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Abstract. Emotional expressions are essential in face-to-face education; 

however, they are limited in teaching using Virtual Learning Environments 

(VLE). This article presents a review with the aim of analyzing the state of the 

art and the evolution of studies regarding the difficulties and proposed solutions 

for enabling the use of emotional expressions in VLE. This article contributes 

by identifying and presenting recurrent issues and approaches adopted in the 

literature on this subject. 

Resumo. Expressões emocionais são essenciais no ensino presencial; 

entretanto, elas são limitadas no ensino por meio de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA). Este artigo apresenta uma revisão com o objetivo de 

observar o estado da arte e a evolução dos estudos a respeito das dificuldades 

e soluções propostas para viabilizar o uso de expressões emocionais no ensino 

por AVA. Este artigo contribui ao identificar e apresentar assuntos recorrentes 

e abordagens adotadas na literatura sobre o tema. 

1. Introdução 

Um dos desafios para professores em educação a distância é conseguir avaliar em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) fatores não formais relacionados ao seus 

discentes, tais como: emoções, envolvimento, empenho, entre outros. O reconhecimento 

de expressões emocionais faz parte do processo natural da docência que acontece 

presencialmente. Um sorriso ou um olhar de lado, por exemplo, são sinais não formais 

que o docente pode levar em consideração durante o processo de aprendizagem.  

Segundo Jayasinghe e Atukorle (2019), pode-se analisar, por meio de aplicativos, 

as linguagens reativas não formais nos próprios AVAs. Sabendo que os AVAs atuais estão 

em sua maioria limitados ao uso de linguagens formais, o desenvolvimento de novas 

tecnologias avaliativas, tais como a análise das expressões faciais, pode levar a métodos 

mais eficientes para avaliar o conhecimento do discente e as práticas utilizadas pelos 

professores. Entretanto, é inviável o acompanhamento individual por meio de webcam (e 

outros dispositivos) por parte dos professores, especialmente em turmas mais numerosas.   

Tendo em vista esse contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de soluções 
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capazes de analisar as reações dos alunos, tais como a análise das expressões faciais. A 

detecção e análise automática pode apoiar o docente na avaliação de linguagens não 

formais e aprimorar, por exemplo, suas práticas de ensino e conteúdo.  

Este artigo apresenta uma síntese de uma revisão da literatura, incluindo a 

identificação de estudos existentes relacionados ao tema proposto, sua potencialidade, 

limitações, estratégicas pedagógicas, tecnologias e similaridades. Este artigo contribuiu 

ao apresentar uma visão sobre trabalhos selecionados no tema, bem como uma análise de 

temas recorrentes e soluções adotadas. 

O restante deste artigo está estruturado da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta 

o método de revisão, seleção e análise; a Seção 3 apresenta os resultados obtidos e síntese 

dos artigos selecionados; a Seção 4 analisa as contribuições dos estudos para questões 

chaves; e, por fim, a Seção 5 apresenta as considerações finais e trabalhos futuros.    

2. Revisão, Seleção e Análise 

O método de revisão adotado neste trabalho foi baseado em Kitchenham (2004). Este 

método possui três etapas: Planejamento, Revisão Sistemática da Literatura (RSL) e 

Apresentação dos Resultados (AR). A etapa de Planejamento define o protocolo de 

revisão (questões, fontes, strings de busca, critérios de inclusão e exclusão). Já a fase de 

RSL inclui identificar estudos primários, selecionar estudos, extrair dados e sintetizar os 

dados. Por fim, a etapa de AR inclui a descrição dos resultados, bem como sua avaliação. 

Inicialmente, foi feita uma pesquisa exploratória a fim de retornar trabalhos 

relacionados a investigação deste trabalho. A partir dos resultados obtidos, o tema 

investigativo foi aprimorado, resultando na pergunta principal deste trabalho: “Como 

transformar AVAs, em ambientes capazes de agregar aspectos de comunicação não 

formal, ligados à expressão emocional entre discentes e docentes no processo de 

aprendizagem?”. Identificada a questão de pesquisa, foi iniciada uma pesquisa em 

metabuscadores (google, google acadêmico e periódicos capes) a fim de refinar o objeto 

de pesquisa e bases científicas que contem publicações na área de estudo, sendo elas: 

IEEEXplore1, ACM DL2, Scielo3, Elsevier4 e Springer Link5. 

Assim foi possível identificar questões especificas: Q1 - “Quais as abordagens 

existentes para integrar AVAs com serviços de Software de Analise de Emoções?”; Q2 - 

“Quais e como as análises de expressões emocionais foram agregadas como feedback em 

atividades e avaliações?”; Q3 - “Quais são as alternativas para gerar relatórios, para que 

docentes e criadores de conteúdos possam analisar e interagirem em suas atividades, 

tornando-as mais atrativas?” Utilizado como base o método proposto por Kitchenham 

(2004), conforme Tabela 1, foram definidos parâmetros como: ano de publicação, bases 

científicas, palavras chave e strings de busca. 

Na sequência, foram estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão (Tabela 2). 

Os critérios de inclusão têm por finalidade selecionar artigos que respondem as questões 

supracitadas. Os critérios de exclusão têm por finalidade, justificar o motivo pelo qual o 

                                                        
1 https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
2 https://dl.acm.org/ 
3 https://scielo.org/en/ 
4 https://www.elsevier.com/ 
5 https://link.springer.com/ 
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artigo não atende ou não é relevante para responder as questões propostas. 

A  identificação  e  seleção  de  estudos  primários foram  realizadas em quatro 

passos descritos a seguir: (1) utilização de string de busca, para obtenção de artigos em 

bases científicas; (2) leitura do título e abstract para selecionar artigos relacionados com 

a questão de pesquisa, segundo os critérios da Tabela 2; (3) selecionados os artigos, foi 

realizada uma análise do conteúdo dos artigos e reaplicados os critérios da Tabela 2; e, 

por fim, (4) todos os artigos selecionados nas  etapas anteriores foram analisados.  

Tabela 1. Parâmetros para realização da RSL 

 Parâmetros de Pesquisa 
Ano de Publicação Artigos publicados entre 2001 e 2020. 

Bases Científicas IEEEXplore, ACM, Scielo, Elsevier e Springer Link 
Palavras Chave Face Recognition, Learning Management Systems e Constructive Feedback 

Strings de Busca 1) "Face Recognition" AND (emotional OR "Constructive Feedback")  AND 
("Learning Management Systems" OR "Virtual Learning Environments")  
2) ("face api" OR "Face Recognition") AND emotional AND "Learning 

Management Systems" 
3) "face api" AND emotional AND "Learning Management Systems" 

Tabela 2. Critérios de inclusão e exclusão 

Critério Parâmetros de Pesquisa 
Inclusão Relacionados aos temas: reconhecimento de emoções, ambiente virtuais de 

educação, interação com tecnologia, expressões faciais, interação social 
virtual, processo avaliativo somativo, sistema de gerenciamento de ensino, 
ferramentas computacionais (hardware, software e nuvem) 

Exclusão Idiomas diferentes inglês e português, artigos que não possuam texto 
completo disponível, artigos do mesmo tema e autor em diferentes bases 
científicas, artigos que abordam apenas experimentações técnicas, artigos 
que não estejam relacionados diretamente com as questões de pesquisa, 
relatos de experiência não relacionados diretamente com as questões de 
pesquisa, artigos que não estejam em base cientifica, artigos que 
apresentaram dificuldade em acesso e leitura.  

3. Execução, Resultados Revisão e Síntese 

A busca realizada nas bases científicas retornou um total de 40 artigos com relevância 

para as questões de pesquisa, sendo: 6 na ACM DL, 7 na IEEE Explorer, 4 na Scielo, 10 

na Elsevier e 13 na Springer Link. Após a etapa de seleção inicial (resultante da pesquisa 

por chave de busca), foi feita uma verificação onde foi aplicado os critérios de inclusão e 

exclusão, resultando na seleção de 28 artigos.  

Após estudos aprofundados destes artigos, eles foram classificados conforme sua 

aderência às 3 questões como: Muito Útil (4), Útil (3), Pouco Útil (2) e Não Útil (1). Com 

essa classificação, foi possível quantificar aderência às questões específicas deste 

trabalho, sendo: 13 muito útil, 17 útil, 27 pouco útil e 32 não útil. Esta quantificação pode 

ser observada na Figura 1. 

 

Figura 1. Aderência dos artigos as questões específicas 
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Com o resultado da revisão, foram escolhidos 9 artigos (dos 28 selecionados) com 

alto grau de contribuição para as questões para serem incluídos neste artigo e sintetizados 

nos próximos parágrafos. 

Primeiramente, destaca-se o trabalho de Wanderley et al. (2013) que estuda a 

interatividade entre os discentes e docentes, bem como propõe a utilização de tecnologias 

que proporcionem aos discentes um ambiente mais parecido com a sala de aula presencial.  

Hooi e Cho (2017) argumentam que o mundo virtual é diretamente influenciado 

pelo mundo real e o mundo real também pode ser influenciado pelo virtual. Segundo os 

autores, devem ser criados mecanismos e métodos que deixem atrativo o mundo e a 

educação virtual, pois se não houver uma interação e identificação entre esses dois 

mundos, os usuários podem deixar de lado e não se interessarem no mundo ou na 

educação intermediada pelo AVA. Enquanto Aguirre, Uresti e Boulay (2016) classificam 

e analisam dentro de AVA’s conteúdos didáticos existentes, e como esses conteúdos, 

podem ser compartilhados com professores/tutores novos e antigos, na criação de novas 

turmas ou cursos. O artigo ainda propõe, que em alguns casos específicos, o 

compartilhamento se torna ineficaz necessitando a readequação de conteúdos didático.  

Sathik e Jonathan (2013) ressaltam que as expressões faciais indicam o nível de 

interação e compreensão dos alunos durante suas atividades como discente. Por meio de 

observação quantitativas, foram identificados traços emocionais que podem ser expressos 

em expressões faciais, relacionando-os com a compreensão e a dificuldade no processo 

de aprendizagem e interação com conteúdo disponibilizado por docentes.  

Bouhlal et al. (2020) apresentam diferentes abordagens para o reconhecimento de 

emoções faciais por meio de estudo sintético. Os autores apontam que as ligações 

inextricáveis entre cognição e emoções influenciam diretamente na qualidade da tutoria. 

Eles concluem que não adianta o conceito de escola conectada, ou escola 2.0, se ela não 

conseguir interagir emocionalmente entre atores educacionais. Já Dewan, Murshed e Lin 

(2019) analisaram, por meio de softwares e webcam, as expressões faciais no momento 

de atividades on-line, confirmando a importância dessas expressões.  

Khazankin, Shmakov e Malini (2019) sugerem a criação de um sistema de 

reconhecimento de expressões faciais. Eles analisam a resistência voluntária e 

involuntária de discentes ao reconhecimento facial, propondo que o próprio sistema, 

provoque reações emocionais a fim de contornar essa resistência. Apontam também, a 

necessidade deste sistema ser web.  

Para complementar a avaliação somativa, Jayasinghe e Atukorle (2019) propõem 

um mecanismo de avaliação on-line por meio do reconhecimento das emoções. Assim, 

por meio da tecnologia, o avaliador pode analisar algumas reações conforme for 

desenvolvendo suas atividades, aproximando com a vivencia de um professor que 

presencialmente observa reações sutis produzidas incondicionalmente pelos alunos.  

Por fim, destaca-se Rekh e Chandy (2020), que propõem mudança na terminologia 

da educação para Educação 4.0. A terminologia proposta, devido avanço da sociedade e 

da indústria, impõem novas condições a seus trabalhadores e a própria educação. Por 

meio de imagens e por interação inteligente devem provocar reações emocionais, que seja 

possível detectar qual a melhor área para atuação/estudo.  
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4. Análise dos Trabalhos Selecionados 

Nesta seção são retomadas as questões norteadoras e realizada uma análise da 

contribuição dos artigos classificados como “muito útil” para estas questões. Durante a 

análise dos artigos foram identificados vários assuntos recorrentes, onde os mais 

relevantes a esta questão Q1 podem ser observados na Tabela 3.  

Tabela 3. Assuntos recorrentes a abordagens para Q1 

Assuntos Recorrentes Síntese das abordagens pelos autores 
Reconhecimento 

Facial 
Reconhecimento facial por meio de ferramentas computacionais, utilizando 
webcam ou outros sensores de modo voluntário ou não.  

Interação com o 
Sistema 

Sistema que interaja com o usuário, utilizando métodos automatizados ou 
com interação entre os atores educacionais. Sistema capaz de intervir em 
AVA´s, a fim de que o próprio conteúdo possa se adaptar.  

Reação as Emoções Identificação de estado emocional, adaptando o sistema e assim contornando 
resistência e gerando engajamento por empatia e interesse. 

Reconhecimento de 
Expressão Emocional 

Reconhecimento de expressão emocional por meio de análise da face do 
discente, durante interação com o sistema.  

Comunicação Comunicação entre os atores educacionais, proporcionando ações e 
interação, com base nas análises e interações do sistema de reconhecimento 
facial e AVA´s. 

A Tabela 4 apresenta assuntos recorrentes e as respectivas abordagens utilizadas 

pelos artigos analisados para lidar com a Q2.  

Tabela 4. Assuntos recorrentes e abordagens para Q2 

Assuntos Recorrentes Síntese das abordagens pelos autores 
Métodos para 

Reconhecimento 
Facial 

Métodos de reconhecimento facial de forma automatizada, utilizando 
inteligência artificial e softwares especialistas. 

Variáveis de 
Influência 

Variáveis podem influenciar no estado emocional do discente, e assim 
também influenciar no seu interesse. 

Melhoria na 
Aprendizagem 

Aprendizagem melhorada pela retroalimentação de conteúdo, que foram 
identificadas por métodos de identificação emocional.   

Análise Faciais e 
Situações de 

Aprendizagem 

Método em que atores educacionais, por meio de analises faciais, interajam 
de forma a identificar situações que facilitem a aprendizagem   

Algoritmos de 
Reconhecimento 

Facial 

Apresenta e compara algoritmos de aplicativos que fazem a leitura facial, a 
fim de identificar estado emocional. 

A Tabela 5 apresenta assuntos recorrentes e as respectivas abordagens utilizadas 

pelos artigos analisados para lidar com a Q3.  

Tabela 5. Assuntos recorrentes e abordagens para Q3 

Assuntos Recorrentes Síntese das abordagens pelos autores 
Interação com 

discentes 
Interação de modo discreto com discentes, com reforço positivo nos acertos 
e construindo caminhos a assuntos mais dificultosos.  

Analise de 
expressões não 

verbais 

Identificação e analise de expressões não verbais, e sua importância no 
processo avaliativo e de aprendizagem. 

Retorno do processo 
de aprendizagem 

A partir da análise das expressões não verbais, é possível criar uma base de 
dados, com questões que tiveram maior taxa de acerto, possibilitando ao tutor 
criar conteúdo com maior engajamento.  

5. Considerações Finais e Trabalhos Futuros 

Grande parte dos artigos abordam estudos e análises, em que atores educacionais 

enfrentam dificuldades no processo de ensino e aprendizagem intermediado por 
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tecnologia da informação. Para superar tais dificuldades, os artigos propõem 

metodologias e tecnologias que consigam analisar e interagir de forma autônoma, ou 

auxiliando os professores e tutores neste processo. Entretanto, a construção de soluções 

para ensino remoto usando AVA requer investigação e estudos mais aprofundados a fim 

de superar a barreira do contato presencial, que não é possível ainda ser feito por meio 

remoto. Isto requer estudos mais aprofundados da integração de AVAs com soluções de 

detecção de expressões emocionais, bem como com práticas de ensino adequadas. 

Como próximos passos serão realizadas revisões complementares em publicações 

em português e de grupos de pesquisas internacionais. Na sequência será proposta uma 

extensão do Moodle para possibilitar identificar expressões emocionais em tarefas 

síncronas e assíncronas. Aplicativos de visualização e análise, bem como a integração 

com práticas formativas e avaliativas serão investigadas em situações reais de ensino.     
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