluno. Além disso, a ferramenta mostra também o número
de palavras adicionadas e apagadas por cada estudante nas diversas páginas.
Um exemplo de uma visualização do modo estatístico é ilustrado na Figura 10 por
meio de um gráfico de setores. Nele, é representado

o percentual de postagens em

determinado fórum por grupo de alunos. A classificação dos estudantes em grupos pode
seguir diversos critérios, como turma, idade, faixa de notas ou critérios estabelecidos pelos
próprios professores.
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Figura 10. Exemplo de um gráfico de visualização estatística, conforme proposto na
ferramenta Wikiglass.

Percentual de postagens no fórum

24%

16%

19%
21%
19%

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Fonte: Adaptado de Hu et al. (2016).
No modo de visualização “linha do tempo”, mostrado na Figura 11, são exibidas
estatísticas acumuladas semanalmente. Essa visualização inclui também o total de revisões
por grupos de alunos ou por indivíduos dentro de um grupo, assim como o número de
alterações de palavras feitos por cada um dos grupos. Isso possibilita os professores
monitorarem o progresso de grupos ou estudantes ao longo do tempo (HU et al., 2016).
Para cada um dos conjuntos de dados, uma análise de regressão linear múltipla foi
realizada utilizando indicadores de qualidade como variáveis independentes e as notas
como variáveis dependentes, numa tentativa de construir um modelo de predição de notas.
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Figura 11. Exemplo de uma visualização linha do tempo, como proposto na ferramenta
Wikiglass.
25

20

21

20
18

15

15
13
12
10

10

18

15
13

12
10
8
7
6

9

5

5

12

8
7
6

12
11

8
5
3

0
1

2
Grupo A

3
Grupo B

4
Grupo C

5
Grupo D

6
Grupo E

Fonte: Adaptado de Hu et al. (2016).
Outro exemplo, proposto por em Fortenbacher et al. (2013), é a ferramenta de LA
“LeMo”. Ela coleta dados sobre as atividades de alunos em diferentes AVAs e permite a
visualização de dados sobre o caminho dos usuários em diversas categorias de gráficos
planos. Além disso, usa grafos para a representação da interação dos estudantes com os
componentes de aprendizagem do curso. Assim como a Wikiglass, a LeMo é voltada para a
visualização de dados.
A utilização de diferentes plataformas de discussão abre a possibilidade da
implementação de diferentes tipos de ferramentas. As ferramentas consideradas mais
relevantes para o desenvolvimento do presente trabalho são resumidas no Quadro 4.
O quadro mostra que as técnicas de SLA podem ser aplicadas nos mais diversos
ambientes, desde que estes permitam interações entre usuários. As ferramentas LeMO,
Wikiglass e CanvasNet são integradas a AVAs. A Netvizz é uma solução instalada na rede
social Facebook, e os autores dos trabalhos citados exploram os dados gerados pela
ferramenta em um ambiente externo a ela.

61

Quadro 4. Principais ferramentas de LA e SLA analisadas.
Nome da
ferramenta

Plataforma (s)

LeMO1

Moodle, Clix,
Chemgapedia

Netvizz2

Wikiglass

CanvasNet

Facebook

Moodle

Canvas

Público alvo

Principais características das
ferramentas

Professores

Utiliza gráficos planos e grafos
para coletar dados de estudantes
em fóruns de diferentes
plataformas.

Professores

Instalada como um aplicativo do
Facebook, provê a geração de
dados referentes às interações
entre usuários de um grupo. León
et al. (2015) e de Lázaro,
Fernández e Sánchez-Vera
(2017) utilizam como base para
aplicação de técnicas de SLA.

Professores

Vinculada à wiki do Moodle,
permite a geração de dados de
LA, referentes à geração de
conteúdo no Moodle, não tem
foco em SLA.

Professores e
alunos

Integrável ao AVA Canvas,
permite a visualização de grafos
de interação e de métricas de
SLA, produzidas à partir dos
fóruns do ambiente.

Fonte: Elaborado pelo autor.
2.4

Considerações Finais
Os desafios enfrentados na análise de dados educacionais evidenciam a importância

das diversas técnicas utilizadas para tal análise. Os AVAs têm sido cada vez mais utilizados
nos diferentes níveis de educação formal, e além disso, têm sido utilizados em comunidades
e no âmbito empresarial.
A etapa de pesquisa bibliográfica possibilitou a identificação de técnicas e
ferramentas utilizadas em ambientes virtuais de aprendizagem, tanto no auxílio aos

1

LeMO (http://www.lemo-projekt.de/)

2

Netvizz (https://noduslabs.com/radar/netvizz-export-facebook-network-graph/)
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professores e tutores quanto no auxílio às instituições de ensino. As diversas necessidades
dos instrutores e gestores em suas instituições criam a demanda por diferentes ferramentas,
com aplicação de diferentes técnicas.
Enquanto técnicas como academic analytics, action research, educational data
mining, sistemas de recomendação e aprendizagem adaptativa personalizada vem sendo
utilizadas há pelo menos uma década, as técnicas sociais e socializadas, como por exemplo
SLA, têm sido aplicadas mais recentemente, sobretudo nos últimos 5 anos.
As técnicas e metodologias sociais têm foco na interação entre os usuários
participantes de uma rede social colaborativa, tais como uma wiki presente como um
recurso de um AVA. A interação envolvendo os usuários e os componentes desse recurso
pode ser bem representada por meio de estruturas de dados como grafos que permitem
exibir os objetos e suas relações de maneira gráfica e, a partir disso, obter informações de
suas participações.
O modelo de referência de Greller e Drachsler (2012), definido para aplicação de LA
é instanciado neste trabalho e a escolha foi feita pelo fato dele abordar dimensões bastante
relevantes para a aplicação de LA e SLA, sendo elas: participantes, objetivo, dados,
instrumentos, limitações externas, limitações internas.
Alguns dos trabalhos pesquisados na área de SLA utilizam-se de grafo como
estrutura básica de representação de interações sociais. O trabalho de Pardo (2013) define
a representação GAS como um grafo cujos vértices representam entidades dentro de um
AVA, e as arestas como estruturas de ligação entre as entidades. Além disso, as entidades
são classificadas em diversos tipos, definidos graficamente pelo modo como os vértices são
exibidos na tela.
A representação das entidades como vértices e das interações como arestas mostrase bastante intuitiva. Assim como Pardo (2013), o trabalho de León et al. (2015) utiliza-se
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também dos grafos como estruturas de representação, no entanto, não foi feita

a

classificação para diferentes tipos de entidades. Enquanto Pardo (2013) aborda a
representação de maneira teórica, León et. al. (2015) destacam a implementação de uma
ferramenta, baseada nas informações de uma rede social.
Neste trabalho, o grafo de interações sociais segue a característica dos trabalhos
citados, sendo as entidades participantes exibidas como vértices, e as interações exibidas
como arestas. Este tipo de representação mostra-se bastante adequada às plataformas de
interação social de diversas naturezas como redes sociais, fóruns, chats e wikis. Apesar das
diferenças estruturais, todas trazem o conceito básico de interação entre entidades.
Do ponto de vista de visualização, Crnovrsanin et al. (2014) descrevem técnicas para
melhoria na representação visual das redes. Dentre as técnicas descritas, o agrupamento de
arestas e a representação radial são aplicadas neste trabalho em diferentes graus. A
primeira técnica é aplicada por meio da aproximação de vértices com arestas em comum e a
segunda é utilizada ao se atribuir diferentes cores e características às diversas classes de
entidades.
A importância da representação de uma rede social como grafo não restringe-se à
possibilidade de visualização dos dados, existe também a oportunidade de identificação de
características de interação nessas redes. Algoritmos aplicados às estruturas de rede
possibilitam a identificação de informações importantes como alunos mais participativos,
alunos isolados e tópicos mais relevantes.
Dentre os algoritmos descritos na literatura, este trabalho utiliza-se dos algoritmos de
cálculo de popularidade do vértice e de identificação de vértices isolados, propostos por Wild
(2016). Além desses algoritmos, utiliza-se o algoritmo de grau de proximidade proposto por
León et. al. (2015) e o algoritmo de grau médio de ligação, descrito por Chen et al. (2018).
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Os algoritmos citados permitem a identificação da interação/colaboração dos alunos
com a rede social criada dentro da wiki do Moodle. Enquanto a popularidade do vértice e o
grau de proximidade focam nos alunos participativos, a identificação de vértices isolados
tem o foco em alunos que não mostram interação por meio da wiki. Os resultados da
execução desses algoritmos são exibidos como grafos na GraphWiki, possibilitando aos
professores e tutores a visualização de cada uma das situações identificadas.
A ferramenta GraphWiki reúne algumas características em comum com a Wikiglass.
Ambas ferramentas têm como base uma instância da wiki do Moodle e o foco na
visualização de dados. A diferença entre as ferramentas, e que as torna complementares,
são os dados tratados por cada uma delas. Enquanto o foco da GraphWiki é a visualização
dados relacionados à interação de usuários dentro de um ambiente colaborativo, a
ferramenta Wikiglass disponibiliza gráficos de dados individualizados, nos quais não é
possível estabelecer uma relação entre os usuários e elementos da rede.
Chen et al. (2018) propõem uma ferramenta, voltada para o aluno, e com foco em
discussões em um fórum. Por se tratar de um instrumento cujos usuários são estudantes,
duas características importantes foram citadas pelos autores: (1) a necessidade da restrição
de informações referentes ao professor e (2) O papel do professor no suporte à utilização da
ferramenta. Pelo fato de a GraphWiki ser voltada para os professores, essas duas
características não estão presentes.
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3

AVA MOODLE, Plug-ins e sua Wiki
Neste capítulo, são apresentados alguns conceitos associados aos Ambientes

virtuais de Aprendizagem, além de uma síntese sobre o Moodle e o processo de elaboração
de seus plug-ins na seção 3.1. Na seção 3.2, destacam-se os fundamentos de uma wiki, a
sua criação e o seu funcionamento no Moodle. Algumas considerações finais são descritas
na seção 3.3.
3.1

AVA e o Moodle
Um AVA (do inglês, Virtual Learning Environment) pode ser definido como um

sistema que apresenta múltiplos espaços virtuais e pode ser utilizado para o ensino e o
treinamento a distância e tem como características:


Possibilita o uso de variados tipos de mídia como, texto, imagem, áudio e vídeo.



Trabalha com diversas classes de usuários com permissões diferenciadas, como

administrador, professor e aluno.


Possui recursos que permitem realizar as tarefas de matrícula e administração de

usuários; criação, configuração e administração de cursos; gerenciamento de conteúdo
digital; acompanhamento do progresso dos estudantes; gerenciamento de atividades
avaliativas on-line; e ferramentas de comunicação assíncrona, como fórum de discussão e
blogs, ou síncrona, como chat.
Logo, por meio de seus espaços e suas ferramentas, um AVA possibilita a
colaboração e a troca de experiências entre os seus participantes simulando uma sala de
aula presencial.
Em geral, os AVAs podem ser acessados por meio de navegadores conectados à
Internet, favorecendo o ensino e a aprendizagem a distância. Além disso, eles diminuem
alguns problemas encontrados nos treinamentos convencionais, nos quais os participantes
devem estar fisicamente no local do evento e em horários pré-determinados.
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Por exemplo, em grandes centros urbanos, onde se verifica uma maior proximidade
dos locais de treinamento, há dificuldade de locomoção devido ao trânsito intenso,
inadequação dos horários disponíveis para cada participante e um custo agregado, como
gasto com combustível e estacionamento, desgaste de carro, stress, dentre outros, que
dificultam o acesso a esses locais. Nas regiões distantes, fora de centros urbanos, os custos
com transporte, estadia e manutenção também prejudicam a participação em eventos
presenciais. Dessa forma, um AVA permite que pessoas em lugares e em tempos distintos
possam realizar seus estudos minimizando esses transtornos.
Ambientes que possuem ferramentas colaborativas síncronas e assíncronas, como
os AVAs, contém espaços que permitem o Computer Supported Collaborative Learning
(CSCL). Na tradução CSCL remete à aprendizagem colaborativa, pois possibilita que
envolvidos troquem experiências e ideias em horários pré-definidos, ou não, e interajam
entre si. Neste contexto, cada um pode contribuir com visões diferentes sobre um mesmo
assunto ou problema em estudo, de forma individual ou coletiva, refletir sobre suas
concepções, chegar a um aprendizado mais significativo e/ou solução mais completa e
melhor elaborada (OKSANEN; TIMO; RAIJA, 2017).
Atualmente, há diversos AVAs disponíveis no mundo, tais como Blackboard1,
Moodle2, Sakai3, Ae4 (Aprendizado Eletrônico) e Teleduc5. Nas seções a seguir serão
apresentadas uma breve descrição do Moodle e o processo de elaboração de seus plug-ins.
3.1.1

Moodle
O Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) é um ambiente

virtual de aprendizagem desenvolvido em “PHP: Hypertext Preprocessor” (PHP), de código
aberto e gratuito que possui variadas classes de usuários, diversos espaços de

1

Blackboard (www.blackboard.com/)
Moodle (https://moodle.org/)
3
Sakai (https://sakaiproject.org/)
4
Ae (Aprendizado eletrônico) (www.tidia-ae.usp.br/)
5
Teleduc (http://www.teleduc.org.br/)
2
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aprendizagem, ferramentas colaborativas síncronas e assíncronas. Uma de suas vantagens
é o fato de possuir uma comunidade de desenvolvedores no mundo que contribuem para o
auxílio na resolução de problemas e elaboração de ferramentas adicionais, chamadas plugins. Essas plug-ins podem ser agregadas ao ambiente, aumentando o seu potencial e
personalizando uma instalação. Além disso, dentre os ambientes gratuitos, tem maior
inserção no mercado mundial de AVAs.
3.1.2

Elaboração de Plug-ins para o Moodle
Atualmente, é notório o avanço no desenvolvimento colaborativo de software

impulsionado pela tecnologia, que provê ambientes colaborativos de desenvolvimento,
ferramentas de versionamento de código e fóruns de discussão. Dentro do contexto de
software colaborativo, o Moodle é uma plataforma de código aberto, e pode ser customizado
de maneira a se tornar adequado a necessidades específicas e individuais. A configuração
modular possibilita aos desenvolvedores a criação de plug-ins e integração com aplicações
externas para se alcançar funcionalidades específicas. (MOODLE DOCUMENTATION,
2017).
O processo de desenvolvimento de um plug-in para o Moodle inicia-se com a criação
do chamado arcabouço de conteúdo mínimo necessário. Os arquivos que compõem essa
estrutura mínima estão disponíveis na documentação do Moodle, dentre eles, tem-se: o
arquivo de controle de versões (version.php) e o de instalação (install.php). A lista completa
de arquivos é exibida no Apêndice A.
Após a criação dessa estrutura mínima, a escolha do nome do plug-in deve ser feita,
adotando o padrão estabelecido na documentação do AVA (o primeiro caractere deve ser
uma letra do alfabeto, para os caracteres subsequentes, são aceitos letras e números).
Além disso, deve-se escolher entre os diferentes tipos de plug-in. No presente, a
documentação conta com 54 diferentes tipos, entre eles antivírus, relatórios, temas e
reprodutores de mídia.
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À partir das escolhas iniciais, o processo de desenvolvimento do plug-in depende de
seus requisitos e tem como base o código na linguagem PHP. Além disso, pode-se criar
conteúdo em outras linguagens de programação que sejam suportadas numa aplicação
PHP (como Javascript, Html e CSS). Os arquivos com o código-fonte devem ser alocados
dentro de um diretório, que por sua vez será copiado para do diretório principal de plug-ins
do Moodle.
A integração do plug-in ao Moodle pode ser feita por meio da cópia física do código
fonte para o diretório de plug-ins ou pela área administrativa do site (neste caso, por meio do
upload de um arquivo compactado). Após o desenvolvimento da ferramenta, a publicação no
catálogo do Moodle é importante para contribuir com a comunidade de desenvolvedores.
Segundo Moodle Documentation (2017), o processo de publicação deve seguir os seguintes
passos:
1.

A versão inicial do plug-in deve ser submetida para aprovação pelo time técnico do

Moodle. Esta versão deve ser desenvolvida em inglês.
2.

Após a submissão do plug-in, espera-se uma ou duas semanas antes de se obter as

revisões iniciais.
3.

Quase todos os plug-ins são enviados de volta aos desenvolvedores com

solicitações de melhorias no código.
4.

Uma vez aprovado, o plug-in é registrado no repositório de palavras do Moodle e

pode ser traduzido.
5.

Cada nova versão do plug-in deve ser entregue on-line por meio do diretório de plug-

ins do Moodle.
O diagrama mostrado na Figura 12 apresenta em detalhes todos os passos até o
processo de aprovação do plug-in desenvolvido. Nesse diagrama, é possível se verificar os
pontos levados em consideração para a aprovação do plug-in. São eles: Checagem dos
dados de registro do plug-in, teste da funcionalidade e revisão do código.
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Figura 12. Fluxo de registro de um plug-in do Moodle.

Fonte: Adaptado e traduzido de Moodle Documentation (2017).
Ao término deste trabalho, pretende-se submeter o plug-in GraphWiki à aprovação
para que, se aceito, possa ser utilizado e melhorado pela comunidade de desenvolvedores.
3.2

Wiki e seu funcionamento no Moodle
A wiki é uma plataforma na qual os usuários podem criar novas páginas, modificar as

já existentes e reestruturar a hierarquia das páginas, servindo como um ambiente de autoria
colaborativa para complementar e aprimorar a colaboração on-line. A simplicidade e a
flexibilidade da wiki fazem dela uma ferramenta bastante empregada por instrutores na era
da aprendizagem colaborativa. (HU et al., 2016).
Em relação aos fóruns, as wikis são diferentes por se tratarem de ambientes
colaborativos, do ponto de vista de conteúdo. Se nos fóruns as discussões podem ser
comentadas e pode haver assim a interação entre usuários, as wikis permitem a construção
colaborativa do conteúdo, na edição de páginas criadas por outros autores, por exemplo.
Com o objetivo de elucidar o funcionamento de uma wiki no Moodle, foi criada uma
instância experimental no AVA Moodle utilizada pelo grupo de pesquisa “Research Group on
Applied Computing” (APPLIEDCOMPUTING, 2018). Para possibilitar a criação da wiki foi
criado o curso experimental “Curso Atividade 5” e a sua tela inicial é mostrada na Figura 13.
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Nessa figura, é possível visualizar três diferentes tópicos, denominados “Tópico 1”, “Criar
Plug-in para o Moodle” e Tópico 3”.

Figura 13. Interface de acesso aos tópicos do curso criado na instância experimental do
Moodle.

Fonte: Elaborado pelo autor.
A cada um dos tópicos, pode ser adicionada uma ou mais instâncias da wiki. O curso
experimental “Curso Atividade 5” foi escolhido e, no tópico denominado “Criar plug-in para o
Moodle”, criou-se a wiki “Wiki de configuração do Moodle” como um dos itens, conforme
ilustrado na Figura 14. Nessa figura, o link para a wiki está circulado em vermelho.
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Figura 14. Interface inicial de um tópico, na qual é possível visualizar o link para a wiki.

Fonte: Elaborado pelo autor.
A interface inicial da “Wiki de configuração do Moodle” é o ponto de partida para a
criação de todo o conteúdo e está representada na Figura 15. Nas abas da wiki são
mostradas as opções para visualização e edição do conteúdo da wiki, dentre outras. Cada
uma dessas opções será detalhada posteriormente.
Figura 15. Interface inicial de uma wiki do Moodle.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Uma wiki do Moodle é composta por páginas, que podem ser criadas pelos
diferentes usuários e, em geral, as ações feitas na wiki são feitas sobre estas páginas. As
principais ações possíveis nas páginas são visualização, edição e comentário.
A edição pode ser restrita para apenas alguns usuários da wiki e, além disso, a
plataforma guarda um histórico de alterações das páginas, permitindo que se compare as
diferentes versões e que se restaure versões mais antigas. Além disso, os comentários
podem ser editados ou apagados.
A wiki do Moodle pode ser utilizada de muitas maneiras pelos usuários do AVA.
Alguns dos possíveis cenários de utilização são a criação de notas de aula em grupo,
gestão de projetos em grupo e brainstorms sobre o conteúdo ministrado nas aulas
(MOODLE DOCUMENTATION, 2017).
Na Figura 16, é exibida a interface inicial da wiki do Moodle, com base nas etapas
desde a criação de uma página até a interação dos usuários com este conteúdo, contendo o
menu de Navegação à direita. Esse menu, circundado em vermelho, contém as opções para
a criação e edição de páginas dentro da plataforma. Dentro da wiki, pode-se dizer que o
ciclo de interações se inicia com a criação de uma página, ato iniciado por meio do link
“Criar nova página”.
Figura 16. Menu lateral de uma wiki do Moodle.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A criação de uma página leva o usuário a uma outra interface, representada na
Figura 17, na qual o usuário deve, inicialmente, inserir o título da página (campo obrigatório).
Figura 17. Interface de criação de uma página na wiki do Moodle.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Além do título, nessa página, o usuário deve escolher formato da página, que pode
ser HTML, Creole ou Nwiki. A descrição de cada um dos formatos é detalhada no Quadro 5.
Quadro 5. Formatos de página disponíveis na wiki do Moodle.
Formato

Descrição

HTML

Editor HTML padrão da wiki

Creole

Uma linguagem de marcação onde uma pequena barra de edição
está disponível.

Nwiki

Linguagem de marcação como a Mediawiki usada no módulo
Nwiki.

Fonte: Adaptado de Moodle Development (2017).
Após definir o título da página, o usuário será direcionado para a tela de criação do
conteúdo. No exemplo descrito, o formato escolhido foi o HTML, cujo editor tem a interface
mostrada na Figura 18. Além do conteúdo, estão disponíveis a opção “Criação de
marcadores”, assim como a opção de “pré-visualização”.
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Figura 18. Interface de criação de página na wiki do Moodle.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Ao se clicar no botão “Salvar”, um registro correspondente à nova página é criado no
banco de dados do Moodle, e a página torna-se disponível para os usuários da wiki,
conforme mostrado na Figura 19. Nesta figura, pode-se observar também as seguintes
opções no menu superior da página: Visualizar, Editar, Comentários, Histórico, Mapa,
Arquivos e Administração. Definidas como:


Visualizar: permite ao usuário visualizar o conteúdo da página.



Editar: permite ao usuário fazer alterações no conteúdo da página.
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Comentários: permite ao usuário visualizar os comentários existentes e adicionar

novos comentários.


Histórico: permite ao usuário visualizar o histórico de alterações da página.



Mapa: permite ao usuário visualizar a lista de páginas e os links entre elas.



Arquivos: Permite ao usuário anexar novos arquivos e visualizar os arquivos já

anexados à página.


Administração: Permite ao usuários editar e remover páginas existentes.
Todas as ações sobre as páginas da wiki têm consequências no banco de dados do

Moodle, cujo modelo entidade-relacionamento é representado na Figura 19. Nela, observase que um curso pode ter mais de uma wiki e que as wikis podem ter múltiplas subwikis,
páginas e links.
Figura 19. Representação simplificada das entidades correspondentes a “curso” e a “wiki”
no modelo entidade relacionamento do Moodle.

Fonte: Elaborada pelo autor.
As tabelas Structured Query Language (SQL) representadas na Figura 19 têm sua
descrição detalhada no Quadro 6.
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Quadro 6. Descrição das tabelas de banco de dados da wiki do Moodle.
Formato

Descrição

mdl_course

Cada registro corresponde a um curso do Moodle.

mdl_wiki

Os registros correspondem a instâncias da wiki.

mdl_wiki_subwikis

Os registros correspondem a instâncias da wiki, ligadas
hieraquicamente a outras wikis.

mdl_wiki_links

Corresponde aos links criados entre as diferentes páginas da wiki.

mdl_wiki_pages

Cada registro corresponde a uma página da wiki.

mdl_wiki_synonyms

Corresponde aos sinônimos das páginas da wiki.

mdl_wiki_versions

Armazena as diferentes versões das páginas da wiki.

Fonte: Adaptado de Moodle Development (2017).
3.3

Considerações Finais
O Moodle é adotado por diferentes tipos de instituições para dar suporte ao ensino e

aprendizado. Sua grande adoção ao redor do mundo ocorre por diversas motivações, por
exemplo, por ser um software livre, de código aberto, e por contar com uma comunidade de
desenvolvedores bastante ativa.
Como o Moodle é uma plataforma modular e dinâmica, facilita-se o processo de
desenvolvimento independente de novos plug-ins sem que a plataforma original seja
afetada. Embora existam regras e boas práticas, existe espaço para a flexibilidade no
processo de concepção das ferramentas, visto que elas podem atender às demandas
individuais.
A característica de criação colaborativa presente no Moodle estende-se à wiki. O
conteúdo deste módulo é criado em conjunto pelos vários agentes que interagem de
diferentes maneiras. Informações sobre todas as interações feitas dentro de uma wiki do
Moodle são armazenadas no banco de dados, abrindo a possibilidade de análise do que é
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criado nestes espaços. Esse tipo de análise pode traduzir as informações brutas em um
banco de dados em representações claras ao usuário final.
Os aspectos apresentados a respeito do Moodle foram fundamentais para a sua
escolha neste trabalho.
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4
4.1

PROPOSTA, MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO
Introdução
Neste capítulo serão apresentados a proposta, a modelagem e o desenvolvimento da

ferramenta GraphWiki. Os requisitos, o projeto de desenvolvimento e a arquitetura do
sistemas são detalhados nas próximas seções. A implementação dos algoritmos também é
destacada, assim como a enumeração das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento.
4.2

Descrição da proposta
Conforme descrito no Capítulo 1, o objetivo deste trabalho é elaborar uma ferramenta

para apresentar dados de uso da wiki do AVA Moodle em forma gráfica. Esta representação
deve possibilitar aos professores e tutores a visualização de informações de participação e
interação dos alunos dentro de um ambiente colaborativo.
A ferramenta GraphWiki é disponibilizada na forma de um plug-in para o Moodle.
Pelo fato de se tratar de um plug-in, os requisitos devem se adaptar à arquitetura do AVA.
Assim, para que se garanta a compatibilidade com diferentes versões do Moodle, o
desenvolvimento de todas as camadas da ferramenta deve seguir os padrões detalhados na
seção 3.1.2.
A base para o desenvolvimento da GraphWiki está no fato de a interação de usuários
na wiki do Moodle produzir uma série de informações. Os diversos eventos de contato entre
usuários e os componentes de uma wiki criam estruturas de conexão entre estes. As
estruturas de conexão são armazenadas em bancos de dados e arquivos de log. Assim,
estes dados não são legíveis para os usuários finais e seu tratamento é necessário para
possibilitar sua visualização.
A literatura apresenta diversas ferramentas de visualização de dados educacionais,
sendo que a maior parte deles utiliza técnicas tradicionais para representar informações
tabulares com poucas variáveis, tais como gráficos de barras, de setores, de dispersão e de
superfície. Outros trabalhos propõe soluções relacionadas a algoritmos de SNA e utilização
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de grafos. As principais características levadas em consideração para a proposta da
GraphWiki, com base na revisão da literatura, são:


O modelo de referência proposto por Greller e Drachsler (2012) foi instanciado e

utilizado como base para a modelagem da GraphWiki.


A ferramenta Wikiglass, de autoria de Hu et al. (2016), é definida como uma

ferramenta de LA para visualização de estatísticas de utilização de uma wiki. Não há foco
em interações sociais, e apesar de os dados mostrados não estarem relacionados a SLA, a
Wikiglass também é uma ferramenta de visualização de dados produzidos em wikis do
Moodle.


A definição do grafo GAS, apresentada no trabalho de Pardo (2013), é adaptada

para a elaboração do modelo de grafo da GraphWiki.


A ferramenta CanvasNet, proposta por Chen et al. (2018), é voltada ao aluno, e visa

promover o engajamento de estudantes em um fórum on-line, essa ferramenta também é
parte integrante de um AVA. Alguns dos algoritmos implementados na CanvasNet,
especificamente o cálculo de reciprocidade do grafo e o cálculo de densidade do grafo, são
implementados nesta proposta.


León et. al. (2015) foca na análise de dados obtidos em um grupo de discussão em

uma rede social, por meio de algoritmos de SLA. Dentre eles, o grau de popularidade do
vértice e a popularidade média do grafo são implementados aqui.


O trabalho de Wild (2016) não aborda conceitos de visualização de dados, mas

propõe diversos algoritmos dentro do contexto de SNA. Apesar deste trabalho não fazer
menção à implementação de uma ferramenta, os algoritmos de grau de popularidade dos
vértices e identificação de vértices isolados permitem a identificação de diversas
características da rede e são implementados na GraphWiki.
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A utilização de conceitos de teoria dos Grafos e de técnicas de SLA norteiam o
desenvolvimento da ferramenta. Assim, a definição da estrutura de dados proposta, na
forma de um grafo, é essencial para a aplicação das técnicas e algoritmos de SLA.
O grafo GAS, de Pardo et al. (2013), representa os diferentes objetos educacionais
como distintas classes de vértices (a classificação é feita por cores distintas e diferentes
formas geométricas). Assim, espera-se que professores, alunos e os diversos tipos de
conteúdo criado sejam exibidos como diferentes tipos de símbolos. As arestas, que
representam os contatos entre os objetos, também podem apresentar diferenças visuais de
acordo com suas classificações.
A representação das entidades como vértices, e das interações como arestas,
mostra-se bastante intuitiva sendo utilizada na implementação da ferramenta GraphWIki. No
entanto, por decisão de projeto e restrições de cronograma, somente as entidades
correspondentes

aos

usuários

(classificadas

como

alunos

ou

professores)

são

representadas nos grafos desta ferramenta, assim como é feito por León et al. (2015) e
Lázaro, Fernández e Sánchez-Vera (2017).
O grafo gerado a partir dos dados brutos da wiki, armazenados no banco de dados, é
o ponto de partida para a implementação dos outros algoritmos da ferramenta. As
funcionalidades propiciadas pelos algoritmos a serem aplicados são brevemente descritas
no Quadro 7.
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Quadro 7. Aspectos da wiki avaliados por meio da GraphWiki.
Característica

Descrição

Usuários isolados do
grupo

Apresentados por meio do algoritmo de identificação de vértices
isolados. O fato de todos os vértices serem correspondentes a
usuários dispensa a necessidade de uma filtragem somente por
pessoas. O conceito de usuário isolado, do ponto de vista de
SLA, é descrito por Wild (2016) como um usuário que não tem
conexão com outros componentes da rede.

Usuários populares

O algoritmo de cálculo da popularidade dos vértices permite a
identificação de quão participativos são os usuários da wiki. A
implementação do algoritmo tem como base a descrição de Wild
(2016), e cita o grau de cada vértice como base para este cálculo.
Já León propõe a identificação apenas do usuário mais popular
da rede.

Integração direta
entre os
participantes

O cálculo de grau de reciprocidade do grafo permite que se
quantifique as réplicas de usuários a conteúdos de outros
participantes. Assim, se o usuário A respondeu a algum conteúdo
do usuário B, uma resposta do usuário B a um conteúdo criado
pelo usuário A indica a existência reciprocidade entre os dois
participantes. Algoritmos com a mesma finalidade são
implementados também no trabalho de Chen et al. (2018).

Integração geral
entre os
participantes

A densidade do grafo indica a integração entre os participantes,
visto que identifica quantas ligações, de todas possíveis, foram
criadas entre os usuários. A densidade é diretamente
proporcional ao número de arestas, e consequentemente, ao
número de interações criadas dentro do AVA. Assim, quanto mais
interações entre os usuários, mais arestas são criadas e maior a
densidade. Chen et al. (2018) realiza a implementação de
algoritmos com a mesma finalidade.

Fonte: Elaborado pelo autor
4.3
4.3.1

Especificação, projeto e desenvolvimento da ferramenta
Especificação de requisitos funcionais
A ferramenta proposta pretende oferecer aos professores e tutores do curso a

visualização das interações dos usuários de um espaço colaborativo criado dentro de um
curso no AVA Moodle. Para que isso seja possível, foram definidos os seguintes requisitos
funcionais, cujos títulos são representados pela sigla RF (requisito funcional):
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RF1 - Geração de grafo referente a uma instância da wiki: Implementação de um

algoritmo para criação de um grafo com base nos dados dos participantes da wiki e nas
interações entre eles.
o

A partir dos logs da wiki do Moodle, armazenados numa instância de banco de dados

MySQL, a aplicação deve gerar um grafo contendo as interações;
o

Os dados gerados, e representados por meio do grafo, devem ser armazenados no

banco de dados e no sistema de arquivos.


RF2 - Geração da representação gráfica referente a uma instância da wiki: A

ferramenta deve permitir a representação gráfica da estrutura de dados definida no item
RF1. . Um vértice deve ser no formato de uma circunferência e uma aresta como uma linha
contínua contendo uma seta representando o sentido da interação entre os participantes.


RF3 - Identificação de vértices isolados: O plug-in deve permitir a identificação de

vértices isolados do grafo, indicando participantes que não interagem na instância da wiki
em questão.


RF4 - Cálculo de popularidade de vértice: A ferramenta deve permitir a

identificação da popularidade de todos os vértices do grafo, representada pela quantidade
de ligações de cada um dos vértices.


RF5 - Grau médio de popularidade: Com base na popularidade de cada um dos

vértices, a ferramenta deve permitir o cálculo do grau médio de popularidade do grafo,
representado pelo número total de arestas dividido pelo número total de vértices.


RF6 - Cálculo da reciprocidade: Com base na estrutura de dados definida para

uma instância da wiki, a ferramenta deve permitir o cálculo da reciprocidade do grafo.


RF7 - Cálculo da densidade: Com base na estrutura de dados gerada pela

ferramenta, ela deve permitir o cálculo do valor da densidade do grafo.
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RF8 – Raio dos vértices: A ferramenta deve realizar o cálculo do raio dos vértices,

com base na popularidade do participante em questão.


RF9 – Espessura das arestas: Com base nos dados disponíveis na wiki, e

organizados em forma de grafo, a ferramenta deve permitir o cálculo do valor da espessura
das arestas, proporcional ao número de ligações entre os vértices em questão.
4.3.2

Especificação de requisitos não funcionais
Alguns requisitos não funcionais foram identificados para definir como algumas das

funcionalidades devem ser implementadas. Apesar de não definirem as funcionalidades,
elas podem determinar o modo como estas funcionalidades são implementadas:


RNF1 - Usuários no papel de aluno não devem ter acesso à ferramenta:

Somente usuários nos papéis de professor ou tutor devem ter acesso à ferramenta
GraphWiki, assim, a implementação deve garantir o bloqueio do acesso aos alunos.


RNF2 – A ferramenta deve permitir diferenciação clara dos tipos de usuários

em um grafo gerado com os dados a partir da wiki: A ferramenta deve permitir a
diferenciação entre os usuários representados graficamente na estrutura de dados.
4.3.3

Projeto de desenvolvimento da ferramenta
A especificação de requisitos apresentada na seção 4.3.1 possibilitou a criação de

um diagrama de Casos de Uso da ferramenta e do seu modelo entidade-relacionamento. Na
sua elaboração, foi utilizada a ferramenta de modelagem UML Astah Community (ASTAH,
2017). A Figura 20 mostra o diagrama de casos de uso. No diagrama da figura, cada caso
de uso é definido por uma elipse e representa uma possível ação do usuário
“Professor/Tutor”. A execução de todos possíveis casos de uso dependem da execução de
“Gerar grafo de instância da wiki”.
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Figura 20. Diagrama de caso de uso do projeto Graphwiki.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Com base no diagrama, os casos de uso foram detalhados na sua forma textual.
Cada detalhamento possui uma breve descrição, o ator envolvido, as pré-condições, o
cenário de sucesso e possíveis cenários alternativos. As descrições textuais de todos os
casos de uso encontram-se no Apêndice A.
Devido à importância, serão apresentados a seguir as descrições textuais para os
casos de uso "Gerar grafo da instância da wiki" e "Gerar representação gráfica do grafo da
Wiki":
1)

Gerar grafo de instância da wiki

o

Descrição: Responsável pela geração da estrutura de dados de conexão entre

usuários da wiki.
o

Ator: Usuário (Professor ou tutor do curso).

o

Pré-condições:
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o

Usuário deve estar autenticado no Moodle no papel de professor ou tutor.

o

A instância do Moodle na qual o usuário está autenticado deve ter habilitada a

ferramenta GraphWiki.
o

Cenário principal de Sucesso:

a) Exibição dos vértices isolados


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da wiki.



O usuário inicia a utilização da ferramenta GraphWiki, e por consequência, a geração

do grafo correspondente à instância da wiki pré-selecionada.


O caso de uso termina.

o

Cenário alternativo:

b)

Não existem interações na wiki:



O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki pré-

selecionada.


Uma mensagem é exibida informando que não existem conexões entre usuários

daquela wiki.


O caso de uso termina.

2)

Consultar a representação gráfica do grafo

o

Descrição: Responsável pela exibição do grafo na interface da ferramenta.

o

Ator: Usuário (Professor ou tutor do curso).

o

Pré-condições:

o

Usuário deve estar autenticado no Moodle no papel de professor ou tutor.
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o

A instância do Moodle na qual o usuário está autenticado deve ter habilitada a

ferramenta GraphWiki.
o

Cenário principal de Sucesso:

a) Exibição da representação gráfica do grafo


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki pré-

selecionada.


A representação gráfica do grafo é exibida na interface da ferramenta.



O caso de uso termina.

o

Cenário alternativo:

b) O conjunto de vértices é vazio:


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki pré-

selecionada.


O usuário seleciona, na interface da ferramenta, a opção de consultar a

representação gráfica do grafo.


Uma mensagem é exibida informando que não existem vértices, e desta forma, o

grafo não será exibido.

4.4

O caso de uso termina.
Modelagem, arquitetura e implementação da Ferramenta
Com base na análise dos trabalhos pesquisados e na arquitetura do Moodle

estabeleceu-se um padrão para a implementação da ferramenta GraphWiki. O modelo de
referência de Greller e Drachsler (2012), estabelecido para LA, foi instanciado conforme
mostrado no Quadro 8.
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A

instanciação

das

dimensões

do

modelo

leva

em

consideração

características específicas do Moodle e da wiki. Além das características da
plataforma, atributos da ferramenta proposta também são considerados na
instanciação do modelo. Os participantes, por exemplo, têm suas classes definidas
no próprio AVA, enquanto os tipos de participantes selecionados fazem parte do
escopo de propriedades específicas da ferramenta.
Quadro 8. Instanciação das dimensões do modelo de referência de Greller e Drachsler
(2012).
Dimensão

Participantes

Valores/Descrição
Os participantes podem ter o papel de professor/tutor ou
estudante. Cada uma das classes de participantes é representada
graficamente por letras e cores distintas:
Estudantes (letra E, cor laranja) e professores e tutores (letra P,
cor azul)

Objetivo

Permitir a visualização das interações entre os estudantes em
uma wiki, identificar estudantes influentes e estudantes isolados e
o grau de interação geral dos usuários.
Interações entre os usuários da wiki.

Dados

Instrumentos

Limitações externas

Indicadores relevantes: Postagens publicadas, respondidas,
quantidade de interações.
Os principais instrumentos de análise são técnicas de SNA e de
teoria dos grafos aplicadas ao dados obtidos nos AVAs.
O interesse dos alunos em participarem ativamente da wiki, que
influencia na geração de dados;
A não adoção da ferramenta como parte das atividades dentro de
um curso.

Limitações internas

Número baixo de interações (no máximo 30, na atual versão)
mostradas pela ferramenta, necessidade de instalação da versão
Moodle 3.1.1 (ou mais atual).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os participantes de uma wiki de um curso estabelecem relações sociais, que serão
representadas visualmente por meio de grafos. Além da visualização da estrutura das redes
sociais, foram aplicados algoritmos em grafos, cujos resultados também estão disponíveis
aos usuários da ferramenta. Como destacado no Quadro 7, a aplicação dos algoritmos
depende da interação entre os usuários na plataforma, e esta relação inicia-se com a
criação de conteúdo.
A Figura 21 apresenta um exemplo de conteúdo, criado na wiki como um tópico. No
tópico existente é publicado um comentário, que cria uma estrutura de conexão entre o autor
do tópico e o autor do comentário. Outros usuários que adicionarem comentários ao tópico
automaticamente se conectam à rede.
Figura 21. Exemplo de uma tela de interação da wiki do Moodle.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Os dados de entrada para a ferramenta, considerados dados brutos, são obtidos por
meio dos logs da wiki do Moodle. Os logs são armazenados tanto no banco de dados
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quanto no sistema de arquivos e contêm informações relevantes como data, hora e atores
envolvidos na atividade.
Seja no arquivo ou na tabela do banco de dados, cada registro contém informações
sobre eventos de interação com a ferramenta, participantes dos eventos, assim como a data
da criação e sua origem. O Quadro 9 apresenta os campos disponíveis no log da wiki, bem
como uma breve descrição de cada um deles.
Quadro 9. Descrição dos campos de um registro do log da wiki do Moodle.
Nome do Campo

Descrição

Hora

Data e horário no qual o evento ocorreu.

Nome completo

Nome do usuário envolvido na atividade.

Usuário afetado

Identificador único do usuário afetado. O usuário pode ser
estudante (E) ou tutor/professor (P).

Contexto do evento

Seção do componente na qual o evento ocorreu. Para o caso da
wiki, o contexto sempre será uma página da wiki.

Componente

Componente do Moodle no qual o log foi capturado. Nesse caso,
todos os dados serão provenientes do componente wiki.

Nome do evento

Nome do tipo de evento ocorrido. Tipos de evento: ingresso no
grupo (I), publicação de mensagem (M), comentário (C), leitura (L).

Descrição
Origem
Endereço IP

Descrição textual detalhada do evento.
Canal pelo qual a atividade foi realizada (aplicativo, web).
Endereço IP do usuário que desencadeou a atividade.

Fonte: Elaborado pelo autor.
O conteúdo obtido a partir do logs passa por um processo de transformação para
que os dados possam ser utilizados na formação de estruturas de dados que representem
interações entre as entidades envolvidas. Optou-se por utilizar a informação obtida por meio
do banco de dados, uma vez que um Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)
facilita a organização, leitura e filtragem dos dados.
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O fluxo de tratamento de dados estabelecido por Wild (2016) inicia-se com uma
etapa de filtragem. Neste trabalho, a filtragem foi realizada por meio das cláusulas “select” e
“where” da linguagem Structured Query Language (SQL). Desse modo são selecionadas
apenas as informações relevantes para a geração da estrutura de dados.
Os dados filtrados são organizados como um grafo. A estrutura é definida na notação
JSON, sendo composta por vértices e arestas. Os objetos dentro da estrutura JSON são os
vértices (definidos na estrutura como nodes) e as arestas (definidos na estrutura como
edges). Os parâmetros dos objetos vértices são: nome, id do usuários, tamanho, tipo. Os
parâmetros das arestas são fonte, alvo e valor. O Quadro 10 enumera e descreve estes
parâmetros, destacando entre parênteses o tipo de objeto ao qual estão relacionados, V
para vértice e A para aresta. No Apêndice B é mostrado um exemplo desta representação
JSON.
Quadro 10. Propriedades da estrutura de representação JSON da ferramenta GraphWiki.
Parâmetro
Nome (V)
Id do usuário (V)

Descrição
Nome do usuário correspondente ao vértice.
Identificador único do usuário no sistema.

Raio (V)

Valor do raio do vértice, que é proporcional à popularidade do
usuário correspondente.

Tipo (V)

Um vértice pode ser do tipo Professor ou do tipo Aluno.

Fonte (A)

Uma aresta sempre liga dois vértices, o vértice que criou o
conteúdo de interação é denominado vértice fonte.

Alvo (A)

O vértice cujo conteúdo criado sofreu a interação é representado
como vértice alvo.

Valor (A)

O valor da aresta representa a força da ligação entre os
usuários, representa assim o número de interações criadas entre
o vértice fonte e o vértice alvo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A estrutura de dados em formato JSON tem um correspondente na forma de banco
de dados SQL. Esta correspondência é definida no modelo entidade-relacionamento,
mostrado na Figura 22. Nesse modelo, os vértices são representados pela tabela
mdl_graphwiki_node e as arestas pela tabela mdl_graphwiki_edge. Ambas referenciam a
tabela mdl_graphwiki, que representa um grafo. Esses, por sua vez, fazem referências a
instâncias específicas da wiki.
Figura 22. Modelo entidade-relacionamento da ferramenta GraphWiki.

Fonte: Elaborado pelo autor.
A Figura 23 representa uma adaptação do modelo de fluxo de dados proposto por
Wild (2016). Os passos do fluxo foram adaptados ao desenvolvimento da ferramenta
GraphWiki. Na figura e na descrição de cada um dos passos é definido o modo como os
dados são obtidos no banco, filtrados e exibidos ao usuário final.
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Figura 23. Fluxo de tratamento de dados obtidos por meio dos logs da wiki.

Fonte: Adaptado de Wild (2016).

Os passos detalhados da Figura 23 são:
1.

Filtragem dos dados: Os dados obtidos por meio de logs do AVA são filtrados, para

que se obtenha registros apenas com campos desejados. Além de possibilitar a economia
de recursos, tal etapa melhora o desempenho da ferramenta, uma vez que há restrição de
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dados utilizados para a geração do grafo. A filtragem é feita por meio de comandos “where”
da linguagem SQL na seleção dos dados. O comando SQL para executar a filtragem é
mostrado no Apêndice C.
2.

Geração da estrutura de dados: Os dados filtrados são organizados em uma

estrutura que representa um grafo. A estrutura é definida na notação JSON, sendo
composta por vértices e arestas.
3.

Visualização e Medida

a.

Visualização: A conversão dos dados em grafos facilita a representação visual,

seguindo o seu modelo gráfico para representação de vértices, arestas e respectivos rótulos
das ligações.
b.

Medida: O uso de algoritmos em grafos permite extrair informações relevantes a

serem apresentadas na visualização.
4.

Tomada de decisão: As informações oferecidas pela visualização e medida nos

grafos têm como objetivo facilitar a tomada de decisão por meio da identificação de
conhecimentos obtidos com essas informações, que pode ser o passo final no ciclo de
utilização da ferramenta. Existe também a possibilidade de o usuário iniciar outro ciclo,
gerando outro tipo de dado. No caso da ferramenta GraphWiki, um novo ciclo é iniciado pela
execução de um algoritmo distinto ao concretizado no passo anterior. A execução de cada
um dos algoritmos em momentos distintos exige que todo o ciclo, da filtragem à medida,
seja refeito.
A representação dos atores envolvidos em interações na wiki se dá por meio de
vértices em grafos. Assim, alunos, professores/tutores são vértices, ligados por meio de
arestas, que representam as interações entre os usuários. Um aluno A1 pode estar ligado a
um professor P2 por meio de um comentário do professor numa página criada pelo aluno.
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O objetivo é identificar grupos-foco no desenvolvimento do conteúdo da wiki. Além
disso, a forma como os vértices estão ligados poderá indicar possíveis melhorias nas
interações dentro da wiki.
Como detalhado no capítulo 3, o AVA Moodle foi a plataforma selecionada para
integração da GraphWiki e a arquitetura da ferramenta foi definida em três camadas,
segundo o padrão MVC (Model, View, Control), conforme detalhado no Quadro 11.
Quadro 11. Descrição da arquitetura proposta para a solução.

Modelo

Representa a modelagem da solução, com a organização da estrutura
de dados escolhida e de outros aspectos administrativos. Do ponto de
vista de estrutura de dados, a ferramenta GraphWiki apresenta os dados
organizados em grafos.

Visualização

Representa o modo como a solução é visualizada pelo usuário final. A
visualização ocorrerá em navegadores de internet. Os dados são
visualizados como grafos. Os vértices são representados por círculos e
as arestas por linhas de ligação entre os vértices.

Controle

Camada de controle sobre todas as operações realizadas. Trata-se da
parte do sistema que contém os algoritmos em grafos. Algoritmo de
cálculo de popularidade do vértice e algoritmo de identificação de
vértices isolados são exemplos dos algoritmos implementados

Usuário

Os usuários têm ação sobre a camada de visualização, e as ações
realizadas por eles são executadas na camada de controle. Os usuários
da GraphWiki são os professores e tutores de curso.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Ao se utilizar o padrão MVC são separadas a persistência dos dados, a interface do
usuário e o controle da aplicação. Para este fim, um aplicativo é desacoplado em três
camadas principais: a camada de modelo, a camada de visualização e a camada de
controle.
A camada de controle foi desenvolvida na linguagem PHP, o que facilita a integração
do software com qualquer instância do Moodle. A estrutura de integração entre as camadas
foi desenvolvida com base na estrutura base da própria plataforma Moodle, também na
linguagem PHP. O modelo contém a funcionalidade principal dos componentes da
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aplicação, como acesso ao banco de dados e gerenciamento de transações. Ele encapsula
o estado das aplicações e conduz a transformação associada nesse estado.
A camada de visualização fornece a apresentação do estado representado pelo
modelo e gerencia a exibição visual das aplicações. Particularmente, não há lógica de
processamento dentro da visão; esta camada é simplesmente responsável pela recuperação
de objetos (no modelo) criados anteriormente pela camada de controle.
A camada de controle é responsável pela interação do usuário com o modelo. Nela
gerencia-se o processamento da solicitação e a criação de qualquer objeto (no modelo)
usado pela visualização. Adicionalmente ela encaminha a solicitação do usuário para a
camada de visualização, de acordo com as ações do usuário (PING; KONTOGIANNIS; LAU,
2003).
A leitura dos dados no banco de dados do Moodle é realizada por meio de uma
interface de comunicação, desenvolvida em PHP. Os dados brutos são lidos e manipulados
para a geração de uma estrutura de dados em JSON e armazenamento em banco de dados
e arquivos de sistema. O grafo gerado em JSON é utilizado como entrada para uma página
PHP na qual foi implementada a lógica de exibição da tela. Para a renderização, utiliza-se a
biblioteca d3.js, a linguagem de programação Javascript e CSS. Os detalhes da arquitetura
MVC proposta para a ferramenta são apresentados na Figura 24.
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Figura 24. Detalhes da arquitetura MVC da GraphWiki.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Segundo a documentação do Moodle Documentation (2017), por meio da criação de
plug-ins é possível adicionar novas funcionalidades ao Moodle, como novas atividades,
novos tipos de questões, novos relatórios e módulos de integração com outros sistemas.
Uma instância do Moodle foi configurada para ser a base do desenvolvimento do plug-in.
Para fins de testes na fase de desenvolvimento da ferramenta GraphWiki, foi criado
um curso denominado “Introduction to Moodle Development”, no qual foi criada uma wiki
denominada “General wiki”. Seis usuários foram cadastrados e inscritos no curso, para que
fosse possível se estabelecer uma rede de relacionamentos com base na wiki. Dos seis
usuários, cinco foram criados com o privilégio de alunos e um com privilégio de professor.
Dentro da estrutura de diretórios do Moodle, os códigos-fonte dos plug-ins localizamse no diretório “mod”, no qual foi criado o subdiretório “graphwiki”. Em uma instância do
Moodle, todos os arquivos relacionados ao código-fonte da ferramenta são armazenados
nesse subdiretório.
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4.4.1

Interface gráfica da ferramenta
A interface da ferramenta GraphWiki segue os padrões da interface gráfica do

Moodle. As telas estão inseridas no próprio contexto do AVA, pois, ao ser instalada, ela
torna-se parte da própria instância do Moodle. A interface inicial da solução é ilustrada na
Figura 25, na qual é possível se destacar uma lista suspensa e um botão:


Algoritmo (lista suspensa): É uma lista que contém todos os algoritmos disponíveis

na ferramenta. As opções para esta lista são fixas, e não dependem das instâncias criadas,
sendo elas:
o

Vértices isolados.

o

Densidade.

o

Reciprocidade.

o

Popularidade de vértices.



Visualizar (botão): O botão Visualizar permite ao usuário gerar e visualizar o grafo

da wiki. O resultado do algoritmo selecionado na lista suspensa também é representado na
interface da ferramenta.
Figura 25. Interface de escolha dos algoritmos dos grafos da wiki no Moodle.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.4.2

Implementação dos algoritmos de SLA
A implementação dos algoritmos da SNA é dependente da criação de um grafo como

estrutura de dados. Assim, a geração de tal estrutura possibilita a execução dos seguintes
algoritmos: identificação de vértices isolados, cálculo da popularidade de vértices e da
popularidade média, cálculo da reciprocidade e cálculo da densidade de grafo.
4.4.2.1 Identificação de vértices isolados
Dado um grafo G = (V, A), sendo V o conjunto de vértices e A o conjunto de arestas,
um vértice v1 é considerado isolado quando não existe nenhuma ligação de v1 a outros
vértices do grafo. Do ponto de vista de SLA, este tipo de identificação é importante no
reconhecimento de alunos sem interação com outros alunos participantes da mesma
comunidade.
A implementação deste algoritmo parte do princípio de que cada um dos vértices tem
um conjunto A de arestas, ligando-o a outros vértices. Quando o conjunto A é vazio, diz-se
que o vértice é isolado.
4.4.2.2 Cálculo da popularidade de vértices e popularidade média de grafos
Em um grafo G = (V, A), sendo V o conjunto de vértices e A o conjunto de arestas, a
popularidade de um vértice v1 é calculada pelo número de interações entre v1 e os outros
vértices do grafo. Do ponto de vista de SLA, este tipo de identificação é importante na
identificação de elementos cujo grau de interação seja maior, o que pode mostrar a
importância de tais elementos num ambiente de discussão e interação. Dado um vértice v1,
seja A1 o conjunto de arestas que o liga a outros vértices, a popularidade deste vértice é
dada pelo número de elementos contidos no conjunto A1. Este resultado é representado
graficamente pelo raio do vértice, cujo cálculo segue a eq. (1):
P = TR / TP

(1)
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4.4.2.3 Cálculo da reciprocidade do grafo
Em um grafo G = (V, A), sendo V o conjunto de vértices e A o conjunto de arestas, a
reciprocidade de um par de vértices v1 e v2 é definida pela existência de arestas em ambas
direções. A reciprocidade de um grafo direcionado é calculada pela proporção de todos os
possíveis pares de vértices que são recíprocos, assim, a reciprocidade R, é dada pela eq.
(2):
R = TR / TP

(2)

Sendo TR o total de pares recíprocos e TP o total de pares existentes no grafo.
4.4.2.4 Cálculo da densidade do grafo
A densidade de um grafo G = (V, A), sendo V o conjunto de vértices e A o conjunto
de arestas, é definida pela divisão do número de arestas pela sua quantidade máxima,
conforme mostrado na eq. (3):
D = |A| / |V| (|V| - 1)

(3)

Do ponto de vista de SLA, a densidade do grafo está relacionada ao quanto os
participantes de uma rede social estão ligados entre si.
4.4.3

Ferramentas utilizadas para o desenvolvimento
Como mencionado na seção 1.4, a escolha das tecnologias utilizadas durante o

desenvolvimento da ferramenta GraphWiki levou em consideração a compatibilidade com o
Moodle. Todas as ferramentas e tecnologias utilizadas são enumeradas abaixo:


o ambiente de desenvolvimento integrado Eclipse for PHP Developers 4.7.2 (versão

denominada Oxygen.2) foi utilizada para o desenvolvimento do código-fonte da ferramenta,
pelo fato de ser uma ferramenta utilizada em outras oportunidades por este pesquisador;


a versão do Moodle utilizada foi a 3.1.1, build número 2016052301.



o servidor de aplicações Apache, instalado por meio da distribuição XAMPP 7.2.5,

pela facilidade de instalação e uso;
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a ferramenta de modelagem e visualização de banco de dados MySQL Workbench,

versão 6.3 CE, pela facilidade de utilização e possibilidade de geração de diagramas
relacionados ao banco de dados;


o servidor de banco de dados MariaDB, instalado juntamente com o XAMPP, por ser

uma variação compatível com o banco de dados MySQL;


a biblioteca javascript D3, para visualização de dados com HTML, SVG e CSS, pela

facilidade de integração;


a ferramenta Notepad++ 7.3.3 para auxiliar no desenvolvimento e análise dos

resultados.
4.5

Considerações finais
A ferramenta desenvolvida tem o foco na visualização de dados educacionais.

Portanto, uma das premissas é que os grafos sejam legíveis aos usuários. Tal fato se aplica
a uma wiki com um número limitado de usuários. A utilização da biblioteca d3.js e dos
algoritmos implementados neste trabalho possibilitam a visualização dos dados de uma wiki
específica.
A restrição das entidades representadas no grafo é obtida por meio do processo de
filtragem dos dados. Assim, da maneira como a ferramenta foi desenvolvida, foram
selecionadas as informações de apenas uma wiki. Existe a possibilidade de retirar esta
restrição, criando-se um grafo com dados de todos os participantes do AVA. No entanto, a
tendência é que sejam criados pequenos grafos isolados, visto que os alunos têm acesso
apenas às wikis dos cursos nos quais estão inscritos.
Do ponto de vista de visualização, o GAS, proposto por Pardo (2013), propõe um
grafo no qual são representados tantos os usuários de um sistema quanto os elementos
criados pelos próprios usuários. Assim, no caso da wiki, tem-se a representação de
comentários e postagens como vértices do grafo que apresentam identidades visuais
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diferentes daquelas dos usuários. Podendo, por exemplo, representar os usuários por
círculos e as postagens por quadrados.
A representação de todos os tipos de entidade dentro de um grafo é interessante por
permitir a identificação de elementos centrais de uma rede social. Nesse caso, além da
identificação de usuários mais participativos, é possível, por exemplo, a identificação visual
de tópicos mais relevantes e conteúdo mais acessado.
Apesar das vantagens de se adotar a inclusão de todos os elementos dentro de um
grafo, pelas limitações de tempo, este trabalho propõe a representação apenas dos usuários
(professor/tutor e estudante). Conforme citado na seção 4.2, a criação de tópicos e a
interação dos usuários com estes tópicos representa a ligação (interação) entre os
participantes no grafo gerado.
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5 TESTES, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
5.1

Cenários elaborados para os testes
Com o objetivo de se testar a ferramenta GraphWiki, foram criado um cenário de

testes com um número limitado de, no máximo sete usuários (professores e alunos) e
interações entre eles. Para possibilitar a elaboração deste cenário, foram criados dois
cursos distintos dentro da wiki. Todos os dados foram criados pelo autor para simular um
ambiente real do AVA.
A Figura 26 mostra a tela de escolha dos cursos, na visão do administrador do
ambiente. Nela, é possível visualizar uma lista contendo os cursos “Introdução ao Moodle” e
“Introdução à plataforma wiki”.
Figura 26. Cursos criados na instância experimental do Moodle.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Para cada um dos dois cursos foram criados cenários distintos. Os cursos têm em
comum o fato de instâncias da wiki terem sido criadas para ambos. Entretanto a lista de
participantes cadastrados em cada um dos cursos é diferente, e informações adicionais são
detalhadas no Quadro 12. Esse quadro apresenta o professor responsável por cada um dos
cursos, assim como a quantidade de alunos matriculados.
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Quadro 12. Informação geral sobre os usuários dos cursos criados na instância de testes do
Moodle.
Curso

Profissional Responsável

Quantidade de alunos

Introdução ao Moodle

Professor Teste

5

Introdução à plataforma Wiki

Tutor Teste

6

Fonte: Elaborado pelo autor.
Como parte integrante dos cursos criados no AVA foram criados tópicos de
introdução. Num cenário real, o objetivo seria prover informações gerais aos alunos. Os
tópicos foram nomeados de maneiras diferentes e uma instância da wiki foi criada para cada
um dos cursos. As seções a seguir detalham como cada um dos cursos foi configurado.
5.1.1 Cenário 1: Curso Introdução ao Moodle
O curso “Introdução ao Moodle” foi criado com conteúdo que remete à
documentação do Moodle e a ele foram adicionados 5 alunos e um professor. No tópico de
informações gerais foi criada uma wiki denominada “Introdução ao Moodle – wiki”. As
informações específicas sobre a instância da wiki são detalhadas no Quadro 13.
Quadro 13. Informações gerais sobre a wiki do curso “Introdução ao Moodle”.
Identificação da wiki

Introdução ao Moodle - wiki

Atividade na qual foi criada

Informações gerais

Professor responsável

Professor Teste

Alunos Cadastrados

Aluno Um, Aluno Dois, Aluno Três, Aluno Quatro, Aluno
Cinco

Fonte: Elaborado pelo autor.
O fato de estar localizada no tópico principal do curso facilita a visualização da wiki
por parte dos alunos, conforme detalhado na Figura 27. Nessa figura, o link para a wiki está
circulado em vermelho.
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Figura 27. Interface de visualização do curso “Introdução ao Moodle”.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Os nomes dos participantes deste cenário, assim como notações de nome atribuídos
para cada um dos usuários são destacados no Quadro 14. A notação é utilizada no decorrer
do texto para facilitar a representação dos resultados obtidos durante a execução dos
testes. Além disso, a notação corresponde aos nomes únicos dos usuários na wiki.
Quadro 14. Participantes da wiki experimental.
Nome do participante

Notação

Professor

P

Aluno Um

A1

Aluno Dois

A2

Aluno Três

A3

Aluno Quatro

A4

Aluno Cinco

A5

Fonte: Elaborado pelo autor.
Para completar o cenário de testes, páginas da wiki foram criadas por alguns dos
usuários. Além das páginas, foram criadas interações por parte de outros usuários,
possibilitando assim a conexão entre diferentes participantes do espaço colaborativo. As
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páginas criadas são enumeradas no quadro 15. Nessa instância, foram criadas três páginas
de conteúdo por três usuários distintos.
Quadro 15. Páginas criadas na wiki experimental.
Nome da página

Autor

Página Um

A1

Página Dois

A2

Página Três

A3

Fonte: Elaborado pelo autor.
5.1.2 Cenário 2: Curso Introdução à plataforma wiki
O curso “Introdução à plataforma wiki” foi criado com conteúdo referente à plataforma
colaborativa e ao seu funcionamento. A esse curso foram adicionados 6 alunos e um
professor. No tópico de informações gerais foi criada uma wiki identificada como
“Brainstorm”. Conforme citado no Capítulo 3, uma das utilizações frequentes das wikis é
como espaço para discussões livres, que é o caso dos brainstorms. Os detalhes desse
espaço colaborativo são descritos no Quadro 16.
Quadro 16. Informações gerais sobre a wiki do curso “Introdução à plataforma wiki”.
Identificação da wiki

Brainstorm

Atividade na qual foi criada

Bem-vindos ao curso

Professor responsável

Tutor Teste

Alunos Cadastrados

Aluno Seis, Aluno Sete, Aluno Oito, Aluno Nove, Aluno
Dez, Aluno Onze

Fonte: Elaborado pelo autor.
A interface visual do curso, com destaque para o espaço colaborativo “Brainstorm”, é
mostrada na Figura 28.
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Figura 28. Interface de visualização do curso “Introdução à plataforma wiki”.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Assim como feito para o primeiro cenário, foram atribuídas notações para cada um
dos diferentes usuários cadastrados no curso. Essas notações, que também correspondem
aos nomes de usuário, são enumeradas no Quadro 17.
Quadro 17. Participantes da wiki “Brainstorm”.
Nome do participante

Notação

Professor

TT

Aluno Seis

A6

Aluno Sete

A7

Aluno Oito

A8

Aluno Nove

A9

Aluno Dez

A10

Aluno Onze

A11

Fonte: Elaborado pelo autor.
Nessa instância da wiki, foram criados oito diferentes tópicos de discussão na forma
de páginas. O Quadro 18 mostra cada uma dessas páginas, assim como o nome dos
respectivos autores.
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Quadro 18. Páginas criadas na wiki experimental “Brainstorm”.
Nome da página

Autor

Página Quatro

TT

Página Cinco

TT

Página Seis

A6

Página Sete

A6

Página Oito

A6

Página Nove

A9

Página Dez

A9

Página Onze

A11

Fonte: Elaborado pelo autor.
5.2

Realização e resultados dos testes
Os cenários de testes criados dentro de instância experimental do Moodle

possibilitaram a formação de grafos representando as interações entre os participantes.
Além da visualização da estrutura do grafo completo, a implementação dos seus algoritmos
possibilita a visualização de situações específicas nos relacionamentos dentro de uma wiki.
Por padrão, todos os usuários cadastrados no curso têm acesso à wiki, na qual
podem criar conteúdo e colaborar com o já existente. O plug-in GraphWiki, no entanto, foi
desenvolvido para utilização apenas pelos professores/tutores. Assim, o plug-in não é
disponível para usuários com permissão de aluno.
A Figura 29 mostra a interface inicial da ferramenta GraphWiki, sendo: o menu lateral
esquerdo, identificado pelo quadro destacado em vermelho com o algarismo "1", segue o
padrão de outros plug-ins do Moodle; o cabeçalho da página, exibido no quadro superior
direito que inclui o algarismo "2", contém o caminho para o plug-in; e o conteúdo da wiki,
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representado pelo quadro inferior direito contendo o algarismo "3", tem a interface
customizada, adotando os padrões de estilo do Moodle.
Figura 29. Interface de escolha dos algoritmos dos grafos da wiki no Moodle.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Os testes foram realizados para as duas wikis dos dois cursos criados no AVA. Nas
próximas seções, os resultados para os algoritmos implementados na GraphWiki são
detalhados e exibidos no escopo da wiki “Introdução ao Moodle - wiki”. Os resultados da
aplicação desses algoritmos para a wiki “Brainstorm” do curso "Introdução à plataforma
wiki" são apresentados no Apêndice D.
5.2.1 Realização de experimento na wiki do curso
Na interface da Graphwiki, é possível visualizar as situações alcançadas com os
algoritmos: vértices isolados, vértices de maior popularidade, reciprocidade do grafo e
densidade do grafo.
Com a finalidade sistematizar os testes, os dados gerados a partir das relações
criadas na wiki são apresentados no formato de tabela dentro do texto, e resultados dos
algoritmos selecionados são ilustrados na interface da ferramenta Graphwiki. Nessa fase de
testes, a quantidade de participantes e tópicos criados foi pequena para permitir uma
visualização mais clara e compacta do grafo.
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O relacionamento entre os participantes da wiki é obtido por meio da criação de
conteúdo no espaço colaborativo. As páginas criadas na wiki estão disponíveis para
interação dos usuários, e tal interação cria relações com os autores. A relação de interação
na etapa dos testes é informada na tabela 6. Nele, os usuários são exibidos na primeira
coluna; as páginas destacadas na primeira linha; e as interações, representadas pelos
comentários publicados nas páginas por algum usuário, são ilustradas nas células que
relacionam o usuário e a página.
Tabela 6. Total de Comentários (Interação) dos participantes nas páginas criadas na wiki
experimental.
Página Um

Página Dois

Página Três

Professor

1

2

3

Aluno Um

0

1

0

Aluno Dois

0

0

0

Aluno Três

0

0

0

Aluno Quatro

0

0

0

Aluno Cinco

0

0

0

Fonte: Elaborado pelo autor.
Como citado anteriormente, a tabela 6 mostra a representação textual das
interações, criadas por meio de comentários. Em um grafo, a quantidade de comentários
pode representar o peso da aresta de interação entre dois vértices.
Os relacionamentos entre usuários, estabelecidos à partir do conteúdo da wiki, são
representados no Quadro 19, na forma de matriz. Nessa representação, os n vértices são
representados como uma matriz M = n x n, na qual as entradas são os pesos de cada uma
das arestas.
Nessa representação, os valores nas linhas correspondem às interações criadas
pelos usuários em relação aos usuários das colunas. Por exemplo, o professor (P1) fez uma
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interação com conteúdo criado pelo aluno A1, duas interações com conteúdo criado pelo
aluno A2 e três interações com a página criada pelo aluno A3.
Quadro 19. Representação da interação entre os usuários da wiki.
P1

A1

A2

A3

A4

A5

P1

0

1

2

3

0

0

A1

0

0

1

0

0

0

A2

0

0

0

0

0

0

A3

0

0

0

0

0

0

A4

0

0

0

0

0

0

A5

0

0

0

0

0

0

Fonte: Elaborado pelo autor.
A partir da representação da Tabela 6, é possível realizar a criação de uma estrutura
de grafos e permitir a avaliação dos algoritmos de SLA com o objetivo de obter dados com
as relações criadas dentro de uma rede social.
5.2.2 Algoritmo de identificação de vértices isolados
Um grafo gerado pelas interações entre os usuários de uma wiki é representado na
Figura 30, possibilitando a identificação de dois vértices isolados (Aluno Quatro e Aluno
Cinco). Além da identificação visual do grafo, o resultado do algoritmo de identificação de
vértices isolados é exibido em uma tabela. Nesse caso, eles representam alunos que não
fizeram nenhuma interação na wiki.
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Figura 30. Representação, na ferramenta GraphWiki, da interação entre os participantes de
um curso no Moodle e identificação dos vértices isolados.

Fonte: Elaborado pelo autor
O Quadro 20 mostra os vértices isolados e os não isolados, assim como o percentual
dos vértices que se encontram no estado de isolamento.
Quadro 20. Enumeração dos vértices isolados e não-isolados.
Situação

Vértices

Vértices isolados

A4, A5

Vértices não-isolados

P1, A1, A2, A3

Percentual de vértices isolados

33,3%

Fonte: Elaborado pelo autor.
5.2.3 Identificação de vértices com maior popularidade e média de popularidade
A Tabela 7 destaca a soma de interações estabelecidas entre os usuários da wiki. O
valor denominado “Total A” representa o total de interações criadas por outros usuários nos
tópicos criados pelo usuário da coluna correspondente. Por sua vez, o “Total B” representa o
total de interações criadas pelo usuário da linha coincidente.
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Tabela 7. Representação da interação entre os usuários da wiki, com o total de interações
entre os vértices.
P1

A1

A2

A3

A4

A5

Total B

P1

0

1

2

3

0

0

6

A1

0

0

1

0

0

0

1

A2

0

0

0

0

0

0

0

A3

0

0

0

0

0

0

0

A4

0

0

0

0

0

0

0

A5

0

0

0

0

0

0

0

Total A

0

1

3

3

0

0

Fonte: Elaborado pelo autor.
Na ferramenta GraphWiki, a popularidade de cada vértice é definida como a soma
dos valores “Total A” e “Total B”, e o raio do vértice no grafo é diretamente proporcional a
sua popularidade e seus valores numéricos são representados na Tabela 8.
Tabela 8. Valores de popularidade para cada um dos vértices do grafo.
Vértice

Popularidade

P1

6

A2

3

A3

3

A1

1

A4

0

A5

0

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.2.4 Cálculo da popularidade média dos vértices no grafo
O cálculo da popularidade média dos vértices é definido como uma média simples,
sendo a soma das popularidades de cada um dos vértices dividida pelo número total de
vértices do grafo. Assim, no grafo utilizado como exemplo, a popularidade média é igual a
1,83. O cálculo da popularidade média é detalhado na Tabela 9.
Tabela 9. Valores calculados como total de interações e média de popularidade.
Vértice

Popularidade

P1

6

A2

3

A3

3

A1

1

A4

0

A5

0

Total de interações

11

Média de popularidade

1,83

Fonte: Elaborado pelo autor.
A popularidade de cada vértice e a popularidade média dos vértices do grafo são
representados na Tabela 9 e a interface obtida é exibida na Figura 31. A figura mostra o
título do algoritmo acima da tabela, na qual são representados os participantes da wiki na
primeira coluna, e a popularidade deste, na segunda coluna. Assim como nas outras
interfaces, a representação visual do grafo também é mostrada na tela.
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Figura 31. Representação, na ferramenta GraphWiki, da interação entre os participantes de
um curso no Moodle e identificação da popularidade dos vértices.

Fonte: Elaborado pelo autor.
5.2.5 Cálculo da reciprocidade
Como descrito na seção 4.4.2.3, a reciprocidade R de um grafo direcionado é
calculada pela proporção de todos os possíveis pares de vértices que são recíprocos e é
dada pela eq. (2).
Na Tabela 7, é possível identificar os pares de vértices do grafo, nos quais as linhas
expressam a origem, e as colunas expressam o destino (no caso o autor do conteúdo
comentado). Os pares do grafo são enumerados abaixo na notação (v1, v2), sendo que v1 é o
vértice de origem e v2 o vértice de destino:
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 (P1, A1) – peso 1;
 (P1, A2) – peso 2;
 (P1, A3) – peso 3;
 (A1, A2) – peso 1.
Ainda segundo a Tabela 7, que mostra os dados de interação da wiki, o grafo não
contém nenhuma aresta entre os pares (A1, P1), (A2, P1), (A3, P1), (A2, A1), (A1, P1).
Assim, não existe nenhum par de vértices recíproco.
O número total de arestas possíveis em um grafo direcionado pode ser calculado
com base no número de vértices, por meio da eq. (4). Nesta fórmula, P é o número total de
pares e n é o número de vértices. Assim, para um grafo com 6 vértices, o número total de
arestas é igual a 30, e o número de possíveis reciprocidades é igual a 15.
P = n (n -1)

(4)

Para o grafo em questão, o cálculo da reciprocidade corresponde ao quociente 0/15,
e o resultado, igual a 0, conforme mostrado na Figura 32. A tabela representada na figura é
composta por apenas uma linha, correspondente ao resultado do cálculo do algoritmo.
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Figura 32. Representação, na ferramenta GraphWiki, da interação entre os participantes de
um curso no Moodle e cálculo da reciprocidade do grafo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
5.2.6 Cálculo da densidade do grafo
O grafo definido na instância da GraphWiki possui quatro arestas e seis vértices,
assim, a densidade, definida em 4.2.4.4 como o quociente entre o número total de arestas
existentes e o total de arestas possíveis, pode ser calculado como D= 4 / 6 (5), totalizando
0.13, valor exibido na tabela mostrada na Figura 33. Nesta tabela, é exibido apenas o
resultado do cálculo total da densidade.
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Figura 33. Representação, na ferramenta GraphWiki, da interação entre os participantes de
um curso no Moodle e cálculo da densidade do grafo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
5.3

Considerações finais
A implementação de algoritmos para cálculos relacionados a SLA complementa a

representação visual de uma rede social. Enquanto a figura do grafo possibilita uma
identificação imediata do estado das interações entre os usuários da wiki, os resultados dos
algoritmos permitem uma identificação exata e numérica de aspectos importantes da rede
social.
O exemplos utilizados para o desenvolvimento e testes da ferramenta GraphWiki têm
o escopo limitado numericamente, e possibilitam uma análise detalhada de uma rede social
simplificada. Do ponto de vista de treinamento de profissionais para a utilização da
ferramenta, o conteúdo limitado tende a facilitar a assimilação do funcionamento de cada um
dos casos de uso do sistema.
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Embora a figura de um grafo possibilite uma visão geral da organização social dos
usuários da wiki, algumas das características não podem ser identificadas visualmente. A
reciprocidade e a densidade de um grafo influenciam a representação gráfica, mas não são
visualizáveis. Para ambos aspectos, o cálculo do valor, apresentado na tabela, é uma
característica fundamental.
As informações obtidas por meio da GraphWiki oferecem a professores e tutores
possibilidades de identificar aspectos importantes sobre a participação dos usuários em uma
wiki. Os exemplos realizados neste capítulo apresentam uma pequena quantidade de alunos
e interações, facilitando a visualização dos vértices e arestas para o grafo gerado. Porém,
se a ferramenta for utilizada em uma turma com grande número de alunos e interações, a
legibilidade pode ficar comprometida. Nesse caso, a apresentação no formato de tabela,
agregado ao grafo, pode auxiliar na identificação das características associadas a
participação e a colaboração na wiki.
Portanto, o fato de existir mais de um tipo de apresentação das peculiaridades de
uma rede social dá mais possibilidades aos usuários e facilita a utilização da ferramenta
GraphWiki. No quadro 21 são descritas as ferramentas pesquisadas, com a inclusão da
ferramenta GraphWiki.
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Quadro 21. Principais ferramentas de LA e SLA analisadas, incluindo a GraphWiki.
.
Nome da
ferramenta

Plataforma (s)

Público alvo

Principais características das
ferramentas

LeMO

Moodle, Clix,
Chemgapedia

Professores

Utiliza gráficos planos e grafos para
coletar dados de estudantes em
fóruns de diferentes plataformas.

Professores

Instalada como um aplicativo do
Facebook, provê a geração de
dados referentes às interações entre
usuários de um grupo. León et al.
(2015) e de Lázaro, Fernández e
Sánchez-Vera (2017) utilizam como
base para aplicação de técnicas de
SLA.

Professores

Vinculada à wiki do Moodle, permite
a geração de dados de LA,
referentes à geração de conteúdo no
Moodle, não tem foco em SLA.

Professores e
alunos

Integrável ao AVA Canvas, permite
a visualização de grafos de
interação e de métricas de SLA,
produzidas à partir dos fóruns do
ambiente.

Professores

A ferramenta é integrável ao AVA
Moodle, e permite a visualização de
grafos de interação entre usuários
da wiki do ambiente. Além dos
grafos, são destacadas métricas
relevantes dessas interações

Netvizz

Wikiglass

CanvasNet

GraphWiki

Facebook

Moodle

Canvas

Moodle
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
A finalidade deste capítulo é apresentar os principais aspectos abordados no
desenvolvimento da ferramenta GraphWiki e os resultados obtidos. Além de destacar as
contribuições e sugestões para trabalhos futuros.
6.1

Trabalho realizado
O objetivo deste trabalho foi a implementação de uma ferramenta de visualização

das interações entre os usuários de uma wiki dentro do AVA Moodle fazendo uso de grafos
para sua apresentação e técnicas de SLA para tratamento dos dados, direcionada ao
professor/tutor de um curso. Ela foi desenvolvida e integrada ao próprio Moodle pelo uso da
linguagem PHP na forma de um plug-in e foi nomeada de GraphWiki. Nela, a exibição
satisfatória do grafo de interações foi possível pela utilização da biblioteca d3.js.
A GraphWiki pode ser utilizada por professores em diversas situações nas quais se
faça uso da wiki. Por exemplo, atividades de brainstorms e trabalhos em grupo podem ser
criadas e a participação/interação dos alunos pode ser acompanhada por meio do plug-in
pelo professor.
A interface resultante da GraphWiki permite ao professor/tutor visualizar os dados
dessas interações produzidas em poucos passos, desde que o plug-in da Graphwiki tenha
sido previamente instalado. O acesso à ferramenta é facilitado ao professor/tutor por meio
da aba de mesmo nome.
O fato de a ferramenta GraphWiki se tornar parte integrante de uma wiki da instância
do Moodle na qual está instalada facilita a utilização por usuários que fazem uso do AVA,
diminuindo a necessidade de treinamento.
Na versão atual, a GraphWiki pode auxiliar no acompanhamento histórico das
turmas. Para isso, o professor deve tomar notas periódicas das características dos grafos e
verificar se há mudança significativa nas relações sociais dentro do ambiente colaborativo.
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Por exemplo, a densidade pode aumentar ao longo do tempo, ou a reciprocidade pode
diminuir, dependendo do interesse dos alunos nos tópicos publicados.
Isso ocorre, pois os dados de interação são salvos, mas apenas o cenário mais
recente é exibido no grafo para o professor/tutor. Com melhorias na ferramenta, pode-se ter
a opção de carregar dados históricos, para períodos específicos. Assim, o usuário
professor/tutor pode, sem precisar fazer anotações e por meio da própria ferramenta,
verificar como as interações evoluem.
Considerando a questão norteadora "Q1. Como a teoria dos grafos e técnicas de
SLA podem ser utilizadas de maneira integrada a fim de identificar problemas de interação e
participação de alunos dentro de um curso?", pode-se destacar que durante a fase de
pesquisa bibliográfica foram encontrados diversos trabalhos com implementação de técnicas
e algoritmos que permitem a identificação da intensidade da interação em ambientes virtuais
com o uso ou não da teoria de grafos e SLA, assuntos fundamentais desta pesquisa. Mas, o
desenvolvimento e os testes do plug-in GraphWiki permitiu observar o uso de grafos e
técnicas de SLA na tradução de dados brutos obtidos da participação dos usuários na wiki
em informações à respeito da interação nesse espaço colaborativo.
Tendo como base a questão norteadora "Q2. Como a representação em grafos pode
contribuir para a identificação de interações entre usuários de uma wiki em um AVA?", foi
constatado que alguns dos trabalhos pesquisados têm o foco na interação de usuários em
fóruns, mas não especificamente na wiki. Tendo como foco a wiki do Moodle, as
informações de interação dos participantes é armazenada de forma independente,
facilitando o acesso e manipulação. Além disso, como a wiki trata-se de um espaço no qual
os usuários criam relações entre si, foi possível identificar e quantificar as interações entre
os diferentes participantes e utilizar naturalmente a estrutura de dados grafos para refletir
essa situação.
Baseado na questão norteadora "Q3. Como as técnicas de SLA podem auxiliar na
identificação e qualificação das relações, bem como das interações criadas entre os
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usuários de um AVA?", pode-se dizer que as técnicas de SLA podem ser aplicadas além do
seu uso envolvendo a interação/participação de usuários em uma wiki. Qualquer ambiente
no qual haja a criação de relações entre entidades pode se tornar alvo deste tipo de técnica.
Em adição aos algoritmos implementados neste trabalho, León et al. (2015) citam a
formação de comunidades, que pode ser identificada em um ambiente de rede. Nesse caso,
extrapola-se as interações únicas para relações, estabelecidas entre usuários que se
comunicam com mais frequência.
Por fim, a GraphWiki instalada no Moodle pode ser útil ao professor em um curso no
qual o uso do espaço colaborativo da wiki seja considerado, por exemplo, como uma
atividade avaliativa, pois a existência dos resultados dos seus algoritmos e da sua
visualização permitem avaliar a efetiva participação/interação dos seus estudantes na
discussão das publicações criadas na wiki.
6.2

Sugestões para trabalhos futuros
A experiência de desenvolvimento deste trabalho possibilitou a identificação de

diversos aspectos relacionados à criação de ferramentas de LA e SLA. Alguns desses
aspectos não foram incorporados à ferramenta GraphWiki, mas podem ser utilizados em
trabalhos futuros. E as sugestões são:


Introduzir novos algoritmos de SNA à análise dos dados. Alguns exemplos de

métricas, citados pelo trabalho de Chen et. al. (2018) como centralidade, tamanho médio do
caminho e transitividade podem ser incorporados ao atual trabalho e à ferramenta
produzida.


Representar a integração entre usuários e outros componentes da wiki. Além dos

usuários, os tópicos e comentários podem ser incluídos no grafo que representa as
interações da wiki. Assim, cada um dos tipos de entidade pode ser representado de uma
maneira graficamente distinta.
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Habilitar a visualização dos tópicos e páginas da wiki no grafo. A ferramenta

GraphWiki possibilita a visualização dos usuários e da interação entre eles. Entretanto não
são exibidos os componentes da wiki que têm o papel de pontes para estabelecer as
relações entre os usuários.


Implementar o uso de APIs, para que a ferramenta seja acessível por outras

plataformas. O fato de utilizar-se a notação JSON para a representação do grafo possibilita
que esta informação seja enviada a outros sistemas por meio de webservices, por exemplo.


Melhorar a visualização para grandes quantidades de usuários e interações,

auxiliando a legibilidade e a navegação pela estrutura gráfica. Neste caso, utilizar interfaces
hiperbólicas como estruturas de representação visual, uma vez que elas possibilitam uma
melhor visualização quando se trata de uma maior quantidade de dados. Segundo Pirolli,
Card e Var der Wege (2003), as interfaces hiperbólicas foram desenvolvidas para aumentar
a habilidade dos usuários a navegar em sistemas com grandes estruturas de árvore ou
grafos.


Implementar a análise histórica dos dados. Atualmente, é possível que se tenha uma

visão do estado presente de uma instância da wiki. O armazenamento e exibição de
informações históricas pode abrir a possibilidade de se incluir análises históricas de cada um
dos aspectos da rede social estabelecida no espaço colaborativo.
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APÊNDICE A – Casos de uso para implementação da ferramenta GraphWiki
1) Gerar grafo de instância da Wiki
o

Descrição: Responsável pela geração da estrutura de dados de conexão
entre usuários da wiki.

o

Ator: Usuário (Professor ou tutor do curso).

o

Pré-condições:


Usuário deve estar autenticado no Moodle no papel de professor ou
tutor.



A instância do Moodle na qual o usuário está autenticado deve ter
habilitada a ferramenta GraphWiki.

o

Cenário principal de Sucesso:
a) Exibição dos vértices isolados


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.



O usuário inicia a utilização da ferramenta GraphWiki, e por
consequência, a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.


o

O caso de uso termina.

Cenário alternativo:
c) Não existem interações na wiki:


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.

132



Uma mensagem é exibida informando que não existem conexões
entre usuários daquela wiki.



O caso de uso termina.

2) Consultar a representação gráfica do grafo
o

Descrição: Responsável pela exibição do grafo na interface da ferramenta.

o

Ator: Usuário (Professor ou tutor do curso).

o

Pré-condições:


Usuário deve estar autenticado no Moodle no papel de professor ou
tutor.



A instância do Moodle na qual o usuário está autenticado deve ter
habilitada a ferramenta GraphWiki.

o

Cenário principal de Sucesso:
a) Exibição da representação gráfica do grafo


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.

o



A representação gráfica do grafo é exibida na interface da ferramenta.



O caso de uso termina.

Cenário alternativo:
b) O conjunto de vértices é vazio:


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.
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O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.



O usuário seleciona, na interface da ferramenta, a opção de consultar
a representação gráfica do grafo.



Uma mensagem é exibida informando que não existem vértices, e
desta forma, o grafo não será exibido.



O caso de uso termina.

3) Consultar vértices isolados
o

Descrição: Responsável pela indicação dos usuários que não tenham
participação no espaço colaborativo.

o

Ator: Usuário (Professor ou tutor do curso).

o

Pré-condições:


Usuário deve estar autenticado no Moodle no papel de professor ou
tutor.



A instância do Moodle na qual o usuário está autenticado deve ter
habilitada a ferramenta GraphWiki.

o

Cenário principal de Sucesso:
a) Exibição dos vértices isolados


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.



O usuário seleciona, na interface da ferramenta, a opção de consultar
os vértices isolados.
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Os vértices isolados são exibidos em uma tabela na interface da
ferramenta.


o

O caso de uso termina.

Cenário alternativo:
d) Não existem vértices isolados:


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.



O usuário seleciona, na interface da ferramenta, a opção de consultar
os vértices isolados.



Uma mensagem é exibida informando que não existem vértices
isolados, e assim, a tabela não serão exibidos na interface da
ferramenta.



O caso de uso termina.

4) Consultar a densidade do grafo
o

Descrição: Responsável pela indicação da densidade do grafo da instância
da wiki.

o

Ator: Usuário (Professor ou tutor do curso).

o

Pré-condições:


Usuário deve estar autenticado no Moodle no papel de professor ou
tutor.



A instância do Moodle na qual o usuário está autenticado deve ter
habilitada a ferramenta GraphWiki.
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o

Cenário principal de Sucesso:
a) Exibição da densidade do grafo


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.



O usuário seleciona, na interface da ferramenta, a opção de exibir a
densidade do grafo.

o



O valor da densidade é exibido na tabela da ferramenta.



O caso de uso termina.

Cenário alternativo:
b) O conjunto de arestas é vazio:


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.



O usuário seleciona, na interface da ferramenta, a opção de consultar
a densidade do grafo.



Uma mensagem é exibida informando que não existem arestas, e
desta forma, a densidade do grafo não pode ser calculada.



O caso de uso termina.

5) Consultar a popularidade de vértice
o

Descrição: Responsável pela indicação da popularidade de um dos vértices
de um grafo da instância da wiki.

136

o

Ator: Usuário (Professor ou tutor do curso).

o

Pré-condições:


Usuário deve estar autenticado no Moodle no papel de professor ou
tutor.



A instância do Moodle na qual o usuário está autenticado deve ter
habilitada a ferramenta GraphWiki.

o

Cenário principal de Sucesso:
a) Exibição da popularidade de um vértice do grafo


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.



O usuário seleciona, na interface da ferramenta, a opção de exibir a
popularidade de um vértice do grafo.



O usuário seleciona, na interface da ferramenta, o vértice para o qual
se quer calcular a densidade.



O valor da popularidade do vértice é exibido na interface da
ferramenta.



O caso de uso termina.

6) Consultar o grau de reciprocidade do grafo
o

Descrição: Responsável pela indicação da reciprocidade do grafo da
instância da wiki.

o

Ator: Usuário (Professor ou tutor do curso).

o

Pré-condições:
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Usuário deve estar autenticado no Moodle no papel de professor ou
tutor.



A instância do Moodle na qual o usuário está autenticado deve ter
habilitada a ferramenta GraphWiki.

o

Cenário principal de Sucesso
a) Exibição do grau de reciprocidade do grafo


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.



O usuário seleciona, na interface da ferramenta, a opção de exibir o
grau de reciprocidade do grafo.

o



O valor da reciprocidade é exibido na interface da ferramenta.



O caso de uso termina.

Cenário alternativo:
b) O grafo é vazio:


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.



O usuário seleciona, na interface da ferramenta, a opção de consultar
o grau de reciprocidade do grafo.



Uma mensagem é exibida informando que o grafo é vazio e a
reciprocidade não pode ser calculada.
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7) Consultar a popularidade média dos vértices do grafo
o

Descrição: Responsável pela indicação da popularidade média do grafo da
instância da wiki.

o

Ator: Usuário (Professor ou tutor do curso).

o

Pré-condições:


Usuário deve estar autenticado no Moodle no papel de professor ou
tutor.



A instância do Moodle na qual o usuário está autenticado deve ter
habilitada a ferramenta GraphWiki.

o

Cenário principal de Sucesso:
a) Exibição da popularidade média do grafo


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.



O usuário seleciona, na interface da ferramenta, a opção de exibir a
popularidade média do grafo.

o



O valor da popularidade média é exibido na tabela da ferramenta.



O caso de uso termina.

Cenário alternativo:
b) O grafo é vazio:


O caso de uso tem início quando o usuário seleciona uma instância da
wiki.

139



O usuário inicia a geração do grafo correspondente à instância da wiki
pré-selecionada.



O usuário seleciona, na interface da ferramenta, a opção de consultar
o grau de popularidade média do grafo.



Uma mensagem é exibida informando que o grafo é vazio e a
popularidade média não pode ser calculada.
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APÊNDICE B – Representação de um grafo em JSON (Javascript Object Notation).
Figura 34. Representação de um grafo em JSON.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE C – Comando SQL para selecionar todos os dados de interação entre os
usuários de cursos do Moodle.

Figura 35. Comando em SQL para obtenção das interações entre usuários da wiki.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE D – Resultado dos testes realizados no segundo cenário de testes para o
curso "Introdução à plataforma wiki".
Quadro 22. Interação dos participantes nas páginas criadas na wiki “Brainstorm”.
TT

A6

A7

A8

A9

A10

A11

TT

0

1

0

0

2

0

1

A6

1

2

0

0

3

0

1

A7

1

2

0

0

2

0

1

A8

0

0

0

0

0

0

0

A9

1

2

0

0

0

0

1

A10

2

1

0

0

2

0

1

A11

3

1

0

0

2

1

1

Fonte: Elaborado pelo autor.
Quadro 23. Identificação dos vértices isolados.
Situação

Vértices

Vértices isolados

A8

Vértices não-isolados

TT, A6, A7, A9, A10, A11

Percentual de vértices isolados

14 %

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 36. Representação, na ferramenta GraphWiki, da interação entre os participantes da
wiki “Brainstorm” e cálculo dos vértices isolados no grafo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 10. Representação da interação entre os usuários da wiki, com o total de interações
entre os vértices.
TT

A6

A7

A8

A9

A10

A11

Total B

TT

0

1

0

0

2

0

1

4

A6

1

0

0

0

3

0

1

5

A7

1

2

0

0

2

0

1

6

A8

0

0

0

0

0

0

0

0

A9

1

2

0

0

0

0

1

4

A10

2

1

0

0

2

0

1

6

A11

3

1

0

0

2

0

1

7

Total A

8

9

0

0

11

0

6

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 11. Valores de popularidade para cada um dos vértices do grafo.
Vértice

Popularidade

TT

12

A6

14

A7

6

A8

0

A9

15

A10

6

A11

13

Total de interações

66

Popularidade média

9.71

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 37. Representação, na ferramenta GraphWiki, da interação entre os participantes da
wiki “Brainstorm” e identificação da popularidade dos vértices.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 24. Cálculo da densidade do grafo.
Número de arestas

10

Número de vértices

7

Densidade do grafo

1.42

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 38. Representação, na ferramenta GraphWiki, da interação entre os participantes da
wiki “Brainstorm” e identificação da densidade do grafo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 25. Cálculo da reciprocidade do grafo.
Número de vértices

7

Número total possível de arestas

42

Número de possíveis reciprocidades

21
(TT, A6) e (A6, TT)
(TT, A9) e (A9, TT)

Pares de arestas recíprocas

(TT, A11) e (A11, TT)
(A6, A9) e (A9, A6)
(A6, A11) e (A11, A6)
(A9, A11) e (A11, A9)

Número de reciprocidades entre arestas

6

Reciprocidade do grafo

0.28

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 39. Representação, na ferramenta GraphWiki, da interação entre os participantes da
wiki “Brainstorm” e identificação da reciprocidade do grafo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

