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RESUMO 

Learning Analytics é um campo emergente de pesquisa no qual ferramentas analíticas 

sofisticadas são usadas para melhorar a aprendizagem e a educação em Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem. Algumas técnicas de análise para implementar ferramentas 

de Learning Analytics envolvem, por exemplo: inteligência artificial; data mining; 

aprendizagem adaptativa; modelagem preditiva; previsão de desempenho; teoria dos 

grafos; e visualização da informação. Nessa linha, este trabalho pretende investigar e 

avaliar as técnicas de visualização para ferramentas de LA para propor e desenvolver 

uma ferramenta de LA voltada para o aluno que permita realizar o acompanhamento 

do seu desempenho em Ambiente Virtual de Aprendizagem, além de oferecer 

feedback a respeito de suas ações e auxiliar no reforço da aprendizagem. No 

momento, estão sendo realizadas pesquisas e estudos em trabalhos científicos na 

área e elaborado um mapa conceitual a respeito dos temas foco Visualização de 

Dados e Learning Analytics. 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos tempos, foi observado um aumento na oferta de cursos on-line 

pelas instituições de ensino superior que, em geral, fazem uso de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) para conduzir seus cursos. Uma das TICs mais 

utilizadas são os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA).  

A maioria dessas plataformas são capazes de coletar um grande conjunto de 

interações dos alunos na forma de dados. No entanto, esses dados são difíceis de 

interpretar pelos atores diretamente envolvidos na aprendizagem. Um grande desafio 

é como transformá-los em informação inteligente (conhecimento ou sabedoria) e 

mostrá-la aos professores, alunos e gestores de uma forma que seja de fácil 

interpretação. (RUIPÉREZ-VALIENTE, 2013). 

Na tentativa de suprir essa necessidade, surge o Learning Analytics (LA), um 

campo emergente em que ferramentas analíticas sofisticadas são usadas para 

melhorar a aprendizagem e a educação. A LA inspira-se e está intimamente ligada a 

uma série de outros campos de estudo, incluindo Business Intelligence, Web 

Analytics, Academic Analytics, Educational Data Mining, e Data Visualization. (LIAS; 

ELIAS, 2011) 



 

O potencial da LA é nos ajudar a avaliar ações passadas e estimar ações 

futuras, de modo a tomar melhores decisões e adotar estratégias mais eficazes. LA 

permite aumentar o grau em que as escolhas são realizadas baseadas em evidências 

(COOPER, 2012). Então, considerando as instituições de ensino, LA tem o potencial 

de aumentar a compreensão sobre as necessidades de aprendizagem dos alunos e 

de usar esse conhecimento para influenciar positivamente o seu aprendizado e 

desempenho (SLADE; PRINSLOO, 2013). 

2. OBJETIVOS 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral avaliar as técnicas de 

visualização que permita propor e desenvolver uma ferramenta de LA voltada para o 

aluno realizar o acompanhamento do seu desempenho em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e oferecer feedback a respeito de suas ações e auxiliar no reforço da 

aprendizagem. 

3. METODOLOGIA 

O seguinte conjunto de atividades será realizado no período de vigência desta 

iniciação científica.  

a) Pesquisa e revisão bibliográfica sobre Learning Analytics (LA). 

b) Estudo sobre LA e suas ferramentas, especialmente direcionado para os 

aspectos de design de interface e visualização dos dados. 

c) Estudo sobre técnicas de visualização dos dados para LA. 

d) Investigação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) de código aberto, 

seleção de um deles para estudo. 

e) Destacar e propor modelos visuais para ferramentas LA voltadas para o aluno 

e desenvolver um protótipo de ferramenta. 

f) Teste e Analise dos resultados. 

4. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento deste projeto encontra-se em sua fase inicial. Então, 

atualmente, está sendo realizado os estudos envolvendo as etapas “a”, “b” e “c”, 

descritas na seção Metodologia. Nesse estudo, foi realizado o levantamento 

bibliográfico sobre Learning Analytics e técnicas de visualização na aprendizagem e 



 

elaborado um mapa conceitual que apresenta alguns conceitos vinculados à Learning 

Analytics e Visualização dos Dados. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Baseado nos estudos de alguns trabalhos consultados e lidos, foi elaborado o 

mapa conceitual apresentado na Figura 1. Nessa figura, destaca-se a relação entre 

os conceitos: Learning  Analytics, Visualização de Dados, Professor, Alunos e Dados. 

Figura 1. Mapa conceitual a respeito de Learning Analytics e Visualização de 

Dados.  

 

Fonte: Autoria  própria. 
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