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Resumo 

As aplicações de Inteligência Artificial (IA) na Educação 

(IAEd) tendem a crescer nos próximos anos, tendo isso 

em vista objetivamos produzir um panorama das 

tendências temáticas de pesquisas científicas que 

abordem IAEd. A organização e análise de dados foi 

realizado com base na Análise de Conteúdo de Bardin. 

Observamos que os estudos analisados possuem uma 

significativa diversidade em seus objetivos. Destes, 

aproximadamente metade refletem sobre o uso de IAEd 

ou apresentam um software educacional baseado em IA. 

Introdução  

O uso da IAEd é um campo de pesquisa em 

expansão e de grande interesse para diversas áreas do 

conhecimento que tende a se ampliar nos próximos 

anos. Entendemos IA como a capacidade dos sistemas 

computacionais de pensar, aprender e executar tarefas 

que exigem escolhas complexas.  

Vicari (2018) aponta alguns tipos de aplicação da IA 

na educação, a saber: Sistemas Tutores Inteligentes 

(STI), STI Afetivos, Gerenciamento de Aprendizagem, 

Processamento de Língua Natural e Robótica Inteligente 

Educacional.  

Considerando esse contexto, este trabalho objetiva 

produzir um panorama das tendências temáticas de 

pesquisas científicas que abordem IA na educação. 

Material e Métodos 

Esta é uma pesquisa exploratória de abordagem 

qualitativa. A análise dos dados foi baseada na Análise 

de Conteúdo de Bardin (2011), segundo a autora esse 

método consiste em um conjunto de procedimentos que 

orientam o processo de análise, sendo útil para 

identificar similaridades e diferenças em um conjunto de 

dados qualitativos. A análise de conteúdo é subdividida 

em etapas, sendo elas: pré-análise, exploração do 

material, tratamento dos resultados e interpretação 

inferencial. 

As buscas foram realizadas na plataforma Google 

Acadêmico utilizando as palavras chaves “Inteligência 

Artificial” e “Educação”, os resultados foram restringidos 

ao período de 01/2014 até 06/03/2020. Os critérios de 

exclusão foram: não conter os termos de busca, não ter 

acesso ao trabalho na íntegra e não discutir a IA no 

campo da Educação. Ao final do processo de coleta e 

filtragem encontramos 38 produções que compõem o 

corpus deste estudo. 

 

Resultados e Discussão 

No quadro 1 apresentamos os resultados quanto ao 

ano de publicação, nível de ensino e tipos de IA 

investigados.  

Quadro 1. Ano de publicação, Nível de ensino e Tipo de IA1.  

Ano 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Freq. 4% 11% 9% 11% 11% 32% 22% 

Nível de 
ensino 

I FI FII M T S OU 

Freq. 2% 5% 13% 9% 5% 27% 39% 

Tipo de IA IA SM STI STIA RNA PLN ACI 

Freq. 9% 9% 42% 3% 6% 28% 3% 

Fonte: Autores. 

Em relação aos objetivos de pesquisa observamos as 

seguintes categorias emergentes: Refletir sobre o uso de 

IAEd (21%); Apresentar um estudo de caso sobre IAEd 

(14%); Apresentar um software educacional baseado em 

IA (26%); Apresentar um estudo bibliográfico sobre IAEd 

(12%); Verificar a opinião de estudantes sobre IAEd 

(2%); Problematizar os impactos do desenvolvimento da 

IA sobre o modelo de sociedade e educação (14%); 

Refletir sobre o uso de IA em espaços não-formais de 

ensino (5%); Apresentar um estudo de caso voltado para 

o ensino sobre IA (7%). 

Conclusão ou Conclusões 

O número de estudos sobre IAEd tem aumentado nos 

últimos anos. Os estudos possuem diversidade em seus 

objetivos. Por fim, há uma lacuna em relação a 

discussão da IAEd na Educação Matemática. 
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1 Legenda: Infantil (I); Fundamental I (FI); Fundamental II (FII); Médio 
(M); Técnico (T); Superior (S); Outros (OU). 
Interface Adaptativa (IA); Sistema Multiagente (SM); Sistema Tutor 
Inteligente (STI); STI Afetivo (STIA); Redes Neurais Artificiais (RNA); 
Processamento de Linguagem Natural (PLN); Ambiente Computacional 
Inteligente (ACI). 


