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Abstract. Advances in the technological field have enabled the implementation 

of new teaching modalities. In this regard, Distance Education has favored the 

numerous technologies, applying them as tools to support the student's learning 

process. The use of software platforms such as Virtual Learning Environments, 

as a means of interaction between student and teacher, has been effective in the 

virtual educational context; However, the availability of resources in Artificial 

Intelligence allows us to conjecture greater efficiency in the teaching and 

learning process. Based on this assumption, the present research sought to 

investigate the possibilities of applying artificial intelligence in distance 

education from research records already conducted in the area. 

Resumo. Os avanços no campo tecnológico têm possibilitado a implementação 

de novas modalidades de ensino. Neste quesito, a Educação a Distância tem se 

favorecido com as inúmeras tecnologias, aplicando-as como ferramentas de 

apoio ao processo de aprendizado do aluno. A utilização de plataformas de 

software como os Ambientes Virtuais de Aprendizagem, como meio de interação 

entre aluno e professor, tem se mostrado eficaz no contexto educacional virtual; 

contudo, a disposição de recursos presentes na Inteligência Artificial nos 

permite conjecturar uma maior eficiência no processo de ensino e 

aprendizagem. Partindo deste pressuposto, a presente pesquisa buscou 

investigar quais as possibilidades de aplicação da inteligência artificial na 

educação a distância a partir dos registros de pesquisas já realizadas na área. 

 

1. Introdução 

A ascensão tecnológica dentro de um contexto de tecnologias digitais de redes 

possibilitou, por meio da internet, a criação de um novo ambiente de interação social 

capaz de relacionar indivíduos com interesses comuns, promovendo por meio da 

contribuição coletiva o compartilhamento eficaz de conteúdos e informações. No entanto, 

foi a popularização aliada a acessibilidade aos instrumentos de acesso a essa rede virtual 

que permitiu que essas tecnologias passassem a integrar o cotidiano de uma grande 

parcela de pessoas. Essa disseminação do acesso abriu portas para que um novo cenário 

educacional viesse a ressignificar o então modelo de ensino-aprendizagem. 
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1.1. Motivação 

Buscando beneficiar-se do que há de novo em termos de tecnologias digitais, a área de 

pesquisa em tecnologias educacionais têm estado cada vez mais atuante, no propósito de 

melhorar os recursos digitais voltados ao ensino. Um exemplo disso é o uso da 

Inteligência Artificial (IA), que tem potencializado os avanços nos ambientes 

educacionais. Rossi (2016) aponta a existência de diversas técnicas da IA em aplicações 

que reúnem a díade pedagogia-tecnologia, como por exemplo, o uso de agentes artificiais, 

que atuam de forma a enriquecer as relações entre o conteúdo e os usuários do sistema. 

Feitosa (2011) traz a utilização de Algoritmos Genéticos e mineração de dados em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) no desenvolvimento de um modelo 

computacional de combinação social. 

É crescente o número de trabalhos no campo dos sistemas educacionais que vem 

fazendo o uso da IA; contudo, diante da gama de recursos da IA e considerando-se o 

desprovimento de estudos que contemplam uma análise sobre a utilização da IA em 

sistemas e/ou funcionalidades no âmbito da Educação a Distância (EaD), este trabalho 

propõe a obtenção de informações com o intuito de se conhecer acerca do que vem sendo 

utilizado em termos de IA nos sistemas voltados para a EaD, bem como propor sugestões 

de aplicações a serem desenvolvidas posteriormente. O método do presente estudo, dar-

se-á por meio de pesquisa bibliográfica através da revisão de literatura em teses, 

dissertações e artigos publicados em periódicos científicos publicados no Brasil. 

 

1.2.      Objetivos 

Este trabalho objetiva apresentar possibilidades de utilização da IA de forma específica 

na EaD, visando uma melhor eficiência ao processo de ensino/aprendizado, por meio da 

revisão de literatura em teses, dissertações e artigos científicos da área, publicados no 

Brasil e disponibilizados na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), para identificar possíveis aplicações. 

 

1.3.      Objetivos específicos 

a) realizar a revisão bibliográfica sobre aplicações da IA na EaD em teses e 

dissertações dos últimos 10 anos; 

b) realizar uma análise categórica das técnicas de IA encontradas nas publicações 

pesquisadas; 

c) apresentar as novas tendências de aplicação da IA na EaD; 

d) indicar possíveis novas aplicações da IA na EaD. 

 

1.4.      Organização do texto 

Este trabalho de pesquisa está segmentado em cinco seções, a saber: Introdução, 

Referencial teórico, Metodologia, Análise e Discussão dos Resultados, e as 

Considerações Finais. 



 

 

 Na seção 1, Introdução, são apresentados os principais elementos propulsores que 

motivaram o desenvolvimento desta pesquisa, seguidos do objetivo geral e específicos, 

bem como a organização do texto. 

 Na seção 2, Referencial teórico, são expostos os principais conceitos relacionados 

a EaD, AVA e IA, por meio das referências aos trabalhos de pesquisadores nas referidas 

áreas. 

 A seção 3, Metodologia, são apresentados os aspectos relativos à tipologia da 

pesquisa, etapas metodológicas, objeto de estudo, método de coleta de dados, fontes de 

referência e técnicas de análise de dados, sob os quais se configuram esta pesquisa. 

 A seção 4 faz uma Análise e Discussão dos Resultados obtidos no decorrer da 

pesquisa. 

 E, para finalizar, a seção 5 traz as considerações finais, elucidando as 

contribuições, limites e trabalhos futuros. 

 

2.  Referencial teórico 

Diante do impacto da disseminação do acesso às tecnologias, principalmente as digitais, 

a EaD, outrora caracterizada por um sistema de correspondência pelo qual eram realizadas 

as trocas de materiais físicos, agora se manifesta em um plano virtual, tornando-se ainda 

mais viável, por meio do apoio de softwares aplicativos. Essa viabilidade na EaD, que 

data do começo da década de 90, transformou o ambiente da sala de aula, possibilitando 

que a díade professor-aluno pudesse interagir de forma assíncrona em relação ao tempo 

e espaço. 

 Para BICA (2000, apud Lazzarotto, 2010) A EaD tem por objetivo o 

desenvolvimento de ambientes e de metodologias que propiciam o aprendizado remoto, 

ou seja, que um ou mais alunos possam vivenciar experiências de aprendizagem em locais 

fisicamente distintos daqueles ambientes nos quais os recursos instrucionais se 

encontram. 

 Já Souza, et al. (2013) aponta a definição de Educação a Distância nos termos da 

Legislação Brasileira onde a EaD é caracterizada como a modalidade educacional na qual 

a “mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos”(Art. 1), 

organizadas segundo metodologia, gestão e sistemas de avaliação com características 

próprias (BRASIL, 2005). 

 Alves (2011, apud, SEMENSATO et al., 2015) conceitua a EaD como uma 

modalidade de educação efetivada através do uso de tecnologias da informação e 

comunicação, na qual professores e alunos estão separados fisicamente, seja no espaço 

ou no tempo. No entanto, SEMENSATO (2015) discute a definição de EaD, expondo 

resultados de um levantamento realizado por ALVES (2011), que revela a existência de 

variação de concepções no que diz respeito ao que vem a ser a EaD. Ele relata que 

diferentes autores enfatizam características distintas em seu conceito de Ensino a 

Distância. As ênfases incluem: definição de EaD como sendo uma forma de estudo; como 

sendo as ações do professor e a comunicação deste com os alunos; ou também como 



 

 

sendo a separação física e uso de tecnologias de comunicação. 

 Lemgruber (s/d, apud SEMENSATO et al., 2015) descreve que até a ideia de que 

a EaD seja uma concepção ou modalidade educacional é discutível. Pois, de acordo com 

o autor, seria mais esclarecedor o uso da ideia de “forma educacional”, seja esta, 

presencial ou à distância, pois o termo modalidade, pode confundir com especificidades 

educacionais, tais como Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Profissional, 

Educação Especial, Educação Indígena, consolidadas como modalidades educacionais. 

Tamanha imprecisão segundo o autor, trazem à reflexão, a existência de normas legais 

que chegam a dizer que EaD é uma modalidade educacional que poderá ser aplicada a 

diversos níveis e modalidades de ensino. 

2.1. Os ambientes virtuais de aprendizagem 

Delano (2013, apud QUEIROGA, 2017) cita um dos grandes benefícios que a EaD no 

contexto virtual trouxe; alcançar o público residente nas regiões periféricas aos grandes 

centros universitários, público este que de uma forma geral, tende a ficar isolado dos 

programas de graduação e cursos técnicos profissionalizantes. Perante esse alcance, que 

aboliu a barreira geográfica, tornou-se possível a expansão do acesso à educação; e com 

a função de intermediar a relação aluno-professor em uma plataforma Web, entraram em 

cena os AVAs. 

 Moreira (2017) elucida que foi o trabalho de grandes Instituições de Ensino no 

mundo, que tinham como objetivos buscar novas formas de reunir recursos de interação 

com páginas de conteúdos criadas por professores, bem como o armazenamento de 

atividades e aprendizagens realizadas pelos alunos, que concebeu o conceito de Virtual 

Learning Environments (VLEs) ou AVA, que também são denominados na literatura 

como Ambientes de Aprendizagem Online, Sistemas Gerenciadores de EaD, Software de 

Aprendizagem Colaborativa ou Sistemas Gerenciadores de Conteúdo e Aprendizagem na 

Web. 

 Os AVAs são desenvolvidos com o intuito de auxiliar professores e tutores no 

processo de criação, gerenciamento e disponibilização de conteúdos e materiais 

complementares ofertados aos alunos. Por meio destes ambientes, também é possível 

fazer o acompanhamento de todo o processo de aprendizagem do aluno, colhendo-se por 

meio de suas interações, dados que representam seu desempenho no decorrer de sua 

jornada acadêmica. Seu objetivo principal é conduzir o processo de aprendizagem na 

Web, utilizando-se de interfaces que viabilizem a construção e utilização de seus recursos. 

 Moreira (2017) aponta os AVAs como ferramentas de gestão do conhecimento 

que são utilizadas para incentivar a aprendizagem do aluno, de modo a permitir maior 

flexibilidade para o acesso ao material didático, e que discussões entre os autores 

envolvidos ultrapassem o limite do espaço e tempo. Desta forma, os AVAs são 

considerados ferramentas fundamentais para que o processo de EaD ocorra. 

 Queiroga (2017) define AVA como o “local virtual” onde os cursos na 

modalidade a distância, ou semipresenciais, normalmente acontecem. Ele os descreve 

como ambientes que utilizam plataformas especialmente planejadas para abrigar cursos. 

 Os AVA ou ainda Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEA) 

também podem ser definidos como ambientes onde se realizam cursos online, onde a 

definição de cursos online consiste naqueles em que no mínimo 80% do conteúdo 

educacional é transmitido via AVEA, assim relata Allen e Seaman (2016, apud  



 

 

MORAIS, 2018). É importante destacar a diversidade de sistemas encontrados na 

literatura científica e a relevância dos Massive Open Online Course (MOOC) e das 

Universidades Abertas para tal popularização (MORAIS, 2018). 

 Grande parte dos AVEAs são compostos por uma estrutura que se organiza em 

módulos, com a finalidade de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Tais módulos 

contém atividades e recursos pedagógicos direcionados a um subgrupo temático do curso. 

Entre os principais recursos pedagógicos, destacam-se: fóruns de discussão, bate-papos, 

envios de arquivos, questionários, wikis1 e objetos de aprendizagem. A 

multidimensionalidade dos recursos pedagógicos possui o intuito de melhor entender as 

interações dos alunos (MORAIS, 2018). 

 Entre os temas de grande relevância no que diz respeito à educação em um cenário 

de políticas públicas, encontramos a problemática da evasão escolar, sendo esta, um dos 

temas mais discutidos na educação (QUEIROGA, 2017). De acordo com EYNG et al. 

(2013, apud QUEIROGA, 2017) o conceito de evasão escolar define-se quando o aluno 

toma a decisão de se ausentar das aulas, caracterizando o abandono da escola durante o 

período letivo. O autor ainda define a evasão como um processo gradativo, que muitas 

vezes ocorre de maneira silenciosa e despercebida. Embora a EaD tenha possibilitado 

uma melhor difusão do conhecimento e democratização da informação como aponta Maia 

(2013, apud SOUZA et al. 2017), a reprodução do ambiente escolar no ambiente virtual 

também trouxe consigo os reais desafios enfrentados nos ambientes físicos, o que nos 

permite afirmar que a evasão também é um fato dentro do contexto EaD. 

2.2.  A inteligência artificial 

A problemática da evasão se configura como um grande desafio no campo da EaD. Se 

por um lado, os ambientes virtuais se mostram eficazes na transmissão de conteúdos, por 

outro, não impedem a ocorrência do fenômeno da evasão nesses ambientes. Isto posto, a 

necessidade de se ter sistemas de software cada vez mais eficientes, torna-se um objetivo 

na tentativa de melhorar a qualidade do ensino dentro desses ambientes virtuais. Nesse 

sentido, a IA tem se exercido como ponto chave na evolução desses sistemas que possuem 

como foco, o ensino e aprendizagem. 

 Entretanto, o que é exatamente IA? Em sua obra, Rosa (2011) aponta a definição 

exata desse termo como sendo motivo de discussão entre os pesquisadores da área. 

“Definir ‘Artificial’ é relativamente simples. ‘Artificial’ é tudo o que é feito pelo homem. 

E ‘inteligência’? É bem mais complicado”. Para o autor, uma definição bastante 

esclarecedora para IA é dada por Rich (1994) que afirma que a IA é o estudo de como 

fazer computadores realizarem tarefas as quais, até o momento, os homens fazem melhor. 

Segue a explicação do autor, denotando fazer parte da IA, tarefas relacionadas com o 

processo simbólico, reconhecimento de imagens e tudo que envolve aprendizado, sendo 

Um computador convencional é capaz de realizar cálculos 

extremamente complexos que se realizados por um homem poderiam 

 
1
  Wiki é um tipo de programa de computador que permite criar, editar e hiperligar páginas da 

internet de forma ágil e colaborativa. Em outras palavras, é uma ferramenta que permite que pessoas editem, 

conectem e compartilhem colaborativamente seus documentos eletrônicos em rede. INUZUKA, M. A. Uso 

educativo do wiki: Um estudo na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Trabalho Final 

(Mestrado Profissional em Tecnologias da Informação e Comunicação na Formação em EAD). 2008, 

UFC/UNOPAR, Brasília. 



 

 

levar dezenas de anos, mas, no entanto, não é capaz de distinguir uma 

cadeira de metal de uma de madeira, coisa que até uma criança de três 

anos é capaz de fazer. Com base nisso, conclui-se que a IA tem por 

objetivo implementar numa máquina, a possibilidade de realizar tarefas 

que uma criança é capaz de realizar, mas o mais poderoso dos 

supercomputadores ainda não (RICH, 1994, p. 73). 

 Neste estudo, adotamos a perspectiva de Russel e Norvig (2013) que veem a IA 

como um enorme campo que busca, que além de compreender como pensam os seres 

humanos, busca criar entidades dotadas de inteligência. Os autores enfatizam o 

surgimento recente desse campo de conhecimento nas ciências e engenharia, atribuindo 

esse surgimento ao período que data do pós Segunda Guerra, sendo o ano de 1956, o ano 

em que culminou o termo IA. Eles complementam que a IA abrange uma variedade de 

subcampos, que vão do geral, que compreende a aprendizagem e a percepção, até tarefas 

específicas como jogos de xadrez, demonstração de teoremas matemáticos, criação de 

poesia, direção de um carro em estrada movimentada e diagnóstico de doenças. A IA é 

relevante para qualquer tarefa intelectual; é verdadeiramente um campo universal, 

afirmam os autores. Eles trazem ainda em uma visão geral, a ideia de agente inteligente 

como tema unificador no universo da IA. Para eles, a IA também pode ser definida como 

o estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e executam ações. 

 Kerckhove (2003, apud QUEIROGA, 2017) entende a IA como uma ciência que 

estuda o fenômeno da Inteligência e o ramo da engenharia que constrói instrumentos para 

apoiar a inteligência humana, seja por meio de mecanismos ou de softwares. Ele diz ainda 

que, a aplicação da IA nos AVA representou uma evolução em importantes aspectos da 

EaD, tais como: a facilidade de uso, interação com o usuário, disponibilidade de feedback 

para o tutor, e a diminuição de encontros presenciais. 

 Giraffa (1998, apud QUEIROGA, 2018) aponta para o uso das técnicas de IA, a 

fim de prover sistemas computacionais de ensino, com capacidade de adaptação ao 

contexto e personalização do ambiente de acordo com as características dos aprendizes, 

além de permitir um alto grau de interatividade entre o ambiente e os usuários e um 

controle maior das sessões de aprendizagem em ambientes multiusuários. Em outras 

palavras, pode-se enfatizar que a “introdução das técnicas de IA nesse ambiente, é de 

grande relevância, pois fornece mecanismos de modelagem tanto do processo de ensino, 

quanto do estado cognitivo do estudante” (BICA 2000, apud LAZZAROTTO, 2010). 

 Para Santos Magalhães e D’Emery (2010, apud, SEMENTSATO et al., 2015) 

houve mudança no conteúdo dos ambientes educativos em EaD com inserção dos 

conceitos de (IA). Os Sistemas Tutores Inteligentes (STI’s), por exemplo, tornaram-se 

muito populares. A característica principal desses aplicativos é sua capacidade de 

interagir com pessoas, percebendo as ações do aluno e a partir disso, atualiza sua base de 

conhecimentos. 

 Rossi (2016) explica que Sistemas Tutores Inteligentes é a denominação para 

Sistemas Multiagentes com finalidade pedagógica; e seguem uma alusão às salas de aula 

tradicionais, onde os alunos e professores assumem respectivamente, o papel de agentes 

aprendizes e agentes tutores. O autor destaca também as vantagens do uso dos agentes 

inteligentes em um contexto de sistemas educacionais, ele relata que o fato do 

conhecimento ter a possibilidade de ser distribuído entre vários “tutores” (agentes), cada 

um com suas crenças, desejos, intenções, emoções, e planos de ação; cria maiores 

oportunidades de variar técnicas pedagógicas, pois o aprendiz interage de forma mais 



 

 

flexível com o tutor, e também poderá passar ao tutor, conhecimentos que serão 

compartilhados com os demais aprendizes. Ele também acrescenta que a estrutura dos 

sistemas multiagentes facilita a adição de novos agentes, uma vez que cada agente 

consiste em um módulo único e independente do outro. “Ambientes de ensino baseado 

em arquiteturas multiagente possibilitam suportar o desenvolvimento de sistemas de 

forma mais robusta, mais rápida e com menores custos” (ROSSI, 2016, p. 57). 

 Kose (2015, apud SEMENSATO et al., 2015) aponta o uso dos Agente 

Inteligentes, enfatizando que estes simulam o comportamento humano para resolver 

problemas. O autor cita também que há na EaD diversas aplicabilidades da IA, a exemplo 

do design de ferramentas para leituras online e desenvolvimento de soluções inteligentes. 

 

3.  Metodologia 

 Esta pesquisa visa apresentar um levantamento das técnicas e conceitos de IA presentes 

nos sistemas de softwares educacionais voltados para o cenário da EaD nos últimos dez 

anos. Também será feita uma apresentação das mais diversas tendências nos mais 

diversos campos da IA, com o intuito de propor o advento de novas aplicações inteligentes 

que confiram melhor eficiência ao processo de ensino-aprendizado. Para tanto, a 

metodologia deste trabalho configura-se da seguinte forma: 1) Tipologia da pesquisa; 2) 

Etapas Metodológicas; 3) Objeto de Estudo; 4) Método de coleta de dados; e, 5) Técnicas 

de análise desses dados. 

3.1  Tipologia da Pesquisa 

O presente trabalho se classifica como uma pesquisa descritiva quanti-qualitativa. 

Descritiva por fazer um levantamento sobre as diversas técnicas e paradigmas de IA que 

vem sendo utilizados no período de 2009 à 2018, nos sistemas de software dedicados a 

EaD para, a partir destes dados, propor soluções futuras. Esta caracterização se embasa 

na compreensão de Ary, Jacobson e Razavish juntamente a Cook e Kenneth (1975, apud 

BEZERRA, 2014, p. 92) que afirmam que, 

(…) a pesquisa descritiva serve para obtenção de informações 

relacionadas à situação atual de um fenômeno, envolvendo dados que 

descrevem basicamente a forma como se dá uma determinada situação. 

Tais dados possibilitam que o pesquisador obtenha uma imagem 

presente, que serve de base para uma crítica ou tomada de decisão a 

respeito de uma situação específica. 

  Quanti-qualitativa por utilizar-se de métodos de revisão de literatura para realizar 

a coleta dos dados. Os dados quantitativos, foram agrupados com base na frequência das 

técnicas/paradigmas da IA; e os dados qualitativos, são provenientes da leitura de teses e 

dissertações. A escolha desses métodos é justificada pela compatibilidade ao tipo de 

estudo realizado. 

 A abordagem utilizada nesta pesquisa é a interpretativa, através da qual serão 

realizadas interpretações dos conteúdos obtidos por meio da leitura em teses e 

dissertações publicadas no período de tempo que compreende os anos de 2009 à 2018, 

cujas interpretações foram posteriormente categorizadas. 

 



 

 

3.2  Etapas Metodológicas 

Os passos que elucidam a construção deste trabalho estão dispostos cronologicamente nas 

seguintes etapas: 

1- Levantamento bibliográfico dos referenciais teóricos relacionando os principais 

conceitos ligados a EaD, AVA e IA. 

2- Levantamento bibliográfico dos trabalhos desenvolvidos com o uso de 

técnicas/paradigmas da IA utilizados na EaD. 

3- Levantamento das tendências nas pesquisas sobre aplicação da IA na EaD. 

4- Análise quantitativa e qualitativa dos dados. 

5- Indicação de possíveis aplicações a partir das tendências na IA e nas modalidades de 

software educativo, no contexto EaD. 

6- Comparativo dos resultados desta pesquisa com os de pesquisas correlatas. 

7- Contribuições, limites e possibilidades. 

 

3.3  Objeto de Estudo 

O objeto de estudo do presente artigo restringe-se em identificar tendências na IA que 

possam ser aplicadas ao contexto da EaD. 

3.4  Método de Coleta de Dados 

Os dados desta pesquisa foram coletados por meio da realização de pesquisa bibliográfica 

em teses e dissertações, disponibilizados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 

podendo ser classificados como fonte de referência. 

3.4.1  Fontes de Referência 

Para fins de fontes de referência, foram realizados os seguintes levantamentos: 

- Referencial teórico da área de Educação a Distância; 

- Referencial teórico na área de IA; 

- Publicações recentes (teses e dissertações defendidas no Brasil) a respeito de 

aplicações que fazem uso da IA no âmbito da EaD; 

-  Publicações recentes (artigos de revistas científicas, teses e dissertações) sobre o uso 

contemporâneo da IA. 

3.5  Técnicas de Análise de Dados 

Os dados desta pesquisa foram analisados como mostrado abaixo: 

- Os dados qualitativos foram organizados manualmente em documentos eletrônicos, 

com base nos princípios de análise de conteúdo. 

- Os dados quantitativos foram tabulados de acordo com os princípios da análise 

estatística, utilizando o Microsoft Excel. 

- A análise dos dados compreendeu as seguintes estratégias de análise: estatística, de 

conteúdo e documental. 



 

 

4.  Análise e Discussão dos Resultados 

O uso da IA em aplicações na EaD se constitui um tema de caráter emergente e, por 

consequência, a quantidade de trabalhos desenvolvidos é pequena, principalmente no que 

diz respeito a estudos experimentais. Neste contexto, foi realizado um levantamento 

bibliográfico com foco em teses e dissertações, publicadas no período de 2009 à 2018, 

acerca do uso da IA no domínio da EaD, envolvendo todas as possíveis modalidades em 

AVA. 

 Para fins de esclarecimento, a composição dos resultados contabilizou somente 

teses e dissertações relacionadas ao tema da pesquisa, tendo em vista que estas 

apresentam elementos satisfatórios para uma completa compreensão do detalhamento da 

pesquisa; contudo, os artigos científicos encontrados, foram utilizados para composição 

do referencial teórico. 

 O levantamento bibliográfico em teses e dissertações da área totalizou 14 

trabalhos relacionados às palavras-chaves: a) IA na EaD, IA em AVAs, Sistemas Tutores 

Inteligentes, Sistemas Multiagentes na EaD, Learning Analytics na EaD, Mineração de 

dados na EaD. Destas, 4 são teses e 10 são dissertações. A seguir podemos observar o 

fenômeno de novas técnicas/abordagens da IA sendo inseridos no contexto da EaD. 

Gráfico 1 – Distribuição das abordagens de IA nos últimos dez anos 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 No que se refere às técnicas/paradigmas abordados no levantamento das 

pesquisas, foi realizada a categorização apresentada na tabela 1. 

 

Tabela 1- Distribuição das abordagens da IA por pesquisas 

Tema Pesquisas 

Sistemas Multiagentes/ Sistemas Tutores 7 

Mineração de Dados 2 



 

 

Learning Analytics 3 

Aprendizado de Máquina/Machine Learning 2 

Total 14 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Observando-se a tabela 1, pode-se verificar que os Sistemas Tutores 

Inteligentes/Sistemas Multiagentes concentram a maior parte das pesquisas. Embora 

tenham sido utilizados ao longo dos anos, os STIs/SMAs vem perdendo espaço para 

novas tecnologias, tendo em vista os novos recursos da IA e sua adequação no 

tratamento das novas necessidades dos alunos EaD. Diante disso, técnicas como 

mineração de dados, Learning Analytics e Aprendizado de Máquinas indicam-se 

promissoras para melhorar a eficiência dos sistemas de ensino e aprendizado na EaD, 

uma vez que são capazes de promover uma condução personalizada do aluno a partir 

da exploração de seus recursos. 

Analisando-se a distribuição das pesquisas por ano pode-se verificar que de 2010 

a 2015 houve pouca variação da quantidade de dissertações e teses sobre aplicações da 

IA na EaD, variando entre 0 e 1 pesquisa por ano. A partir de 2016 percebe-se um 

aumento na quantidade anual de pesquisas (gráfico 2), o que pode estar relacionado a uma 

nova fase de preocupação dos gestores e demais profissionais que atuam na EaD, pois 

nos 10 primeiros anos de oferta de EaD no Brasil (2005 a 2015) as preocupações estavam 

voltadas para a viabilização dos requisitos mínimos para oferta de cursos nessa 

modalidade de ensino. Depois de 10 anos de aprendizado, os problemas passaram a se 

concentrar em: a) evasão; b) retenção; c) baixo percentual de sucesso/êxito (conclusão); 

d) baixo sentimento de pertença (quando o aluno se sente parte da instituição de ensino); 

e) baixo nível de engajamento com as atividades do curso e/ou disciplinas. 

 

Gráfico 2 – Distribuição das pesquisas por ano 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 Já quando as pesquisas encontradas são organizadas por técnica de IA aplicada na 

EaD (gráfico 3) pode-se verificar que até 2015 as duas técnicas que aparecem são 

Sistemas multiagentes e Mineração de dados. No entanto, a partir de 2016, além dessas 



 

 

duas técnicas, também passam a aparecer pesquisas utilizando Learning Analytics e 

Aprendizado de máquina, o que pode indicar uma tentativa dos pesquisadores da área em 

diversificar as técnicas para a resolução de um número maior de problemas clássicos da 

EaD. 

 

Gráfico 3 – Distribuição das pesquisas por técnica de IA 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 A descrição detalhada dos trabalhos pesquisados, incluindo autor, ano de 

publicação, tipo de pesquisa e título, são apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Trabalhos sobre aplicação da IA na EaD e ou em AVAs 

AUTOR ANO TIPO DE PESQUISA TÍTULO 

MORAIS 
2018 Tese Abordagem Avaliativa Multidimensional para 

Previsão da Evasão do Discente em Cursos Online. 

SILVA 

2018 Tese Uma Abordagem de Learning Analytics para a 

Autorregulação da Aprendizagem de Estudantes em 

Sala de Aula Invertida. 

BARBOSA 
2017 Dissertação Exploring Learning Analytics Approaches to 

Minimize Undergraduate Evasion. 

MOREIRA 
2017 Tese Um Modelo de Sistema AVA-SMA Orientado à 

Legislação. 

QUEIROGA 

2017 Dissertação Geração de Modelos de Predição para estudantes em 

risco de evasão em cursos técnicos a distância 

utilizando técnicas de mineração de dados. 

SANTANA 
2017 Dissertação Geração de Ambientes Virtuais de Ensino-

Aprendizagem para Cursos Baseados na Realização 



 

 

de Projetos. 

FERREIRA 

2016 Dissertação Técnicas de Aprendizado de Máquina aplicadas à 

identificação de perfis de aprendizado em um 

ambiente real de ensino. 

PAIVA 
2016 Dissertação Melhoria na Convergência do Algoritmo Q-learning 

na Aplicação de Sistemas Tutores Inteligentes. 

PORTAL 

2016 Dissertação Estratégias Para Minimizar a Evasão e Potencializar 

a permanência em EAD a partir de Sistemas que 

utiliza Mineração de Dados Educacionais e Learning 

Analytics. 

ROSSI 
2016 Tese Infraestrutura Inteligente para o aumento da 

reusabilidade de objetos de aprendizagem. 

XAVIER 
2015 Dissertação Um Sistema Multiagente de apoio à Gestão de Cursos 

EAD em um ambiente virtual de aprendizagem. 

GALASFASSI 

2013 Dissertação Agente Pedagógico para medição do processo de 

Ensino-Aprendizagem da dedução natural na lógica 

proposicional. 

FEITOSA 

2011 Dissertação Um Modelo Computacional de Combinação Social 

aplicado ao processo de planejamento de orientadores 

em Ambiente Virtuais de Aprendizado. 

LAZZAROTTO 

2010 Dissertação Sistemas Multiagentes na avaliação pedagógica e na 

detecção do perfil cognitivo dos alunos: proposta de 

modelo para uso em ambientes de Ensino a Distância. 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 Sobre as pesquisas contidas no Quadro 1, foram considerados tanto os casos 

descritivos como experimentais. 

 Moreira (2017) traz em seu trabalho, uma aplicação da IA em AVA com o uso de 

Sistemas Multiagentes (SMA). Afirma a autora, que atribuir IA em Ambientes Virtuais, 

é uma forma de procurar que esses ambientes tenham um bom desempenho e que seus 

recursos facilitem o processo de aprendizagem; Lazzarotto (2010), utiliza Sistemas 

Multiagentes para avaliar perfis cognitivos e avaliar pedagogicamente os alunos na EaD. 

Outras aplicabilidades multiagentes podem ser conferidas nos trabalhos de Xavier (2015), 

Santana (2017), Paiva (2016), Galafassi (2012) e Rossi (2016). 

 Barbosa (2017) faz abordagens com Learning Analytics no combate à evasão, 

enquanto Silva (2018) traz em sua tese, uma abordagem L.A para a autorregulação da 

aprendizagem de estudantes em sala de aula invertida. 

 Morais (2018) utiliza lógica fuzzy (Aprendizado de Máquina) na abordagem 

avaliativa multidimensional para previsão de evasão dos alunos em cursos online. 

 Ferreira (2016) trabalha o aprendizado de máquina na identificação de perfis em 

um ambiente real de ensino. 



 

 

 Utilizando técnicas de Mineração de Dados, Queiroga (2017) traz em sua obra, 

modelos de predição para estudantes da EaD em risco de evasão. Ele relata acerca dos 

resultados satisfatórios que a aplicação de técnicas de predição da IA na modelagem de 

comportamento dos alunos EaD tem gerado. Destaca ainda o autor que a predição nos 

ambientes virtuais tem um caráter bifocal, podendo ser utilizada para atuar na predição 

das notas dos alunos nas avaliações, ou ainda para prever o risco de evasão destes alunos. 

Já Feitosa (2011) utiliza as técnicas de mineração de dados em um modelo de combinação 

social para auxiliar no processo de planejamento de orientadores em AVA. 

 Para além dos trabalhos que aplicam técnicas de IA na EaD e/ou em AVAs, 

também foi encontrada a pesquisa de Santos (2018) que, em sua dissertação de mestrado 

aborda o tema do reconhecimento ótico de caracteres utilizando técnica de Deep 

Learning. Tal trabalho, apesar de não se enquadrar no escopo da presente pesquisa, 

sinaliza a tendência de uso dessa técnica, a qual pode também ser aplicada na EaD, 

principalmente em aplicações para ambientes virtuais que visem promover a 

acessibilidade para portadores de deficiências visuais. 

 

5.  Considerações finais 

Com base nos objetivos traçados, pode-se afirmar que a presente pesquisa trouxe um 

levantamento dos recursos de IA que foram utilizados ao longo dos dez últimos anos e 

observou a inserção de novas técnicas de IA no contexto da EaD, principalmente no que 

se refere às aplicações em AVA. Tais levantamentos se fazem necessários na tentativa de 

identificar as técnicas disponíveis que melhor se adequam à resolução dos problemas 

enfrentados no âmbito do Ensino a Distância e desta forma, propor aplicações que 

venham instaurar uma nova realidade ao cenário da EaD. 

 

5.1. Contribuições da pesquisa 

Através da revisão bibliográfica sobre aplicações da IA na EaD em teses e dissertações 

publicados dos últimos 10 anos, foi possível identificar as pesquisas desenvolvidas sobre 

essa temática e realizar uma análise categórica dessas pesquisas segundo as técnicas de 

IA indicadas nas publicações. 

 Como principal contribuição do presente estudo, pode-se citar a identificação das 

novas tendências de aplicações da IA na EaD em seus mais diversos campos, bem como 

indicar possíveis novas aplicações a partir de técnicas da IA que possuem potencial para 

contribuir na resolução de alguns problemas clássicos da EaD. A exemplo do uso de 

técnicas de aprendizado de máquina na resolução do problema de evasão nos cursos EaD 

e técnicas de Learning Analytics para trabalhar o engajamento do aluno a partir da 

observação do seu comportamento no ambiente virtual.  

 

5.2.  Limitações da pesquisa 

Como principal dificuldade encontrada ao longo do estudo, pode-se citar a quantidade 

pequena de pesquisas sobre o tema formalmente publicadas, o que corrobora o caráter 

emergente do investimento em pesquisas sobre as possíveis aplicações da IA na EaD e, 

especialmente, nos AVAs. Salientamos que a demarcação de busca em teses e 



 

 

dissertações defendidos no Brasil, representou um fator limitante no que diz respeito a 

quantidade de trabalhos encontrados. 

 Também é importante ressaltar que, mesmo as publicações encontradas que 

sinalizam em seu título sobre a apresentação de técnicas da IA aplicadas a EaD, acabam 

por apresentar técnicas já conhecidas historicamente por serem “aplicáveis” na educação, 

como sistemas tutores inteligentes e agentes. 

 

5.3.  Estudos futuros 

Como estudos futuros, pode-se utilizar as sinalizações aqui apresentadas como guias para 

a realização de pesquisas sobre as aplicações das técnicas da IA para promoção da 

acessibilidade em AVAs, para desenvolver e disponibilizar ambientes de simulação nos 

AVAs, que potencializem o aprendizado dos alunos, bem como aproveitar a tendência do 

uso de jogos na educação para desenvolver e aplicar jogos inteligentes, que utilizem 

técnicas de IA, nos AVAs, tanto para potencializar o aprendizado como para aumentar o 

nível de engajamento dos alunos da EaD, o que poderia influenciar tanto nas taxas de 

permanência (redução da evasão) como de êxito/sucesso (conclusão de curso). 

 Para o surgimento de novas aplicações, identificamos como promissoras o uso de 

learning analytics e técnicas de data science para a realização de análises sobre os dados 

de perfil, comportamento e desempenho acadêmico dos alunos nos AVAs.  

 A partir da inserção de novas técnicas de IA no âmbito da EaD é possível 

conjecturar que em um futuro próximo, além da minimização dos problemas clássicos da 

EaD, a qualidade na interação entre o aluno e o professor representará um elemento 

significativo para a expansão do Ensino a Distância. 
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