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RESUMO 

O uso de chatbots já vem sido recorrente nos mais diversos segmentos, tais como, e-commerce, telefonia e 

assistentes pessoais. Nesse contexto, um chatbot é uma tecnologia que possibilita interações entre homem 

e software na qual usa-se a linguagem natural para a comunicação. Nesse contexto, esta pesquisa possui 

como objetivo propor um framework de chatbot para auxiliar a pesquisa científica. Para tanto, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica e explotarória, além da utilização da plataforma landbot.io para implementar tal 

framework. Os resultados apontaram para seis questões que investigam as mais diversas percepções dos 

entrevistados por meio da utilização do chatbot para fins de pesquisa científica. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia; Comunicação; Software. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente a comunicação tem sido revolucionada por diversas formas, uma delas, 
diz respeito ao chatbot. De acordo com Piyatumrong et al. (2018) um chatbot é um tipo de 
produto tecnológico no qual apoia o ser humano em sua interação com os computadores, 
mais especificamente com o software. Isso porque, o chatbot utiliza métodos auditivos ou 
textuais. Nesse sentido, pode-se salientar que uma das funcionalidades do chatbot é a 
“pergunta e resposta”. Isso pode ajudar o usuário durante sua experiencia em alguma 
aplicação, tais como, o autoatendimento de uma e-commerce, pesquisas em bibliotecas, 
fazer reserva em restaurantes (LOKMAN; ZAIN, 2010). 

Contudo, os chatbots já existem há décadas, mas seu uso vem aumentando desde 
2016 por duas razões: avanço tecnológico na inteligência artificial (IA) e uma grande 
mudança no uso de redes sociais nos aplicativos de mensagens móveis, como Facebook 
Messenger, Telegram, Slack, Kik, e Viber (LOKMAN; ZAIN, 2010). Nesse cenário, projetar 
uma nova tecnologia interativa, como um chatbot, requer um conhecimento dos usuários 
sobre suas ações mais comuns e possíveis cenários. Dessa forma, o conhecimento 
também é necessário para entender as relações entre humanos e chatbot, e suas ações e 
respostas (BRANDTZAEG; FØLSTAD,2017).  

Nesse sentido, o uso de chatbots se faz presente em diferentes contextos e 
aplicações. Assim, o objetivo desta pesquisa é propor um framework de chatbot para 
auxiliar a pesquisa científica. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória e 
bibliográfica acerca de bases de dados e estudos chatbots já existentes para um melhor 
embasamento. Além dessa seção introdutória, a segunda seção trata da metodologia, 
seguida pelos resultados e discussão. Por fim, apresentam-se as conclusões desta 
pesquisa seguida das referências bibliográficas utilizadas.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho compreende uma pesquisa exploratória e bibliográfica, de cunho 
qualitativo. Nesse sentido, em relação à característica qualitativa, discutem-se concepções, 
estratégias e métodos de investigação que serão utilizados para a interpretação da 
pesquisa. De modo a explorar para entender o significado de determinado problema social 
ou humano (CRESWELL, 2007). Dessa forma, esta pesquisa realizou-se em duas fases.  

A primeira fase consistiu na busca por publicações correlatas ao assunto deste 
artigo, efetuada nas bases de dados: Portal de Periódicos da CAPES, Science Direct e 
ACM Digital Library. Para isso utilizou-se as seguintes palavras-chave em Língua 
Portuguesa: ‘chatbots e pesquisa científica’, ‘framework e pesquisa’. Igualmente, foram 
pesquisadas as seguintes palavras chaves em Língua Inglesa: ‘chatbots and scientific 
research’, ‘framework and research’.  

A segunda fase da pesquisa consistiu no estudo dos artigos encontrados a fim de 
identificar se existem frameworks que apoiam a pesquisa científica. Dessa forma, 
considerou-se apenas artigos completos publicados a partir de 2007. Dessa forma, a partir 
de tal busca fez-se possível encontrar a plataforma landbot.io na qual modela-se o 
framework aqui proposto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A tecnologia transformou o modo de como os seres humanos se comunicam. Dessa 

forma, o chatbot tem sido utilizado por envolver os usuários em uma interface divertida e 

familiar (ALLISON, 2012). Nesse cenário, um chatbot que auxilie a pesquisa científica pode 

ser favorável para coletar dados acerca de determinada investigação. Isso porque, tal 

framework iria auxiliar no sentido de coletar informações para a pesquisa. No entanto, para 

a coleta de dados, faz-se necessário identificar os limites do estudo, assim como o 

estabelecimento de um protocolo para registro das informações (CRESWELL; CRESWELL, 

2017). No que diz respeito a tal protocolo, o Quadro 1 apresenta as questões propostas 

para o chatbot na plataforma landbot.io. 

Quadro 1 – Protocolo de questões para o framework 

Nº Questão Objetivo 

1 Olá, meu nome é xbot, gostaria de participar 
de uma pesquisa? 

Identificar se o entrevistado está interessado na 
realização da pesquisa. 

2 Você sabe o que é um chatbot? Investigar se o entrevistado tem conhecimento 
acerca de um chatbot. 

3 Como você se sente respondendo a esta 
pesquisa? 

Identificar as percepções do entrevistado acerca 
da utilização do chatbot. 

4 Você acha que o xbot pode ser capaz de lhe 
ensinar conceitos de maneira divertida? 

Identificar se o chatbot pode ser utilizado para 
ensinar conceitos de forma divertida. 

5 Você acha que o xbot é mais interativo que 
um formulário de pesquisa (Google Forms)? 

Verificar se o entrevistado considera o chatbot 
mais interativo do que um formulário de 
pesquisa convencional (Google Forms). 

6 Você acha que o xbot pode ser utilizado para 
realizar pesquisas científicas?  

Identificar a percepção do entrevistado acerca 
da utilização do chatbot para pesquisa científica.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

Assim, após a elaboração do protocolo realizou-se a implementação das questões na 

plataforma landbot.io afim de propor o framework para esta pesquisa. 
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Figura 1 – Interface do framework 

Fonte: Página do landbot.io 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta pesquisa teve como objetivo propor um framework de chatbot para auxiliar a 

pesquisa científica. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e exploratória, além 
da utilização da plataforma landbot.io para a implementação de questões pertinentes a seu 
uso. Dessa forma, os resultados apontaram seis questões que investigam as mais diversas 
percepções dos entrevistados por meio da utilização do framework proposto. Assim, a 
principal contribuição desta pesquisa refere-se ao fato de colaborar com uma nova conduta 
para coletar dados em pesquisas científicas afim de apoiar pesquisadores em suas 
respectivas investigações. Como trabalhos futuros, sugere-se a validação de tal framework 
com pesquisadores.  
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