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RESUMO 

 
A tecnologia deixou de ser um simples diferencial e tornou-se presente nos mais diferentes contextos e 
tarefas. Desse modo, atualmente a tecnologia possibilita o acesso a informações, permitindo o auxílio em 
tarefas diárias. Nesse sentido, um tipo de tecnologia que tem sido amplamente utilizada diz respeito ao 
chatbot. Um chatbot é um programa que visa automatizar tarefas repetitivas ou até mesmo simular conversas. 
Nesse cenário, o objetivo desta pesquisa é apresentar um as possibilidades do uso de chatbots. Para tanto, 
realizou-se uma pesquisa exploratória e bibliográfica. Os resultados apontaram três possibilidades para 
utilização dos chatbots: assistentes pessoais, saúde e educação. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente com o uso da tecnologia, a comunicação entre as pessoas tem sido 
aprimorada, nesse sentido um chatbot pode ser destacado. Isso porque um chatbot é um 
software robô que possui a capacidade de conversar com um ser humano usando a 
linguagem escrita ou falada, no qual objetiva-se exprimir uma resposta sem o auxílio de 
outra pessoa. Dessa forma os chatbots são desenvolvidos usando inteligência artificial (IA) 
a fim de simular uma linguagem natural para que pareça uma conversa entre dois seres 
humanos. Um chatbot usa algoritmos de IA para entender a linguagem e processar as 
informações que foram fornecidas, e então, usa o resultado para conseguir dar uma 
resposta coerente para que pareça natural (CHANDEL et al, 2018). Nesse cenário, também 
usa-se o Machine Learning para que o chatbot sempre aprenda com o usuário, podendo 
assim fazer com que a conversa ocorra de forma límpida (MOLNÁR et al, 2018). 

Assim, gera-se uma grande variedade de possibilidades acerca do uso de chatbots, 
nas quais geralmente favorecem a diminuição da mão de obra humana em diversos setores 
e.g., e-commerce, serviços de atendimento ao cliente e, aplicativos de mensagens. Desse 
modo, com a utilização em tais setores, o usuário torna-se privilegiado pois tem a 
possibilidade de obter a informação desejada de modo facilitado, por meio de uma 
mensagem, por exemplo (CHANDEL et al, 2018). Entretanto, tais chatbots devem possuir 
propriedades que se assemelhem as características humanas, pois só assim é possível 
acabar com a desconfiança que o usuário pode ter ao iniciar uma conversa (ZAMORA. J, 
2017). 

Contudo, com as várias aplicabilidades que um chatbot pode ter, nas quais os 
autores Molnár e Szűts (2018) destacam o contexto educacional que diz respeito a 
assistentes respondendo perguntas mais simples e deixando o processo de aprendizado 
mais rápido. Nesse contexto o objetivo deste trabalho é apresentar uma perspectiva das 
diferentes possibilidades do uso de chatbots. Assim, além dessa seção introdutória, a 
próxima seção apresenta os materiais e métodos utilizados, seguido dos resultados e 
discussões. Na sequência são apresentadas as considerações finais da pesquisa, seguida 
das referências bibliográficas utilizadas. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e objetivo exploratório. Dessa forma, 
realizou-se buscas por publicações correlatas ao assunto nas bases de dados on-line: 
Emerald Insight, ACM Digital Library, IEEE Xplore e ScienceDirect. Para isso, utilizou-se as 
seguintes palavras-chave em Língua Portuguesa: ‘chatbots e aplicações’, ‘chatbots e 
tecnologia’, ‘chatbots e atividades’. Igualmente foram pesquisadas as mesmas palavras 
chave em Língua Inglesa: ‘chatbots and applications, ‘chatbots and technology, ‘chatbots 
and activities. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A partir da pesquisa bibliográfica realizada fez-se possível investigar as 
possibilidades de uso de chatbots. Nesse contexto, a primeira possibilidade revelada por 
meio da literatura em relação à utilização do chatbot como assistente pessoal.  As grandes 
companhias de tecnologia, como a Apple, por exemplo, criaram a sua assistente pessoal 
chamada de Siri, para os dispositivos iphone, Ipad entre outros. Nesse sentido, a Microsoft 
criou a Cortana como assistente pessoal de seus usuários dos dispositivos com o software 
Windows. A Google por sua vez criou o Google Now. Todos esses assistentes pessoais 
trabalham com um conjunto de serviços, nos quais incluem a conversação por voz para 
responder ao usuário. Dessa forma, o usuário tem a possibilidade de sanar dúvidas 
cotidianas, como por exemplo, receitas ou até mesmo rotas a fim de tornar sua rotina mais 
facilitada (CHANDEL et al, 2018).   

A segunda possibilidade revelada por meio da literatura em relação ao uso de 
chatbots no contexto da saúde. Nesse cenário, o Facebook criou um chatbot no qual 
chama-se SHIHbot no qual responde perguntas sobre saúde sexual acerca do tema de HIV. 
Tal chatbot auxilia no sentido de evitar constrangimentos para os seus usuários, uma vez 
que tal tema pode ser um tabu para algumas pessoas. Dessa forma, o utilizador de tal 
chatbot possui uma privacidade acerca das questões que foram perguntadas para SHIHbot 
(BRIXEY et al, 2017). Outro chatbot utilizado para o contexto da saúde refere-se ao 
MediBot. O MediBot responde perguntas sobre medicamentos, assim possui como objetivo 
evitar a automedicação sem uma instrução prévia de seus usuários. Assim, o Medibot 
possui a oportunidade de evitar intoxicações de pacientes que utilizaram medicações 
incorretas (AVILA et al, 2019).  

A última possibilidade revelada por meio da literatura diz respeito a utilização do 
chatbot para o contexto educacional. Dessa forma, Ferreira (2008) destaca o uso de chatbot 
para oportunizar o aprendizado de uma língua estrangeira. Dessa forma, o aprendizado de 
outras línguas poderia superar barreiras geográficas.  

Contudo, por meio da pesquisa bibliográfica realizada fez-se possível identificar três 
possibilidades para utilização dos chatbots. A primeira delas refere-se ao uso de chatbots 
como assistentes pessoais. Esses assistentes auxiliam os usuários em dúvidas rotineiras, 
como por exemplo em uma receita. Já a segunda, que concerne o uso de chatbots na 
saúde, no qual pode-se destacar que tal domínio está voltado ao uso para dúvidas 
relacionadas a doenças e também para evitar a automedicação. Por fim, a última 
possibilidade refere-se ao uso de chatbots para auxiliar na educação no que refere-se a 
apoiar o aprendizado de línguas estrangerias.  
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa teve como objetivo apresentar uma perspectiva das diferentes 
possibilidades do uso de chatbots. Dessa forma, realizou-se uma pesquisa exploratória e 
bibliográfica em bases de dados científicas. Os resultados apontaram três possibilidades 
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acerca do uso de chatbots. A primeira possibilidade diz respeito ao uso de chatbots como 
assistentes pessoais que auxiliam os usuários em dúvidas rotineiras, como por exemplo em 
uma receita. A segunda possibilidade refere-se ao uso de chatbots na saúde para dúvidas 
relacionadas a doenças e também para evitar a automedicação. Assim, a última 
possibilidade refere-se ao uso de chatbots para auxiliar na educação no que refere-se a 
apoiar o aprendizado de línguas estrangerias. Assim, a principal contribuição desta 
pesquisa diz respeito a apresentar e discutir as diferentes possibilidades, contextos e 
domínios da utilização do chatbot por meio da literatura. Como trabalhos futuros sugere-se 
propor um instrumento para investigar o uso de chatbots no contexto de pesquisa científica.  
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