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SOBRE O LIVRO

³)RUPDomR�QR�&RQWH[WR�GR�3HQVDPHQWR�&RPSXWDFLRQDO��GD�5REyWLFD�H�GD�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�

na Educação”

Organizadores:

João Batista Bottentuit Junior

João Manuel Nunes Piedade

Luana Priscila Wunsch

Luciano Frontino de Medeiros

O livro Formação no Contexto do Pensamento Computacional, da Robótica e da Inteligência 
$UWL¿FLDO�QD�(GXFDomR� organizado por quatro autores com experiência   na pesquisa e 
no uso das TICs na Educação é um esforço bem-sucedido de uma colaboração luso-

brasileira para ampliar o debate em torno dos temas mencionados no seu título.

Os sete capítulos aqui apresentados, escritos a partir de diferentes experiências 
práticas e de pesquisa dos seus autores, levam-nos a um maior entendimento histórico e a 
XPD�UHÀH[mR�DSURIXQGDGD�VREUH�DV�QHFHVVLGDGHV�H�SRVVLELOLGDGHV�GR�XVR�GDV�WHFQRORJLDV�QD�
HGXFDomR��PDLV�HVSHFL¿FDPHQWH�GD�UREyWLFD�FRPR�LQVWUXPHQWR�SDUD�HQVLQDU�H�DSUHQGHU�VREUH�RV�
variados temas do currículo escolar. 

Os textos servem assim não só para alargarmos o debate acadêmico sobre a pertinência 
do uso desse ferramental, mas também apresentam exemplos concretos de formação para/com 
esses aparatos, em diferentes contextos de ensino e aprendizagem bem-sucedidos.

O capítulo 1 abre o livro com um interessante mapeamento do “... percurso 
português no que se refere à integração, alteração, ou eliminação do pensamento computacional 
no currículo ou em atividades extracurriculares...”. Em seguida, relata dois projetos portugueses 
onde a robótica educacional é incluída como importante elemento no processo de formação de 
alunos e docentes.

O capítulo 2 inicia apresentando a importante e atual discussão sobre as possibilidades 
GD�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�QD�(GXFDomR��EHP�FRPR�SRVVtYHLV� LPSOLFDo}HV�IXWXUDV�GD�PHVPD�HP�
nossa sociedade.
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2� FDStWXOR� �� QRV� WUD]� XPD� UHÀH[mR� VREUH� D� QHFHVVLGDGH� GH�PXGDQoDV� QD� práxis 
docente, uma vez que os nossos alunos estão hoje chegando às escolas munidos de ferramentas 
tecnológicas, interesses e modos de agir bastante diferentes daqueles de duas ou mais décadas 
atrás.

Importante também neste capítulo é a sintese feita pelas autoras sobre diferentes 
políticas educacionais adotadas por países (como o Brasil e Portugal) e a UNESCO, com o claro 
objetivo de utilizar as TICs como importante instrumento de colaboração das atividades docente/
discente.

No capítulo 4 os autores relatam uma relevante experiência de formação de futuros 
professores na disciplina de Didática I da Universidade de Lisboa. O curso, descrito no texto 
FRP�EDVWDQWH�GHWDOKH��H[SORUD��DR�PHVPR�WHPSR��TXHVW}HV�WHyULFDV�H�SUiWLFDV�VREUH�R�HPSUHJR�
da robótica e da programação em contextos de ensino e aprendizagem do 5o ao 8o ano de 
escolaridade.

Abordam também diferentes conceitos relacionados à educação com o emprego da  
robótica. Me chama a atenção o de cenários de aprendizagem, proposto pelo Professor João 
)LOLSH�0DWRV�� FXMD� LGpLD� FHQWUDO� p�R�GH� IDFLOLWDU� D�RUJDQL]DomR�VLVWHPiWLFD�GH�SODQL¿FDomR�GDV�
atividades didáticas com tecnologias.

O trabalho em tela vai além, descrevendo um estudo realizado durante a referida 
disciplina, onde analisam as práticas dos alunos – e futuros professores - no “... desenho de 
atividades de aprendizagem com robótica educacional para ensinar conceitos iniciais de 
programação e como essas atividades podem promover o desenvolvimento de competências de 
pensamento computacional... “.

2� FDStWXOR� �� SURS}H� H� GHWDOKD�� D� SDUWLU� GR� FHQiULR� GH� SDQGHPLD� HP� TXH� YLYHPRV�
hoje devido ao Coronavirus, um curso de “robótica educacional sustentável” no qual empregam 
UHFXUVRV�GH�(D'�D�¿P�GH�IRUPDWDUHP�XPD�SURSRVWD�VHPL�SUHVHQFLDO��

O objetivo pedagógico do referido curso é o de permitir aos alunos participantes a 
“compreensão sobre o que é robótica educacional sustentável e como é possível transformar 
objetos de baixo custo ou que iriam para o lixo em objetos que podem ser utilizados de várias 
formas.”  Buscam também demonstrar aos participantes – alunos do ensino Fundamental I – as 
SRVVLELOLGDGHV�GH�LQWHJUDomR�GDV�WHFQRORJLDV�HP�Do}HV�VXWHQWiYHLV��GHVHQYROYHQGR�QRV�PHVPRV�
³QRo}HV�GH�DUWH�QD�FRQVWUXomR�GH�DXW{PDWRV�H�WpFQLFDV�GH�EULFRODJHP´�

O capítulo 6 apresenta e discute quatro importantes  aspectos sobre o uso das 
tecnologias em contextos de ensino e aprendizagem: (1) as bases teóricas para o ensino da 
programação nos primeiros anos de escolaridade, com foco nas potencialidades da programação 
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tangível e da robótica; (2)   panorama dos principais projetos de abrangência nacional em 
3RUWXJDO�������GHVFUHYHP�R�SURFHVVR�GH�FRQVWUXomR�GR�URE{�SRUWXJXrV�0,�*R�±�SURMHWR�HP�TXH�RV�
DXWRUHV�HVWLYHUDP�GLUHWDPHQWH�HQYROYLGRV����H�������R�SURMHWR�7DQJ,Q��¿QDQFLDGR�SHOR�(5$6086���
HQYROYHQGR�TXDWUR�LQWLWXLo}HV�HXURSpLDV��3RUWXJDO��(VSDQKD��/HWyQLD�H�%XOJiULD���FRP�R�REMHWLYR�
de formar professores para o desenvolvimento de  recursos de programação tangível nos anos  
iniciais de escolaridade. 

$R�ORQJR�GR�WH[WR�HQFRQWUDPRV�DLQGD�XPD�LPSRUWDQWH�UHÀH[mR�VREUH�D�SURJUDPDomR�
e a robótica como importantes aliados no desenvolvimento cognitivo dos alunos, nos primeiros 
anos do ensino básico.

No capítulo 7 os autores partem de um teste psicológico utilizado com alunos de 
GXDV�HVFRODV�VHFXQGiULDV�HP�6DQWD�&DWDULQD�±�%UDVLO��SDUD�YHUL¿FDU�VH�D�5REyWLFD�(GXFDFLRQDO�
FRQWULEXL�GH�PDQHLUD�VLJQL¿FDWLYD�SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR�GD�DWHQomR��2�HVWXGR�UHDOL]DGR�WHYH�D�
duração de cerca de 7 meses (100 horas), envolvendo um grupo experimental e um de controle, 
QXP�WRWDO�GH����SDUWLFLSDQWHV��2�GHVHQKR�GR�HVWXGR�HVWi�VX¿FLHQWHPHQWH�GHWDOKDGR�SDUD�TXH�
outros interessados possam replicar o mesmo em outros contextos escolares.

3RU�¿P��PDV�QmR�PHQRV�LPSRUWDQWH��FDGD�XP�GRV�FDStWXORV�DSUHVHQWD��DR�VHX�¿QDO��
XPD�IDUWD�ELEOLRJUD¿D�TXH�QRV�SHUPLWH�DSURIXQGDU�D�UHÀH[mR�VREUH�RV�WHPDV�DTXL�DERUGDGRV�

Boas leituras!

Fábio Ferrentini Sampaio

Programa de Pós-graduação em Informática

Universidade Federal do Rio de Janeiro
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O Pensamento Computacional (PC) tem sido apontado nos últimos 
anos como um conjunto importante competências que todos os cidadãos, e 
em particular os alunos, devem desenvolver no Séc. XXI. 

O envolvimento de alunos em atividades de pensamento computacio-
nal e de programação promove o desenvolvimento de competências de reso-
lução de problemas, pensamento crítico e criativo, comunicação e colabora-
ção, bem como outras competências relacionadas com o currículo das várias 
áreas disciplinares. 

Em vários estudos a robótica educativa surge referida com um forte 
recurso pedagógica para o desenvolvimento de competências de PC e para 
a aprendizagem de conceitos base da programação, nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino. 

Na última década, vários países têm procurado a integração do PC 
da introdução à programação nos seus currículos educacionais, incluindo a 
formação de professores. 

Neste sentido, o livro apresentado relata pesquisas em torno da inte-
JUDomR�GHVWDV�WHPiWLFDV�SRU�PHLR�GDV�DSUHQGL]DJHQV�HVVHQFLDLV�GD�UHÀ�H[mR�
acerca das tecnologias de informação e comunicação na educação. 

Os resultados apresentados demonstram as potencialidades da robó-
tica educativa e do PC enquanto recursos e estratégias pedagógicas para 
o ensino nas diferentes áreas do conhecimento em realidades tão distintas 
como Brasil e Portugal.

Palavras-chave: Pensamento Computacional, Cenários de Aprendizagem, 
Formação de Professores, Programação, Robótica Educacional.

APRESENTAÇÃO
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IA NA EDUCAÇÃO: OPORTUNIDADES E PREOCUPAÇÕES

Marco Neves11, Wayne Holmes12 

Introdução

Ao longo da história, a humanidade desenvolveu inúmeras tecnologias transformadoras 
�� GHVGH� D� URGD� H� D� HVFULWD�� j� LPSUHQVD� H� HOHWULFLGDGH� GH� *XWHQEHUJ� �� FDGD� XPD� GDV� TXDLV�
contribuiu para a forma como moldamos as nossas vidas, as nossas crenças, e as nossas 
FRQYLFo}HV��$WXDOPHQWH�� XP� QRYR� FRQMXQWR� GH� WHFQRORJLDV� SHUPHLD� FDGD� YH]� PDLV� WRGRV� DV�
componentes e estruturas das nossas vidas - desde a previsão do tempo à negociação na bolsa, 
da contabilidade ao recrutamento, e do auto-jornalismo aos veículos autónomos - tecnologias 
TXH�VmR�FROHWLYDPHQWH�FRQKHFLGDV�FRPR�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO��

'H�SDUWLFXODU� LQWHUHVVH�SDUD�RV� OHLWRUHV�GHVWH� OLYUR�� D� ,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO� �,$��HVWi�
também a ter um impacto crescente na educação e nas práticas educativas. Consequentemente, 
é importante que todos os educadores (bem como os decisores políticos, pais e estudantes) 
compreendam como a IA está a ser incorporada nas práticas da sala de aula (o que poderíamos 
chamar aprendizagem com IA). Naturalmente, o objetivo de aplicar a IA na educação é sempre 
o de melhorar a aprendizagem dos alunos. Mas, para além deste benefício potencial, temos 
também de considerar as diferentes formas como a IA pode também afetar negativamente os 
QRVVRV�MRYHQV��FRP�TXHVW}HV�FRPR�D�SULYDFLGDGH�GRV�GDGRV��DJrQFLD�HVWXGDQWLO�H�FDL[DV�QHJUDV��
para citar apenas algumas. Paralelamente, os educadores também têm a responsabilidade de 
ensinar aos alunos como utilizar e até desenvolver a IA (aprender sobre a IA), em parte para 

11mbrasneves@gmail.com  Professor de Ciências da Computação no Agrupamento de Escolas da Batalha. Obte-
ve o seu grau de mestre em Ciências da Educação – Especialidade em Informática Educacional na Universidade 
&DWyOLFD�3RUWXJXHVD��e�FRQVXOWRU�HP�(GXFDomR�7HFQRORJLD�'LJLWDO�H�QD�iUHD�GD�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�H�(GXFDomR��
&RRUGHQDGRU�GH�SURMHWRV�HGXFDFLRQDLV�H�HVSHFLDOLVWD�HP�WHFQRORJLD�GLJLWDO�H�HGXFDomR��$XWRU�GH�DUWLJRV�H�UHÀH[}HV�
QR�kPELWR�GR�LPSDFWR�GD�7UDQVIRUPDomR�'LJLWDO�QD�(GXFDomR��7HP�FRODERUDGR�FRP�LQVWLWXLo}HV�FRPR�D�(XURSHDQ�
6FKRRO1HW��D�,QWHUDFWLYH�7HFKQRORJLHV��'LJLWDO�IRU�&XOWXUH�	�(GXFDWLRQ��8QLW�*����H�R�%ULWLVK�&RXQFLO��HQWUH�RXWUDV��QR�
âmbito de projetos na temática Educação Digital.

12ZD\QH�KROPHV#QHVWD�RUJ�XN�:D\QH�+ROPHV��3K'��8QLYHUVLGDGH�GH�2[IRUG��p�,QYHVWLJDGRU�3ULQFLSDO��(GXFDomR��
QD�1HVWD� �ZZZ�QHVWD�RUJ�XN��� D� IXQGDomR� GH� LQRYDomR� GR�5HLQR�8QLGR�� RQGH� OLGHUD� D� DSOLFDomR� GD� ,QWHOLJrQFLD�
$UWL¿FLDO�WDQWR�SDUD�PHOKRUDU�H�FRPSUHHQGHU�PHOKRU�D�DSUHQGL]DJHP��FRPR�DV�VXDV�LPSOLFDo}HV�pWLFDV�H�VRFLDLV��
)RL�FR�DXWRU�GH�WUrV�OLYURV��LQFOXLQGR���,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�QD�(GXFDomR���3URPHVVDV�H�,PSOLFDo}HV�SDUD�R�(QVLQR�
H�$SUHQGL]DJHP���+ROPHV�HW�DO����������7DPEpP�DFRQVHOKD�R�$OO�3DUW\�3DUOLDPHQWDU\�*URXS�RQ�$,��(GXFDWLRQ�7DVN�
)RUFH��GR�5HLQR�8QLGR�H�D�81(6&2�VREUH�DV�LPSOLFDo}HV�SHGDJyJLFDV��pWLFDV�H�VRFLDLV�GD�,$�QD�HGXFDomR��LQFOXLQ-
GR�OLGHUDU�DV��2ULHQWDo}HV�3ROtWLFDV�SDUD�D�,$�QD�(GXFDomR��GD�81(6&2��
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ajudar a formar os engenheiros da IA de amanhã, e também para melhor os preparar para serem 
FLGDGmRV�FUtWLFRV�QXP�PXQGR�GH�FRQVWDQWH�PXGDQoD�HP�TXH�DV�GHFLV}HV�VmR�FDGD�YH]�PDLV�
tomadas por agentes não humanos (aprendizagem para a IA).

3RU�HVWDV�YiULDV�UD]}HV��QHVWH�FDStWXOR�DERUGDPRV�DV�FRPSOH[DV�TXHVW}HV�OHYDQWDGDV�
SHOD�DSOLFDomR�GD�,$�QD�HGXFDomR�H�DV�VXDV�LPSOLFDo}HV��FRPR�RSRUWXQLGDGHV�H�SUHRFXSDo}HV��
Começamos com uma breve contextualização histórica da IA, depois continuamos com uma 
discussão dos três pontos de contacto da IA e da educação (aprender com a IA, aprender sobre 

a IA e aprender para a�,$��DQWHV�GH�FRQFOXLU�FRP�GXDV�iUHDV�FUtWLFDV��DV�OLPLWDo}HV�H�D�pWLFD�GD�
IA aplicadas na educação.

Oportunidades e Preocupações

$�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�WHP�VLGR�R�WHPD�FRQWURYHUVR�GHVGH�DV�VXDV�RULJHQV��(P�������
SRXFR� GHSRLV� GD� H[SUHVVmR� ,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO� WHU� VLGR� FXQKDGD� SHOD� SULPHLUD� YH]��+HUEHUW�
6LPRQ��XP�GRV�
SDLV�GD�,$
��D¿UPRX�TXH��DV�PiTXLQDV�VHUmR�FDSD]HV��GHQWUR�GH�YLQWH�DQRV��GH�
fazer qualquer trabalho que um homem possa fazer" (1965, p. 96); enquanto dois anos mais 
WDUGH��0DUYLQ�0LQVN\��RXWUR�LQYHVWLJDGRU�GH�YDQJXDUGD�GD�,$��LQVLVWLX�TXH��GHQWUR�GH�XPD�JHUDomR�
����R�SUREOHPD�GH�FULDU� 
LQWHOLJrQFLD�DUWL¿FLDO
� VHUi�VXEVWDQFLDOPHQWH� UHVROYLGR��� �´� �������S������
'H�IDFWR��WDQWR�HVWDV�UHLYLQGLFDo}HV�KLSHUEyOLFDV��FRPR�PXLWDV�RXWUDV��DFDEDUDP�SRU�VH�UHYHODU�
erradas. No entanto, as esperanças e os medos são totalmente compreensíveis. Desde os mitos 
dos antigos gregos até aos dias de hoje, a história está cheia de histórias sobre a criação de 
DJHQWHV�DUWL¿FLDLV� �SHQVH�HP�7DORV�� XP�JLJDQWHVFR�DXWyPDWR�GH�EURQ]H� FULDGR�SDUD�SURWHJHU�
a Europa em Creta) que dão aos humanos capacidades sobre-humanas (pense no cavaleiro 
PHFkQLFR�GD�9LQFL���EHP�FRPR�DV�YLV}HV�DSRFDOtSWLFDV�GH�XP�PXQGR�GRPLQDGR�SRU�PiTXLQDV�
�SHQVH�HP�6N\QHW�GRV�¿OPHV�7HUPLQDWRU��

A própria história da IA tem sido apimentada com períodos de grande entusiasmo, 
UHDOL]Do}HV�HVSDQWRVDV�H�PXLWR�¿QDQFLDPHQWR��VHJXLGRV�GH�SHUtRGRV�GH�GHVLOXVmR��FRQKHFLGRV�
FRPR� ³$,�:LQWHUV´�� RQGH�RV�DYDQoRV� WrP�DEUDQGDGR�DR� ULWPR�PXLWR� OHQWR�H�R� ¿QDQFLDPHQWR��
em determinadas alturas praticamente desaparecido. Atualmente, graças a uma "tempestade 
perfeita" de enormes quantidades de dados disponíveis e poderosos chips de computador, 
estamos num período de excitação, com os avanços da IA a serem anunciados quase todos 
RV� GLDV� �GHVGH� DV� UHDOL]Do}HV� GRV� VLVWHPDV� GH� UHFRQKHFLPHQWR� IDFLDO� DWp� DRV� VXFHVVRV� HP�
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MRJRV�DQWLJRV�FRPR�R�
*R
���1R�HQWDQWR��RV�DYDQoRV��HPERUD�IUHTXHQWHPHQWH�LPSUHVVLRQDQWHV��
estão ainda muito longe de corresponder às capacidades humanas (por exemplo, uma criança 
pequena não precisa de ver milhares de cães antes de ser capaz de reconhecer um) - e mesmo 
com enormes quantidades de dados, o combustível da aprendizagem automática13 (deriva do 
termo em inglês “Machine Learning”) é muito pouco provável que consiga atingir tal patamar 
num curto espaço de tempo. Alguns argumentam mesmo que o atual paradigma da IA está a 
atingir um teto, um limite, de tal forma que apenas um paradigma totalmente novo evitará mais 
XP�,QYHUQR�GH�,$��3HUDQWH�WDO�FHQiULR��H�FRP�DV�SUHFDXo}HV�GHYLGDV��SRGHPRV�D¿UPDU�TXH�D�,$�
é, digamos, muito atraente atualmente, mas por quanto tempo mais, não é claro.

De facto, pode argumentar-se que atualmente estamos na "era da implementação": 
"PXLWR�GR�WUDEDOKR�GLItFLO�PDV�DEVWUDWR�GH�LQYHVWLJDomR�GD�,$�IRL�IHLWR� (os principais algoritmos 
de aprendizagem automática foram todos inventados), �D�HUD�GD� LPSOHPHQWDomR�VLJQL¿FD�TXH�
¿QDOPHQWH�YHUHPRV�DSOLFDo}HV�GR�PXQGR�UHDO��(Lee, 2018, p. 13). É a extraordinária variedade 
GH�IRUPDV�GH�LPSOHPHQWDomR�GD�,$��QR�FRPpUFLR��¿QDQoDV��OHL��H�PXLWR�PDLV��TXH�HVWi�D�UHVXOWDU�
no crescente impacto na nossa vida quotidiana, e na transformação de muitos aspectos da 
VRFLHGDGH�H�GD�HFRQRPLD��6mR�WDPEpP�DV�PXLWDV�LPSOHPHQWDo}HV�GH�,$�TXH�HVWmR�D�FRPHoDU�
D� WHU� LPSDFWR�QR�TXH�VLJQL¿FD�VHU�KXPDQR��7DOYH]�HVWHMDPRV�D�HQWUDU�QXP�SHUtRGR�HP�TXH�D�
,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO� VH� WRUQD� XP� 
QRYR� QRUPDO
"� (P� TXDOTXHU� FDVR�� Mi� WHPRV� GH� DFHLWDU� TXH�
existem máquinas e algoritmos capazes de executar certas tarefas, mesmo a nível cognitivo, 
PDLV�H¿FD]PHQWH�GR�TXH�QyV��FRPR�HQFRQWUDU�SDGU}HV�~WHLV�HP�JUDQGHV�FRQMXQWRV�GH�GDGRV���$V�
TXHVW}HV�FKDYH�VmR��FRPR�QRV�YDPRV�DGDSWDU�D�YLYHU�ODGR�D�ODGR�FRP�DJHQWHV�DXWRPDWL]DGRV��
vamos renunciar ao controlo ou vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir 
TXH�DV�PHOKRULDV�GD�,$�QmR�VXEVWLWXDP�DV�FDSDFLGDGHV�KXPDQDV"

2�TXH�HQWHQGHPRV�SRU�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO"

(QWmR��R�TXH�p�H[DWDPHQWH�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO��H�FRPR�p�TXH�HOD�Mi�HVWi�D�WHU�LPSDFWR�
QDV�QRVVDV�YLGDV"�

3DUD�FRPHoDU��YDOH�D�SHQD�HVWDEHOHFHU�XPD�GH¿QLomR��Ki�PXLWDV��HVWD�p�DSHQDV�D�
TXH�QRV�SDUHFH�PDLV�~WLO���$�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�SRGH�VHU�GH¿QLGD�FRPR��sistemas informáticos 

FRQFHELGRV� SDUD� LQWHUDJLU� FRP� R� PXQGR� DWUDYpV� GH� FDSDFLGDGHV� H� FRPSRUWDPHQWRV� TXH�

FRQVLGHUDPRV�HVVHQFLDOPHQWH�KXPDQRV���FRP�EDVH�HP�/XFNLQ�HW�DO���������

13KWWSV���SW�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�$SUHQGL]DGRBGHBP�&��$�TXLQD
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Podemos ter ouvido falar de técnicas como a aprendizagem automática e redes 
neurais, e por vezes de termos mais esotéricos como a IA simbólica e a probabilidade Bayesiana, 
que de uma forma ou de outra estão a ser aplicadas em tantas áreas diversas (ver Figura 1 para 
XPD�YLVmR�VLPSOL¿FDGD�GD�FRPSOH[LGDGH�GDV�HVWUXWXUDV�DJUHJDGRUDV�GD�,$���'DGR�TXH�R�IRFR�
está na implementação da IA, alguns exemplos são provavelmente úteis:

භ� Quando queremos conduzir do ponto A para o ponto B, um algoritmo de IA 
incorporado num sistema de navegação pode propor uma rota.

භ� 4XDQGR�TXHUHPRV�YHU�XP�¿OPH�QXP�VHUYLoR�GH�streaming, um algoritmo de IA pode 
UHFRPHQGDU�XPD�VHOHomR�EDVHDGD�QDV�QRVVDV�HVFROKDV�DQWHULRUHV�H�QDV�HVFROKDV�GH�PLOK}HV�GH�
outros utilizadores.

භ� Quando queremos comprar algo numa loja online, um algoritmo de IA pode sugerir 
RSo}HV�EDVHDGDV�QDV�QRVVDV�HVFROKDV�DQWHULRUHV�H�QDV�GH�RXWURV�XWLOL]DGRUHV�

භ� Quando pedimos um empréstimo ou algum crédito, um algoritmo de IA pode analisar 
R�QRVVR�KLVWyULFR�¿QDQFHLUR��FUX]DQGR�R�FRP�XPD�PLUtDGH�GH�RXWUDV�YDULiYHLV�

භ� Quando queremos saber o tempo, falamos com um 'agente pessoal', e os algoritmos 
de IA podem interpretar o nosso discurso e dar-nos a previsão.

භ� 4XDQGR�XP�RQFRORJLVWD�TXHU�YHUL¿FDU�FHQWHQDV�GH�H[DPHV�PpGLFRV�SDUD�LGHQWL¿FDU�
DXWRPDWLFDPHQWH�SRVVtYHLV�FDQFURV��XP�DOJRULWPR�GH�,$�SRGH�LGHQWL¿FDU�UDSLGDPHQWH�RV�H[DPHV�
candidatos.

භ� E, quando queremos conhecer alguém novo para um encontro romântico, o algoritmo 
GH�XPD�SODWDIRUPD�GH�HQFRQWURV�HP�OLQKD�SRGH�YHUL¿FDU�PLOKDUHV�GH�SHU¿V�SDUD�LGHQWL¿FDU�XPD�
ERD�FRPELQDomR�FRP�R�QRVVR�SHU¿O�

(P�VXPD��QXP�Q~PHUR�FDGD�YH]�PDLRU�GH�VLWXDo}HV��D�,$�Mi�HVWi�HQUDL]DGD�QDV�QRVVDV�
vidas, e será possivelmente mais omnipresente no futuro. Além disso, como ilustra a Figura 1, a 
IA é complexa na medida em que compreende muitos paradigmas e abordagens sobrepostas - 
desde a IA simbólica à aprendizagem automática (que se pensa muitas vezes erroneamente ser 
sinónimo de IA) e aprendizagem profunda, e muitas outras algures no meio.



42
)RUPDomR�QR�&RQWH[WR�GR�3HQVDPHQWR�&RPSXWDFLRQDO��GD�5REyWLFD�H�GD�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�QD�(GXFDomR

Figura 1���$,�NQRZOHGJH�PDS��&RUHD�������

1R�HQWDQWR��DOJR�SUHFLVD�GH�VHU�D¿UPDGR�H�UHDOoDGR��(PERUD�WRGRV�RV�VLVWHPDV�TXH�
acabámos de nomear façam algum tipo de recomendação e por vezes tomadas de decisão, 
FDEH�QRV� D� QyV�� KXPDQRV�� GHFLGLU� VH� HVWDPRV� GLVSRVWRV� D� DFHLWDU� DV� UHFRPHQGDo}HV� FRPR�
GHFLV}HV��VH�HVWDPRV�GLVSRVWRV�D�FHGHU�R�FRQWUROR�jV�PiTXLQDV��$LQGD�QRV�HQFRQWUDPRV�QHVVD�
fase do jogo.

(P�TXDOTXHU�FDVR��FRPR�Mi�PHQFLRQiPRV��HP�PXLWRV�FRQWH[WRV��D�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�
ainda não está à altura da inteligência de uma criança de três anos de idade. Na verdade, as coisas 
são ainda mais complexas do que isso: �D�GL¿FXOGDGH�p�LQLPLJD�GDV�PiTXLQDV��D�FRPSOH[LGDGH�
p�VXD�DPLJD�� (Floridi, 2019, p. 13). Enquanto algumas tarefas que consideramos difíceis são 
UHODWLYDPHQWH�IiFHLV�SDUD�DV�PiTXLQDV��WDLV�FRPR�HQFRQWUDU�SDGU}HV�HP�HQRUPHV�TXDQWLGDGHV�
de dados), outras tarefas que consideramos relativamente fáceis (tais como interpretar, desenhar 
inferências, e atribuir valores) são difíceis se não impossíveis atualmente para as máquinas. Esta 
realidade, na qual , é conhecida como o paradoxo de Moravec: �p�FRPSDUDWLYDPHQWH�IiFLO�ID]HU�
FRP�TXH�RV�FRPSXWDGRUHV�H[LEDP�GHVHPSHQKR�GH�QtYHO� DGXOWR�HP� WHVWHV�GH� LQWHOLJrQFLD�RX�

MRJDQGR�GDPDV��H�GLItFLO�RX�LPSRVVtYHO�GDU�OKHV�DV�DSWLG}HV�GH�XPD�FULDQoD�GH�XP�DQR�TXDQGR�

VH�WUDWD�GH�SHUFHomR�H�PRELOLGDGH��(Moravec, 1988, p. 15). Por exemplo, uma ferramenta de IA 
que pode vencer um humano num jogo de xadrez não é atualmente capaz de tirar o tabuleiro de 
xadrez de uma prateleira e preparar o jogo para jogar.
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Outra limitação é que, embora possam ser extraordinariamente poderosos, cada 
instrumento de IA é 'estreito/limitado' no sentido em que só pode funcionar no contexto para o 
qual foi concebido. Uma ferramenta de IA que prevê o tempo não pode prever os movimentos da 
bolsa de valores, uma ferramenta de IA que pode conduzir um carro não pode pilotar um avião, 
e uma ferramenta de IA que recomenda um possível encontro romântico não pode recomendar 
XP�¿OPH�TXH�VH�SRVVD�JRVWDU�GH�YHU�

Uma área de particular relevância neste livro, na qual a IA começa a ter um impacto 
VLJQL¿FDWLYR��p�R�GRPtQLR�GD�HGXFDomR�±�QR�TXDO�QRV�LUHPRV�IRFDU�DR�ORQJR�GHVWH�FDStWXOR�

IA e educação

³:H�VKRXOG�QRW�EH�DVNLQJ�WKH�TXHVWLRQ��,Q����\HDUV�IURP�QRZ��ZLOO�WKHUH�EH�D�KXPDQ�RU�D�
URERW� WHDFKLQJ"�5DWKHU��ZH�VKRXOG�EH�DVNLQJ� WKH�TXHVWLRQ��:KDW�NLQG�RI�FRPELQDWLRQ�RI�
KXPDQ�DQG�DUWL¿FLDO�LQWHOOLJHQFH�ZLOO�ZH�EH�DEOH�WR�GUDZ�RQ�LQ�WKH�IXWXUH�WR�SURYLGH�WHDFKLQJ�
RI�WKH�YHU\�EHVW�TXDOLW\"´��-DQGULü��������S������

A aplicação da IA na Educação, o desenvolvimento de ferramentas, instrumentos e 
plataformas (tais como os chamados "tutores inteligentes") concebidos para apoiar a aprendizagem 
dos estudantes, tem sido o tema de investigação durante muitas décadas. De facto, tal como com 
a IA em geral, que é frequentemente retratada como tendo a resposta para os problemas mais 
perversos do mundo, a aplicação da IA na educação é frequentemente apresentada como uma 
abordagem que permitirá a todos os estudantes atingir o seu potencial individual, ensinará os 
HVWXGDQWHV�PDLV�
H¿FD]PHQWH
�GR�TXH�RV�SURIHVVRUHV��H�WRUQDUi�D�DSUHQGL]DJHP�PDLV�
H¿FLHQWH
��
Por outras palavras, tanto a IA em geral como a IA na educação parecem quase mágicas no 
que podem alcançar. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. A IA não é mágica, 
nem os problemas da educação podem ser resolvidos com magia. Contudo, a IA pode, quando 
devidamente aplicada, trazer inúmeras vantagens à educação. Resta saber quais poderão ser 
essas vantagens.

2V� FKDPDGRV� �WXWRUHV� LQWHOLJHQWHV�� �,76�� VmR� DV� DSOLFDo}HV� PDLV� SHVTXLVDGDV� QD�
área da IA na educação, e das mais disponíveis no mercado, com mais de cinquenta empresas 
DVVRFLDGDV�DR�GHVHQYROYLPHQWR�GH�,76�¿QDQFLDGDV�FRP�YiULRV�PLOK}HV�GH�GyODUHV�HP�WRGR�R�
PXQGR��(VWDV�WLSLFDPHQWH�D¿UPDP�IRUQHFHU�R�TXH�p�FRQKHFLGR�FRPR�
DSUHQGL]DJHP�SHUVRQDOL]DGD
��
2� HVWXGDQWH� LQWHUDJH� FRP� XP� VLVWHPD� EDVHDGR� HP� FRPSXWDGRU�� TXH� IRUQHFH� LQIRUPDo}HV� H�
DWLYLGDGHV�H�DQDOLVD�RV�SRQWRV�IRUWHV�H�IUDFRV�GR�HVWXGDQWH��D�¿P�GH�UHFRPHQGDU�XP�SHUFXUVR�GH�
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DSUHQGL]DJHP�TXH�PHOKRU�VH�DGHTXD�DR�SHU¿O�GR�HVWXGDQWH��$SDUHQWHPHQWH��LVWR�p�DOJR�TXH�XP�
professor é incapaz de fazer numa sala de aula com 30 alunos. No entanto, é necessário perceber 
exatamente o que se entende por percursos de aprendizagem 'personalizados' e percursos 
LQGLYLGXDLV�GH�DSUHQGL]DJHP��(VWDPRV�LQWHUHVVDGRV�HP�WRUQDU�D�DSUHQGL]DJHP�PDLV�H¿FLHQWH�QD�
SUHSDUDomR�SDUD�H[DPHV�HOHYDGRV�PDV�WLSLFDPHQWH�VXSHU¿FLDLV��FRP�SHUFXUVRV�SHUVRQDOL]DGRV��
ou em permitir que cada jovem atinja todo o seu potencial único, por outras palavras, que atinja 
UHVXOWDGRV�SHUVRQDOL]DGRV"

1D�UHDOLGDGH��D�FKHJDGD�GD�,$�j�VDOD�GH�DXOD�OHYDQWD�P~OWLSORV�GHVD¿RV��3RU�H[HPSOR��
para citar apenas alguns: 

භ� Qual deverá ser o papel da IA na educação, e qual será o impacto nos papéis do 
DOXQR�H�GR�SURIHVVRU"

භ� 4XH�GHFLV}HV�SRGHP�VHU�GHL[DGDV�HP�VHJXUDQoD�DR�VLVWHPD�DXWRPDWL]DGR��H�TXH�
GHFLV}HV�SUHFLVDP�GH�VHU�WRPDGDV�SHORV�VHUHV�KXPDQRV"

භ� Poderia a IA recomendar percursos adequados que explicam adequadamente as 
PXGDQoDV�VLJQL¿FDWLYDV�QD�FDUUHLUD�HVFRODU�GH�XP�MRYHP��SRU�H[HPSOR��HP�3RUWXJDO��GR����SDUD�
R�����DQR�"

භ� &RPR�p�TXH�D�,$�WRPD�DV�VXDV�GHFLV}HV��VDEHPRV�VH�VmR�H[DWDV�RX�MXVWDV��SRGHPRV�
HQWUDU�QD��FDL[D�QHJUD����H�TXH�LPSDFWR�WHUmR�HVVDV�GHFLV}HV�QR�DOXQR�QRXWURV�ORFDLV"

භ� &RPR�p�TXH�HVWHV�VLVWHPDV��H�RV�VHXV�GHVLJQHUV��FRPSUHHQGHP�D�SHGDJRJLD"�4XH�
teorias de aprendizagem incorporam, e será que precisamos de novas teorias de aprendizagem 
SDUD�HVWHV�GHVD¿RV�H�FRQWH[WRV"

භ� 3RGHPRV�XWLOL]DU�D�,$�SDUD�DEULU�D��FDL[D�QHJUD��GD�DSUHQGL]DJHP�GRV�DOXQRV"

භ� Qual é o impacto na privacidade do estudante (especialmente para sistemas que 
HQYROYHP�UHFRQKHFLPHQWR�IDFLDO�RX�GHWHomR�GH�HPRo}HV�"

භ� 4XDLV�VmR�DV�FRQVHTXrQFLDV�VRFLDLV�H�pWLFDV�PDLV�JHUDLV"

භ� (��¿QDOPHQWH��TXHP�FRQWUROD�RV�VLVWHPDV�GH�,$"

No entanto, quando falamos de IA e educação precisamos de nos concentrar não 
só em como a IA pode apoiar a aprendizagem (aquilo a que chamamos 'aprender com a IA') 
PDV� WDPEpP�QRXWUDV� OLJDo}HV�HQWUH�D� ,$�H�D�HGXFDomR� �� HVSHFL¿FDPHQWH�� 
DSUHQGHU�sobre a 
IA' (ensinar as crianças e jovens a criar com a IA, e formar os engenheiros da IA do futuro), e 
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'aprender para a IA' (preparar todos na sociedade para viver melhor num mundo cada vez mais 
impactado pela IA). Cada um destes campos será agora considerado e analisado com detalhe.

&RQWXGR�� DQWHV� GH� R� ID]HUPRV�� SUHFLVDPRV� GH� UHFRQKHFHU� DOJXPDV� TXHVW}HV� FUtWLFDV�
imediatamente óbvias que ainda não foram abordadas. Se a aprendizagem com IA é tão poderosa 
FRPR�RV�LQYHVWLJDGRUHV�H�FULDGRUHV�D¿UPDP��SRUTXH�p�TXH�DLQGD�QmR�p�WmR�FRPXP�QDV�VDODV�GH�DXOD"�
O que precisamos de fazer para evitar que a IA reproduza práticas educativas e mitos de aprendizagem 
SHGDJRJLFDPHQWH�SREUHV��H�TXH�VmR�GRPLQDGRUHV�QRV�DWXDLV�VLVWHPDV�GH�HQVLQR"�4XDO�p�R�SDSHO�GR�
SURIHVVRU�QXP�VLVWHPD�TXH�DEDQGRQD�D�WRPDGD�GH�GHFLV}HV�D�IHUUDPHQWDV�DXWRPDWL]DGDV"�(�FRPR�
mitigar as inevitáveis consequências involuntárias (como a possível, e alguns diriam inevitável, perda 
GH�HPSUHJRV�GH�SURIHVVRU��RX�SHOR�PHQRV�D�GHVSUR¿VVLRQDOL]DomR�GR�HQVLQR�"

As ligações entre a IA e a educação 

&RPR�Mi�REVHUYiPRV��D�,$�WHP�SHOR�PHQRV�WUrV�OLJDo}HV�LPSRUWDQWHV�FRP�D�HGXFDomR�
(ver Figura 2):

භ� Aprender sobre a IA, que se centra na necessidade de ensinar aos jovens como 
IXQFLRQD�D�,$��FRPR�FULDU�H�GHVHQYROYHU�FRP�D�,$��H�DV�VXDV�GLPHQV}HV�pWLFDV�H�VRFLDLV�

භ� Aprender para a IA, permitindo a todos compreender melhor o possível impacto da 
IA nas nossas vidas.

භ� Aprender com IA (quando falamos de sistemas, ferramentas e plataformas que 
poderiam ajudar os professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

Figura 2 - IA e a Educação: um enquadramento (Holmes, 2020)

&DGD�XPD�GHVWDV�OLJDo}HV�VHUi�DJRUD�GLVFXWLGD�
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Aprender sobre a IA

Como a utilização de IA em todo o mundo continua a aumentar exponencialmente uma 
procura paralela crescente de engenheiros na área da IA (razão pela qual, pelo menos atualmente, 
RV�HQJHQKHLURV�GH�,$�SRGHP�H[LJLU�VDOiULRV�HOHYDGRV���3RU�HVWD�UD]mR��DV�LQVWLWXLo}HV�GH�HQVLQR�
superior cada vez mais a oferecerem e disponibilizam investigação e formação em diferentes 
iUHDV�DVVRFLDGDV�FRP�D�,$��GD�QHXURFLrQFLD�j�PDWHPiWLFD��H�GD�FRGL¿FDomR�j�HVWDWtVWLFD���SDUD�
formar os engenheiros da IA de amanhã.

Contudo, deixando tudo até os jovens entrarem no ensino superior, é pouco provável 
TXH�VH�UHVSRQGD�j�QHFHVVLGDGH�FUHVFHQWH��(P�YH]�GLVVR��DSUHQGHU�VREUH�D�,$�H�FRPR�FRGL¿FDU�
a IA deve ser integrado no currículo escolar, desde mais cedo, ao longo do ensino primário e 
secundário, para dar a todos os alunos a oportunidade de compreender e experimentar, o que é 
D�$,�H�FRPR�HVWD�IXQFLRQD��H�SHUPLWLU�TXH�HQWHQGDP�H�SHUFHEDP�XPD�GDV�SUR¿VV}HV�GR�IXWXUR�

,VWR�SRGH�HQYROYHU�D� LQWHJUDomR�GD� ,$�QDV�SULQFLSDLV� OLo}HV��QmR�Vy�HP�,QIRUPiWLFD��
mas também em matemática e nas ciências mais amplas, em atividades extracurriculares como 
RV�FOXEHV�GH�,$��H�FRPR�XP�WySLFR�GR�HQVLQR�SUR¿VVLRQDO�SRU�GLUHLWR�SUySULR��(P�FDGD�FDVR��VHUi�
necessário um currículo orientado e bem escrito, que poderia ser desenvolvido com a indústria 
(tal como o programa "AI for Youth"14 desenvolvido pela Intel ou programa desenvolvido pela 
0DUN�&XEDQ�)RXQGDWLRQ15) ou pelos ministérios da educação.

Ao mesmo tempo, os professores também necessitarão de desenvolvimento 
SUR¿VVLRQDO�HP�,$���QmR�Vy�SDUD�OKHV�SHUPLWLU�PDQLSXODU�HOHV�SUySULRV�DV�IHUUDPHQWDV�H�SODWDIRUPDV�
de IA, mas também para assegurar que a IA entre na discussão em todas as disciplinas (por 
H[HPSOR��TXDO�VHUi�R�LPSDFWR�H�R�TXH�ID]HPRV�HP�UHODomR�D�LVVR"�

Aprender para a IA

O que vemos hoje não tem paralelo na história da humanidade. Pela primeira vez somos 
GHVD¿DGRV�SRU�PiTXLQDV�H�VRIWZDUH�TXH�SDUHFHP�WHU�FDSDFLGDGHV�FRJQLWLYDV�TXH�VH�SHQVDYD�
serem exclusivas dos seres humanos (enquanto que as tecnologias anteriores ultrapassavam 
os seres humanos em termos de poder físico). Como mencionámos anteriormente, estes 

14https://responsibleaiforyouth.negd.in/home
15KWWS���ZZZ�PDUNFXEDQDL�RUJ�
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chamados agentes inteligentes estão a tornar-se cada vez mais comuns em múltiplas áreas da 
nossa vida diária (desde agentes de conversação como Siri ou Alexa, ao reconhecimento facial 
em telemóveis e no controlo de passaportes, desde sistemas que preveem a bolsa de valores 
e outros que prevêem o tempo, até software que pode realizar tarefas de rotina em serviços 
legais ou contabilísticos). O impacto destas tecnologias em todos nós, atualmente só lentamente 
se torna aparente, enquanto o impacto da IA em toda a sociedade durante os próximos anos 
permanece uma questão em aberto para a qual só podemos tentar adivinhar as respostas. 

Consequentemente, toda a sociedade, dos mais jovens ao menos jovens, precisa de 
VHU�H�HVWDU�SUHSDUDGD�SDUD�R�TXH�VLJQL¿FD�YLYHU�QXP�PXQGR�FDGD�YH]�PDLV�URGHDGR�H�PROGDGR�
SHOD�,$���TXH�p�D�VHJXQGD�FRPSRQHQWH�GH�FRQMXQWR�GH�OLJDo}HV�HQWUH�D�,$�H�D�HGXFDomR��TXH�
resumimos como aprender para a IA. Dentro das escolas, por exemplo, está a tornar-se cada 
vez mais importante reconsiderar exatamente o que ensinamos. Qual é o propósito de insistir 
sobretudo em ensinar o que os sistemas de IA, inclusivamente atualmente, podem fazer muitas 
YH]HV�PXLWR�PHOKRU�GR�TXH�QyV��H�TXH�QXP�IXWXUR�SUy[LPR�DLQGD�VHUmR�PDLV�FDSD]HV�GR�TXH�QyV"�
Importa que a Educação se projete no, mínimo, no médio prazo e que não se centre somente 
ROKDQGR�SDUD�R� FRQWH[WR�H� UHDOLGDGH�GR�SUHVHQWH��(P�YH]�GLVVR�� GHYHUtDPRV� UHFRQ¿JXUDU� RV�
nossos currículos para nos concentrarmos nas competências mais humanas em que é pouco 
SURYiYHO�TXH�D� ,$�DWLQMDP�QtYHLV�GH�H¿FLrQFLD�GXUDQWH�PXLWRV�DQRV� ��FRPSHWrQFLDV� WDLV�FRPR�
criatividade, colaboração, pensamento crítico, comunicação, juízos de valor, e a aprendizagem 
social e emocional. Que possamos ensinar os nosso alunos a viver lado a lado com estes agentes 
H�VLVWHPDV�LQWHOLJHQWHV��TXH�SHUFHEDP�TXH�DV�VXDV�YLGDV�SUR¿VVLRQDLV��PXOWLIDFHWDGDV��YmR�H[LJLU�
que estabeleçam parcerias e que desenvolvam sinergias com estes agentes e sistemas, e que 
WHUmR�D�QHFHVVLGDGH�FRQVWDQWH�GH�VH�DGDSWDU�D�QRYRV�FRQWH[WRV��UHDOLGDGHV�H�GHVD¿RV�TXH�VHUmR�
moldados e impactos por uma constante evolução destes agentes e sistemas, que dia após 
dias irão adquirir cada vez mais capacidades que se assemelharão as nossas capacidades 
humanas. Importa perseguir um caminho em que possamos todos usufruir de uma inteligência 
potenciada/aumentada em parcerias com estes agentes e sistemas num contexto de harmonia 
entre humanos e máquinas. Para isso importa educar para estas realidades e contextos.

$OpP�GLVVR��SUHFLVDPRV�GH�FRPSUHHQGHU�PHOKRU�R�TXH�VLJQL¿FD�YLYHU�SURGXWLYDPHQWH�
FRP�,$��(P�YH]�GH�VLVWHPDV�GH�,$�D�VHUHP�GHVHQYROYLGRV�SDUD�VXEVWLWXLU�IXQo}HV�KXPDQDV��FRPR�
já aconteceu na contabilidade, e está a acontecer cada vez mais na educação), talvez fosse 
melhor encorajar os engenheiros de IA a desenvolver sistemas que melhorem ou aumentem as 
capacidades humanas - para permitir que a IA e os humanos interajam e colaborem melhor. É 
provável que a IA mais inteligência humana seja sempre melhor do que a IA ou inteligência humana 
LVRODGDPHQWH��1XP�FRQWH[WR�HGXFDFLRQDO��LVWR�VLJQL¿FD�GHVHQYROYHU�IHUUDPHQWDV�TXH�SHUPLWDP�
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aos professores serem os melhores professores que possam ser, em vez de ferramentas que 
D¿UPDP��PDV�QRUPDOPHQWH�QmR�R�VmR��HQVLQDU��PHOKRU�GR�TXH��SURIHVVRUHV�

Além disso, os educadores fariam bem em concentrar-se nas competências de que 
os humanos necessitam para viver produtivamente com a IA. Toda a sociedade precisa de estar 
HTXLSDGD�SDUD�FRPSUHHQGHU�RV�LPSDFWRV�UHDLV�H�SRWHQFLDLV�GD�,$��QR�HPSUHJR��QDV�HOHLo}HV��QDV�
escolhas, na privacidade, na responsabilização, e assim por diante. Por exemplo, a pandemia de 
&RYLG����WURX[H�D�TXHVWmR�GD�SULYDFLGDGH�SDUD�R�FHQWUR�GDV�DWHQo}HV��2�UDVWUHLR�GD�SURSDJDomR�
do coronavírus é conhecido por ser uma das tarefas mais importantes do nosso tempo, com 
LQ~PHUDV�DSOLFDo}HV�PyYHLV�EDVHDGDV�QR�WHOHIRQH��FRQFHELGDV�SDUD�UDVWUHDU�SHVVRDV�H�RV�VHXV�
contactos, a serem desenvolvidas a nível global. A utilização destas ferramentas para proteger 
D�VD~GH�p�LQFRQWURYHUVD��&RQWXGR��H[LVWHP�P~OWLSODV�TXHVW}HV�HP�WRUQR�GR�LPSDFWR�TXH�HVWDV�
DSOLFDo}HV�SRGHP�WHU�QD�SULYDFLGDGH�LQGLYLGXDO��FRP�SHUJXQWDV�VHP�UHVSRVWD��WDLV�FRPR�R�TXH�
DFRQWHFH�DRV�GDGRV��FRPR�VmR�DQDOLVDGRV�RV�GDGRV��H�TXHP�FRQWUROD�WRGD�HVVD�LQIRUPDomR"1617  

2XWUDV� TXHVW}HV� FHQWUDP�VH� QR� SUHFRQFHLWR� �WDLV� FRPR� R� SUHFRQFHLWR� FRQWUD� DV�
PXOKHUHV�QR�UHFUXWDPHQWR�GH�HPSUHJR��H�IDOVL¿FDo}HV�SURIXQGDV��WDLV�FRPR�FRORFDU�URVWRV�GH�
celebridades nos corpos dos artistas adultos) também precisam de fazer parte da discussão - 
não para impedir que a IA seja desenvolvida, mas para assegurar que a IA que é desenvolvida 
aborde adequadamente os valores humanos. Naturalmente, isto não será simples. A própria 
sociedade é heterogénea (o que é certo para uma pessoa, não é para outra), e é muitas vezes 
minada por preconceitos ocultos em muitos contextos. No entanto, é por isso que o advento da IA 
p�XPD�RSRUWXQLGDGH���SRU�H[HPSOR��SDUD�PHOKRUDUPRV�D�IRUPD�FRPR�LGHQWL¿FDPRV��SUHYHQLPRV�
e mitigamos os preconceitos. 

Uma última questão sobre a qual toda a sociedade precisa de estar consciente, uma 
vez que vivemos num mundo cada vez mais dominado pela IA, é o anonimato. Mais uma vez, a 
IA está a mudar dramaticamente as coisas, com múltiplas abordagens da IA mais do que capazes 
de desanonimizar os chamados dados anonimizados. Assim, em vez de nos preocuparmos com 
a forma como podemos anonimizar os dados de rastreio que criamos sempre que usamos a 
,QWHUQHW��ID]HPRV�XPD�FKDPDGD�GH�WHOHPyYHO��RX�FDPLQKDPRV�SHODV�UXDV��JUDoDV�DRV�PLOK}HV�
de câmaras de vigilância existentes em inúmeros contextos em todo o mundo), toda a sociedade 
precisa de aprender a viver num mundo onde já não é possível ser anónimo.

16KWWSV���ZZZ�Q\WLPHV�FRP�UHXWHUV������������WHFKQRORJ\���UHXWHUV�KHDOWK�FRURQDYLUXV�VXUYHLOODQFH�WHFK�KWPO"VHDU-
FK5HVXOW3RVLWLRQ �
17https://www.wsj.com/articles/smartphone-coronavirus-test-apps-would-listen-to-your-cough-1158705580
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Aprender com a IA

2�WHUFHLUR�FRQMXQWR�GH�OLJDo}HV�HQWUH�D�,$�H�D�HGXFDomR�VmR�DV�PDLV�SHVTXLVDGDV�H�DV�
mais comuns: ferramentas impulsionadas pela IA que visam apoiar diretamente o trabalho das 
escolas, professores e alunos. 

Isto pode envolver qualquer coisa, desde sistemas de horários escolares orientados 
por IA a ferramentas orientadas por IA que são concebidas para ensinar os estudantes. Há uma 
miríade de diferentes possibilidades de "aprender com a IA", que têm sido caracterizadas de 
IRUPD�~WLO�FRPR�VLVWHPDV��SURIHVVRUHV�H�HVWXGDQWHV��YHU�)LJXUD�����%DNHU�HW�DO���������

Figura 3����FRP�EDVH�HP�%DNHU�HW�DO��������

1D�VHFomR�VHJXLQWH�DSUHVHQWDPRV�DOJXQV�H[HPSORV�GH�XWLOL]Do}HV�GD�,$�QD�HGXFDomR��
em termos de sistemas, professores e alunos. Para uma visão mais abrangente e detalhada ver 
�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�QD�(GXFDomR���3URPHVVDV�H�,PSOLFDo}HV�SDUD�R�(QVLQR�H�$SUHQGL]DJHP� 
(Holmes et al., 2019).
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IA orientada para o sistema na Educação

SISTEMAS EXISTENTES POSSIBILIDADES FUTURAS
Ɣ� &RQWUDWDo}HV�$GPLVV}HV

Ɣ� Horários

Ɣ� Sistemas de gestão da aprendizagem

Ɣ� Registos de controlo e gestão de assiduidade

Ɣ� Análise da aprendizagem (Learning 
Analytics)

Ɣ� Criação automática de turmas e 
atribuição de professores

Ɣ� Agente de IA para automatizar a 
comunicação entre a escola e os 
pais

Ɣ� Sistema de IA para aumentar a 
H¿FLrQFLD�GD�JHVWmR�HVFRODU

Ɣ� Sistema de IA para automatizar a 
aquisição de serviços e produtos

Ɣ� Sistema de IA para prevenir e 
PLQLPL]DU�VLWXDo}HV�GH�LQGLVFLSOLQD�H�
FRQÀLWRV�

Ɣ� "

Entenda-se por IA orientada para o sistema ferramentas educativas ferramentas 
que apoiam a administração e organização escolar. Com estas ferramentas, administradores 
HVFRODUHV�� GLUHWRUHV�� H� RXWUR� SHVVRDO� HQYROYLGR� QRV� FRPSOLFDGRV� GHVD¿RV� GD� JHVWmR� HVFRODU��
podem ser apoiados para lidar com as muitas tarefas burocráticas, pesadas e demoradas e 
possivelmente desinteressantes mas críticas em muitos aspectos para o funcionamento do 
sistema como um todo.18 As ferramentas de IA orientadas para o sistema abrangem áreas tais 
FRPR��FRQWUDWDomR�DGPLVV}HV��XWLOL]DQGR�D�,$�SDUD�DYDOLDU�DXWRPDWLFDPHQWH�D�DGHTXDomR�GH�XP�
UHFXUVRV�KXPDQRV�GH�DFRUGR�FRP�GHWHUPLQDGRV�SHU¿V��SRWHQFLDO���JHVWmR�GH�KRUiULRV��FULDQGR�
DXWRPDWLFDPHQWH�KRUiULRV�HVFRODUHV�SDUD�DERUGDU�DV�QHFHVVLGDGHV�RUJDQL]DFLRQDLV�H�¿QDQFHLUDV�
da escola, bem como as necessidades humanas dos professores e alunos), e gestão do espaço 
(gestão automática de salas de aula e outros espaços). Cada uma destas tarefas é rotineiramente 
digitalizada, no entanto um sistema orientado pela IA poderia aprender com os dados de anos 
DQWHULRUHV��H�SRGHULD�VHU�PDLV�H¿FLHQWH�HP�LQFRUSRUDU�RV�SURSyVLWRV�H��DV�LQWHQo}HV�GD�HVFROD��
as exigências dos professores e os desejos dos alunos - tudo isto pode ser especialmente 
GHVD¿DQWH�H�GLItFLO��QR�DWXDO�FHQiULR��SDUD�DV�HVFRODV�FRP�FRQVLGHUiYHLV�Q~PHURV�GH�DOXQRV�H�

18https://www.u-planner.com/en-us/home
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professores, por exemplo muitas temos com mais de 1500 alunos e 150 professores, sem contar 
com o pessoal não docente e outros, onde a gestão, sendo muito burocrática, é extremamente 
FRPSOH[D�H�PRURVD��H�FRP�HVWHV�VLVWHPDV�SRGHULD�VHU�G~YLGD�DOJXPD�VHU�PDLV�H¿FLHQWH��SUHFLVD��
rápida e libertando recursos para outras tarefas em que o lado humano é crítico e necessário.

Um campo paralelo à IA e à educação é conhecido como análise da aprendizagem, que 
envolve um conjunto de ferramentas muitas vezes já disponíveis em muitos sistemas de gestão da 
aprendizagem (tais como o Moodle). Ao medir uma vasta gama de variáveis (desde a frequência 
e o tempo online até à pontualidade da submissão de trabalhos), a análise da aprendizagem 
SRGH�VHU�XWLOL]DGD�SDUD�LGHQWL¿FDU�DOXQRV�TXH�FRUUHP�R�ULVFR�GH�QmR�VXEPHWHU�XP�WUDEDOKR��GH�
desistir, ou de falhar. Na melhor das hipóteses, um aviso do sistema levaria um professor a 
falar pessoalmente com o aluno (em vez de depender de algum tipo de resposta automatizada 
que, num futuro previsível, será sempre relativamente inadequada). E, naturalmente, também 
WHPRV�GH�HVWDU�FLHQWHV�GR�LPSDFWR�QD�SULYDFLGDGH�GRV�DOXQRV�GH�WDLV�VLVWHPDV�TXH��SRU�GH¿QLomR��
recolhem e analisam enormes quantidades de dados pessoais.

Uma última questão diz respeito ao futuro destas tecnologias de IA orientadas 
SDUD�R�VLVWHPD��4XH�DSOLFDo}HV�SRGHUmR�VHU�SRVVtYHLV�j�PHGLGD�TXH�DV�WHFQRORJLDV�VH�IRUHP�
GHVHQYROYHQGR"�(VWD�FRQWLQXD�D�VHU�XPD�TXHVWmR�HP�DEHUWR��HPERUD�FRQWLQXHP�D�VHU�VXJHULGDV�
ideias promissoras - sem dúvida que se pode pensar em muitas possibilidades.

IA orientada para o aluno na Educação

SISTEMAS EXISTENTES POSSIBILIDADES FUTURAS
භ� Sistemas de Tutoria Inteligentes (ITS)

භ� Sistemas de tutoria baseados no diálogo (DBTS)

භ� Ambientes de aprendizagem exploratórios

භ� Avaliação de escrita automática

භ� Orquestradores da Rede de Aprendizagem

භ� IA para a aprendizagem de línguas

භ� VR e AR suportados por IA

භ� Aprendizagem colaborativa de IA

භ� “Companheiro” de aprendizagem de 
IA

භ� Sistema de avaliação contínua inteli-
gente

භ� "
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A IA orientada para os alunos em ferramentas educativas é a mais pesquisada e a 
mais comummente disponível componente da IA na educação. Aqui consideraremos brevemente 
três exemplos chave de sistemas existentes e sugeriremos algumas possibilidades futuras (para 
detalhes sobre�$YDOLDomR�GH�(VFULWD�$XWRPiWLFD��2UTXHVWUDGRUHV�GH�5HGHV�GH�$SUHQGL]DJHP��,$�
SDUD�$SUHQGL]DJHP�GH�/tQJXDV, Realidade Virtual e Realidade Aumentada suportada por IA, ver 
Holmes et al., 2019).

Sistemas de tutoria inteligentes (ITS - Intelligent Tutoring Systems)

Os chamados sistemas inteligentes de tutoria (ITS) são  pesquisados e 
GHVHQYROYLGRV�Ki�PDLV�GH����DQRV��1NDPERX�HW�DO����������H�QRV�~OWLPRV�FLQFR�DQRV�VDtUDP�
do laboratório de investigação para se tornarem produtos comerciais vendidos por empresas 
¿QDQFLDGDV� HP� JUDQGHV� HVFDODV� GH� LQYHVWLPHQWR� �QD� ~OWLPD� FRQWDJHP�� KDYLD�PDLV� GH� ���
produtos deste tipo em todo o mundo19, Holmes et al., 2019). Os ITS foram resumidos 
como �VRIWZDUH� LQIRUPiWLFR� FRQFHELGR�SDUD� VLPXODU� R� FRPSRUWDPHQWR�H� RULHQWDomR�GH�XP�
WXWRU�KXPDQR���3RGH�DMXGDU�RV�DOXQRV�D�HVWXGDU�XPD�YDULHGDGH�GH�GLVFLSOLQDV�� FRORFDQGR�

SHUJXQWDV��DQDOLVDQGR�UHVSRVWDV��H�RIHUHFHQGR�LQVWUXomR�H�IHHGEDFN�SHUVRQDOL]DGRV��'XDV�

das formas mais importantes em que os sistemas inteligentes se distinguem de outros tipos 

GH� LQVWUXomR� DVVLVWLGD� SRU� FRPSXWDGRU� p� TXH� SRGHP� LQWHUSUHWDU� UHVSRVWDV� FRPSOH[DV� GRV�

HVWXGDQWHV�H�DSUHQGHU�j�PHGLGD�TXH�RSHUDP��2�VRIWZDUH�FRQVWUyL�XP�SHU¿O�SDUD�FDGD�DOXQR�

H�HVWLPD�R�JUDX�GH�GRPtQLR�GR�DOXQR� (Educause, 2013). 

Os ITS foram concebidos para permitir a cada aluno ter o seu próprio tutor pessoal, 
R�TXDO���GHVGH�TXH�$ULVWyWHOHV�GHX�DXODV�DR�MRYHP�TXH�VH�WRUQRX�$OH[DQGUH�R�*UDQGH���WHP�VLGR�
FRQVLGHUDGR�FRPR�D�DERUGDJHP�PDLV�H¿FD]�GH�HQVLQR��0DLV�UHFHQWHPHQWH��R�LPSDFWR�SRVLWLYR�
da tutoria individual foi formalizado por Bloom20: �LW�ZDV�W\SLFDOO\�IRXQG�WKDW�WKH�DYHUDJH�VWXGHQW�
XQGHU�WXWRULQJ�ZDV�DERXW�WZR�VWDQGDUG�GHYLDWLRQV�DERYH�WKH�DYHUDJH�RI�WKH�FRQWURO�FODVV�. Isto, 
GDGR�R�FXVWR�H�D�GL¿FXOGDGH�GH�SURSRUFLRQDU�DXODV�LQGLYLGXDLV�D�WRGRV�RV�HVWXGDQWHV�GD�HVFROD21, 
tem sido a inspiração para muita investigação ITS, sendo a ambição desenvolver um sistema 
DXWRPDWL]DGR�TXH�SRVVD�VHU�WmR�H¿FD]�FRPR�XP�WXWRU�KXPDQR�

19Por exemplo, Mathia (https://www.carnegielearning.com/products/software-platform/mathia-learning-software), 
Assisments (https://www.assistments.org), e Area9Lyceum (https://area9learning.com 
20%ORRP��%��6����������7KH���VLJPD�SUREOHP��7KH�VHDUFK�IRU�PHWKRGV�RI�JURXS�LQVWUXFWLRQ�DV�HႇHFWLYH�DV�RQH�WR�RQH�
tutoring. Educational researcher, 13(6), 4-16.
21KWWSV���ZZZ�HSL�RUJ�SXEOLFDWLRQ�WKH�WHDFKHU�VKRUWDJH�LV�UHDO�ODUJH�DQG�JURZLQJ�DQG�ZRUVH�WKDQ�ZH�WKRXJKW�WKH�¿UVW�
UHSRUW�LQ�WKH�SHUIHFW�VWRUP�LQ�WKH�WHDFKHU�ODERU�PDUNHW�VHULHV�
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Para alcançar este objetivo, uma arquitetura ITS típica (embora existam muitas 
possibilidades) compreende três modelos centrais: o modelo de domínio (que representa a matéria 
a aprender), o modelo pedagógico (que representa como a matéria a aprender é ensinada), 
H�R�PRGHOR�GR�DOXQR� �TXH� UHSUHVHQWD�DV� UHDOL]Do}HV� LQGLYLGXDLV�GR�DOXQR� MXQWDPHQWH�FRP�DV�
UHDOL]Do}HV�GH�FDGD�HVWXGDQWH�TXH�VH�HQYROYHX�DQWHULRUPHQWH�QR�VLVWHPD���+ROPHV�HW�DO����������
O processo é cíclico. De um modo geral, o aluno envolve-se com um sistema baseado num ecrã 
que, implementando o modelo pedagógico e recorrendo ao modelo de domínio, fornece alguma 
informação, um exercício e possivelmente um quiz. Enquanto o aluno interage com o sistema, 
R�VLVWHPD�PRQLWRUL]D�R�VHX�SURJUHVVR��DV�VXDV�UHDOL]Do}HV�H�TXDLVTXHU�HTXtYRFRV��DWXDOL]DQGR�
continuamente o modelo do aluno. Por sua vez, isto determina a próxima peça de informação 
apresentada ao aluno, e o processo é repetido... 

(P� FRQMXQWR�� LVWR� VLJQL¿FD� TXH� FDGD� HVWXGDQWH� VHJXH� R� VHX� SUySULR� FDPLQKR�
'personalizado' através do material de aprendizagem, que é continuamente adaptado às suas 
necessidades individuais. No entanto, embora este tipo de abordagem personalizada (percursos 
SHUVRQDOL]DGRV��SRVVD�SHUPLWLU�DRV�HVWXGDQWHV�SURJUHGLU��H¿FLHQWHPHQWH��DWUDYpV�GRV�FRQWH~GRV��
JHUDOPHQWH�FRQGX]�D� UHVXOWDGRV� LGrQWLFRV�RX�QRUPDOL]DGRV� �TXH�R�FRQWH~GR�HVSHFt¿FR� WHQKD�
sido "aprendido" por todos os estudantes, geralmente em preparação para exames) e raramente 
FRQGX]� D� UHVXOWDGRV� SHUVRQDOL]DGRV� �� XPD� FRPSUHHQVmR� PDLV� VR¿VWLFDGD� GD� DSUHQGL]DJHP�
personalizada na qual o estudante realiza o seu próprio potencial individual ou objectivos 
individuais.

Sistemas de tutoria baseados no diálogo (DBTS - Dialogue-Based Tutoring Systems)

Enquanto o ITS dá instrução aos alunos, outro tipo de IA em educação procura 
implementar a abordagem Socrática à aprendizagem, na qual um outro mais conhecedor envolve 
o estudante numa conversa, um diálogo. O objetivo destes sistemas de tutoria baseados no 
diálogo (DBTS) é ajudar os estudantes a descobrir os seus próprios conceitos errados, tendo de 
FRORFDU�DV�VXDV�LGHLDV�HP�SDODYUDV��HQTXDQWR�WUDEDOKDP�SDUD�R�VLJQL¿FDGR�GDGR�DR�FRQWH~GR�D�
ser aprendido. Para o conseguir, o DBTS apoia-se noutra inovação da IA, o Processamento de 
Linguagem Natural (NLP22).

22KWWSV���EHFRPLQJKXPDQ�DL�D�VLPSOH�LQWURGXFWLRQ�WR�QDWXUDO�ODQJXDJH�SURFHVVLQJ�HD��D����E��"JL G�H��E��H��I
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Provavelmente o DBTS que foi mais investigado, e que gerou o maior número de outros 
sistemas, é o AutoTutor23, desenvolvido na Universidade de Memphis. O AutoTutor nasceu de uma 
investigação seminal sobre o diálogo entre tutores humanos e os seus alunos, e tem como principal 
REMHWLYR�R�GLiORJR�KXPDQR�TXH�SHUPLWH�XPD�DSUHQGL]DJHP�SURIXQGD�HP�YH]�GH�VXSHU¿FLDO��8PD�
conversa AutoTutor envolve o sistema que fornece perguntas, dicas e respostas automáticas, e 
disponibiliza informação, interagindo sempre com os comentários do aluno (Nye et al., 2014). Outro 
exemplo do DBTS, e um dos poucos comercialmente disponíveis, é o Watson Tutor. Este baseia-se 
na abordagem inovadora do AutoTutor e foi desenvolvido pela IMB e pela Pearson24.

Ambientes de aprendizagem exploratórios (ELE- Exploratory Learning Environments)

Ao contrário do ITS e do DBTS, os Ambientes de Aprendizagem Exploratórios (ELE) são 
EDVHDGRV�QXPD�DERUGDJHP�FRQVWUXWLYLVWD�GD�DSUHQGL]DJHP��(P�YH]�GH�XPD�VHTXrQFLD�GH�LQVWUXo}HV�
passo a passo ou uma conversa passo a passo, os ELES proporcionam oportunidades para os 
alunos explorarem um ambiente de aprendizagem e construírem os seus próprios conhecimentos. 
No entanto, embora as abordagens construtivistas, tais como a aprendizagem da descoberta, 
possam ser poderosas, raramente funcionam sem a orientação de um outro que tenham um nível 
GH�FRQKHFLPHQWR�VXSHULRU��e�DTXL�TXH�HQWUD�D�,$��IRUQHFHQGR�RULHQWDomR�H�IHHGEDFN�DXWRPiWLFRV�
para assegurar que o estudante constrói para si próprio conhecimentos que são ao mesmo tempo 
precisos e úteis. Exemplos de ELEs são Betty's Brain��, Crystal Island26, e )UDFWLRQV�/DE27.

Possibilidades futuras

Em muitos aspectos, os ITS, que são, como mencionado, o tipo mais comum de IA na 
HGXFDomR��UHSOLFDP�FRP�GHPDVLDGD�IUHTXrQFLD��HP�YH]�GH�GHVD¿DU��SUiWLFDV�H�PHWRGRORJLDV�GH�
ensino ultrapassadas (centradas no instrucionismo e na transmissão pobre de conhecimentos). OS 
DBTS e os ELE são claramente mais progressivos, mas ainda assim visam replicar ou automatizar 

23*UDHVVHU��$�&���HW�DO����������³6LVWHPDV�GH�WXWRULD�LQWHOLJHQWHV�FRP�GLiORJR�GH�FRQYHUVDomR´��$,�0DJD]LQH�������������
e http://ace.autotutor.org/IISAutotutor/
24https://www.ibm.com/watson/education/pearson
25/HHODZRQJ��.��H�%LVZDV��*����������³'HVLJQLQJ�OHDUQLQJ�E\�WHDFKLQJ�DJHQWV´��2�VLVWHPD�&pUHEUR�GH�%HWW\´��,QWHUQDWLRQDO�
-RXUQDO�RI�$UWL¿FLDO�,QWHOOLJHQFH�LQ�(GXFDWLRQ�����������������
26http://projects.intellimedia.ncsu.edu/crystalisland
27KWWS���IUDFWLRQVODE�ONO�DF�XN�
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R�TXH�SRGH�DFRQWHFHU�QDV�VDODV�GH�DXOD��0DV�H�TXDQWR�D�RXWUDV�SRVVLELOLGDGHV"�'H�TXH�RXWUD�
IRUPD�SRGHULD�D�,$�DSRLDU�D�DSUHQGL]DJHP"�$TXL��VXJHULPRV�EUHYHPHQWH�WUrV�DOWHUQDWLYDV���PDV�
sem dúvida, podemos pensar em muitas outras. As potencialidades crescentes da IA associadas 
a novas teorias de aprendizagem podem nos levar a caminhos onde o verdadeiro potencial de 
FDGD�DOXQR�SRVVD�¿QDOPHQWH�VHU�H[SORUDGR�H�SRWHQFLDGR�

Primeiro, é sabido que a aprendizagem colaborativa - na qual os alunos trabalham em 
conjunto para resolver um problema - pode ser muito poderosa. No entanto, pode ser especialmente 
GHVD¿DQWH�D�DODYDQFDU�GH�IRUPD�H¿FD]��3RU�H[HPSOR��DSHQDV�D�WDUHID�GH�FRORFDU�XPD�VDOD�GH�
aula de alunos em grupos pode ser demasiado demorada para os professores. Então, e uma 
ferramenta de IA que automaticamente sugere grupos de estudantes, com base nos requisitos 
GR�SURIHVVRU��TXH�R�SURIHVVRU�SRGH�HQWmR�D¿QDU�FRQIRUPH�QHFHVViULR"�(P�DOWHUQDWLYD��TXH�WDO�
um agente virtual orientado para a IA que participa na atividade de aprendizagem colaborativa, 
DWXDQGR�FRPR�XP�RXWUR�PDLV�FRQKHFHGRU�SDUD�³SUHVVLRQDU�H�GHVD¿DU´�R�SHQVDPHQWR�GRV�DOXQRV��
ou como um outro menos conhecedor que os estudantes podem ensinar. 

Uma segunda aplicação possível da IA voltada para os estudantes é um “Companheiro 
de Aprendizagem Inteligente” com potencialidades suportadas pela AI que poderia acompanhar 
e apoiar os alunos ao longo do seu percurso escolar e ao longo da vida. Em vez de pretender 
ensinar os alunos, um “companheiro de aprendizagem automatizado” poderia, por exemplo, 
DMXGi�ORV�D�GHWHUPLQDU�R�TXH�SRGHULDP�DSUHQGHU�D�¿P�GH�DOFDQoDU�DV�VXDV�DPELo}HV�SHVVRDLV��
SRGHULD�RIHUHFHU�GLFDV�H�DYLVRV�~WHLV��H� ID]HU� OLJDo}HV�FRP�RXWURV�DOXQRV�H�HVSHFLDOLVWDV��$V�
SRVVLELOLGDGHV�VmR�LQ¿QLWDV��H�DLQGD�PXLWR�SRU�H[SORUDU��PDV�SRVVLYHOPHQWH�XPDV�GDV�iUHDV�GD�
,$�QD�(GXFDomR�PDLV�PRWLYDQWHV��GHVD¿DQWHV�H�FRP�XP�YHUGDGHLUR�SRWHQFLDO�GH�UHIRUPXODU�D�
Educação.

Um outro sistema possível (sistemas de avaliação contínua inteligentes) é um 
TXH�SHUPLWD�VXEVWLWXLU�RV�H[DPHV�GH�¿P�GH�FLFOR�FXUVR�DQR��TXH�VmR�FRQKHFLGRV�SRU�DYDOLDUHP�
DSHQDV� QtYHLV� VXSHU¿FLDLV� GH� DSUHQGL]DJHP�H� LQGX]LUHP�DQVLHGDGH� D�PLOK}HV� GH� HVWXGDQWHV�
em todo o mundo. Uma possibilidade é que a IA monitorize continuamente tudo o que o aluno 
desenvolve e atinge dentro e fora da sala de aula, representando os resultados num portfólio 
de aprendizagem pessoal protegido por uma cadeia de bloqueio28. Isto tem o potencial de 
SURSRUFLRQDU�XPD�DYDOLDomR�H�DFUHGLWDomR�GD�DSUHQGL]DJHP�PDLV�HVSHFt¿FD��SURIXQGD��PDWL]DGD�
H�~WLO��1R�HQWDQWR��HP�UHÀH[mR��D�PRQLWRUL]DomR�FRQWtQXD�GRV�HVWXGDQWHV�SRU�,$�SRGH�WDPEpP�
ser descrita como a vigilância contínua dos estudantes - algo que acreditamos que não deveria 

28KWWSV���FRLQWHOHJUDSK�FRP�QHZV�VRQ\�VWDUWHG�XVLQJ�EORFNFKDLQ�IRU�KDVVOH�IUHH�HGXFDWLRQ�FHUWL¿FDWHV
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ser permitido. Portanto, se não aceitarmos exames ou vigilância exagerada dos alunos, qual é a 
DOWHUQDWLYD"�2IHUHFHPRV�XPD�UHVSRVWD�SURYLVyULD�D�HVWD�SHUJXQWD�DEDL[R�

IA orientada para o professor na Educação

SISTEMAS EXISTENTES POSSIBILIDADES FUTURAS
භ� Consultor de Ensino de IA භ� Assistentes de Ensino de IA

භ� Abertura da “caixa negra” da aprendizagem

භ� $YDOLDo}HV�GH�SURIHVVRUHV�DSRLDGRV�SHOD�,$

භ� "

&RPR�YLPRV��D�PDLRULD�GDV�DSOLFDo}HV�GDV�WHFQRORJLDV�GH�,$�QD�HGXFDomR�FRQFHQWUD�
VH�HP�QR�SURFHVVR�GH�DSUHQGL]DJHP�GRV�DOXQRV��FRP�PXLWRV�D�D¿UPDUHP�HQVLQDU�PHOKRU�GR�
que os professores. Por outras palavras, estes sistemas existentes assumem tipicamente um 
ou mais trabalhos do professor. Consequentemente, quer intencionalmente ou não, reduzem os 
professores ao papel de assistente, com o trabalho de facilitar a IA, muitas vezes seguindo um 
guião pré-escrito. Pode-se argumentar, se o sistema de IA 'ensina melhor que os professores'. 
3RGHPRV�TXHVWLRQDU�H�UHÀHWLU�QR�YHUGDGHLUR�SDSHO�GR�SURIHVVRU�QRV�FRQWH[WRV�H�UHDOLGDGHV�GRV�
GLDV�GH�KRMH��H�GD�QHFHVVLGDGH�FRQVWDQWH�GHVWH�VH�UHLQYHQWDU�H�DGDSWDU�DRV�GHVD¿RV�TXH�QRV�VmR�
colocados: "qualquer professor que possa ser substituído por uma máquina deve ser substituído 
por uma máquina"29. Contudo, argumentamos que a alegação de que os sistemas de IA podem 
ensinar melhor do que os professores está longe de estar provada e é provável que seja 
irrealizável. Na realidade, depende de uma compreensão errada e muito limitada do que o ensino 
e a aprendizagem realmente envolvem. O ensino é muito mais do que um processo mecânico 
que pode ser automatizado, compreende valores sociais, pensamento crítico, cooperação e 
muito mais. E embora as ferramentas discutidas anteriormente (ITS, DBTS e ELE) tenham um 
papel a desempenhar (por exemplo, quando os alunos estão a trabalhar em casa ou estão a 
UHFXSHUDU�OLo}HV�SHUGLGDV�HP�VDOD�GH�DXOD���VHULD�ERP�TXH�RV�FULDGRUHV�GH�,$�VH�FRQFHQWUDVVHP�
no desenvolvimento de ferramentas de IA que apoiem em vez de substituírem a funcionalidade do 

29KWWS���ZZZ�KRXVHYDPS\U�FRP�WUDLQLQJ�OLEUDU\�ERRNV�RPQL�201,B����B���SGI
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professor. A questão é por que razão tem sido dada tão pouca atenção até agora às ferramentas 
de IA que podem aumentar/potenciar as capacidades dos professores, que podem transformá-
ORV�HP�VXSHU�SURIHVVRUHV"�'XDV�UHVSRVWDV�SRVVtYHLV�VmR�R�FXVWR�H�D�GL¿FXOGDGH�

$WXDOPHQWH� Vy� FRQKHFHPRV� XPD� IHUUDPHQWD� GH� ,$� TXH� VH� TXDOL¿FD� JHQXLQDPHQWH�
como sendo útil e voltada para o professor o 'Teacher Advisor' da IBM30. O Professor Conselheiro 
(em boa tradução do termo em Inglês) utiliza tecnologias IBM Watson para permitir aos 
professores encontrar recursos, e.g aulas de matemática relevantes, atividades, e vídeos, a 
partir de uma coleção curada de recursos educacionais abertos aprovados por professores, 
que visam responder às necessidades e desejos do professor de forma individual e dos seus 
alunos. Por outras palavras, a IA ajuda o professor a melhorar a sua prática, a ser um melhor 
professor (ressalvando que, se a nossa experiência com a ferramenta é algo tendencialmente 
temporal, a tecnologia ainda é relativamente nova e talvez ainda não esteja totalmente atualizada 
e contextualizada).

Futuras possibilidades para professores, mais uma vez temos a certeza de que se 
pode pensar em muitas mais, incluem, por exemplo, o alargar das capacidades da abordagem 
do Professor Conselheiro para fornecer um Assistente de Ensino de IA abrangente. Imagine 
que cada professor tenha uma ferramenta (talvez no seu telemóvel) que lhe permita monitorizar 
o desempenho dos alunos enquanto estes aprendem, aceder instantaneamente a informação 
GLUHFLRQDGD��H�ID]HU�OLJDo}HV�FRP�RXWURV�SURIHVVRUHV��$V�SRVVLELOLGDGHV�DTXL�VmR�LQ¿QLWDV��8PD�
segunda aplicação futura da IA nesta área, é ajudar a abrir a caixa negra da aprendizagem 
(irónico, considerando os problemas que a IA tem com as suas próprias caixas negras) - 
utilizando técnicas de análise de dados, juntamente com provas de psicologia e neurociência, 
para nos ajudar a compreender melhor como a aprendizagem realmente acontece e como pode 
ser verdadeiramente apoiada. 

8PD�DSOLFDomR�IXWXUD�¿QDO� UHWRPD�D�QRVVD�GLVFXVVmR�DQWHULRU�VREUH�D�XWLOL]DomR�GH�
IA para substituir os exames. Como notámos, a abordagem óbvia, utilizando IA para fornecer 
avaliação contínua, requer um acompanhamento constante dos alunos, também conhecido 
como hipotética vigilância exagerada dos alunos. Uma alternativa poderia ser utilizar a IA para 
permitir aos professores uma melhor avaliação das competências dos seus alunos, aproveitando 
D�VXD�H[SHULrQFLD�SUR¿VVLRQDO�H�FRQKHFLPHQWR�WiFLWR�GRV�VHXV�DOXQRV��HQTXDQWR�QRUPDOL]DP�DV�
DYDOLDo}HV�HQWUH�SURIHVVRUHV�H�HQWUH�HVFRODV��,VWR�SRGHULD�VHU�XWLOL]DGR�SDUD�JHUDU�DXWRPDWLFDPHQWH�
os portefólios que mencionámos anteriormente que, por exemplo, para os mecanismos de 

30https://teacheradvisor.org/
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acesso ao ensino superior e os recrutadores de emprego, possivelmente, iriam considerar como 
LQIRUPDo}HV�PXLWR�PDLV�FUHGtYHLV�H�~WHLV�GR�TXH�VRPHQWH�XP�FRQMXQWR�GH�QRWDV�TXDQWLWDWLYDV�
muitas vezes desfasadas do verdadeiro contexto. Importa, aqui, no caso do acesso ao ensino 
superior, em Portugal, reformular a o mecanismo em como este se processa, de modo a que 
D�LQWHJUDomR�GHVWHV�DJHQWHV�H�VLVWHPDV�¿]HVVH�VHQWLGR�H�WLYHVVH�HP�YHUGDGHLUR�VLJQL¿FDGR�GH�
mudança.

Ética da IA na educação

Como já referido anteriormente, embora a aplicação da IA na educação tenha no 
PtQLPR�XP�SRWHQFLDO�PXLWR�H�LQWHUHVVDQWH��H�SRU�YH]�DWp�LQWULJDQWH�H�GHVD¿DQWH��QmR�p�LVHQWD�GH�
múltiplos problemas. Isto não é sugerir que os criadores de IA para a educação não tenham as 
PHOKRUHV�GDV�LQWHQo}HV��SHOR�FRQWUiULR��2�VHX�WUDEDOKR�p�FRQFHELGR�H�GLULJLGR�SDUD�PHOKRUDU�D�
aprendizagem dos alunos e, consequentemente, os seus resultados de vida. No entanto, estas 
ERDV�LQWHQo}HV�QmR�VmR�QHFHVVDULDPHQWH�VX¿FLHQWHV�H�QmR�UHFRQKHFHP�D�SRVVLELOLGDGH�VHPSUH�
presente de consequências involuntárias. 

A ética da IA em geral é cada vez mais um assunto de grande interesse para os 
LQYHVWLJDGRUHV��SRU�H[HPSOR��%RGGLQJWRQ��������H�:KLWWDNHU�HW�DO���������H�PDLV�DPSODPHQWH��SRU�
exemplo, a Comissão Europeia31, UNESCO32 33��H�R�)yUXP�(FRQyPLFR�0XQGLDO� ��2ULHQWDo}HV�
eWLFDV� SDUD� XPD� ,$� GLJQD� GH� FRQ¿DQoD34), com numerosos institutos de ética da IA a serem 
estabelecidos em todo o mundo (por exemplo, a Iniciativa Ética da IA35 e a AI Now36���$V�TXHVW}HV�
LQFOXHP��2�TXH�VmR�RV�GLUHLWRV�KXPDQRV�QXP�PXQGR�FDGD�YH]�PDLV�GRPLQDGR�SHOD�,$"�4XHP�
p� UHVSRQViYHO� SHODV� GHFLV}HV� WRPDGDV�SRU� DJHQWHV� QmR�KXPDQRV"�&RPR�p� TXH�DV� SHVVRDV�
VHUmR�DIHWDGDV�SRU�HVWDV�GHFLV}HV��H�SRGHP�HODV�DSHODU�GDV�PHVPDV"�4XHVW}HV�FRPR�MXVWLoD��
UHVSRQVDELOLGDGH��WUDQVSDUrQFLD�VmR�GHYLGDPHQWH�DERUGDGDV"

1R�HQWDQWR��HPERUD�D�DSOLFDomR�GD�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�QD�HGXFDomR�WHQKD�DPSODV�
LPSOLFDo}HV� SDUD� D� PDLRULD� GH� QyV� �HVSHFLDOPHQWH� DOXQRV�� SDLV�� HGXFDGRUHV� H� GHFLVRUHV�
políticos), a realidade é que a ética tem recebido pouca atenção. Ainda na altura em que 
escrevemos: �QHQKXP�TXDGUR�IRL�FRQFHELGR��QHQKXPD�RULHQWDomR�IRL�DFRUGDGD��QHQKXPD�SROtWLFD�

31KWWSV���HF�HXURSD�HX�GLJLWDO�VLQJOH�PDUNHW�HQ�QHZV�HWKLFV�JXLGHOLQHV�WUXVWZRUWK\�DL
32KWWSV���HQ�XQHVFR�RUJ�FRXULHU��������WRZDUGV�JOREDO�FRGH�HWKLFV�DUWL¿FLDO�LQWHOOLJHQFH�UHVHDUFK
33KWWSV���ZZZ�ZHIRUXP�RUJ�DJHQGD���������WRS����HWKLFDO�LVVXHV�LQ�DUWL¿FLDO�LQWHOOLJHQFH
34KWWSV���HF�HXURSD�HX�QHZVURRP�GDH�GRFXPHQW�FIP"GRFBLG �����
35https://aiethicsinitiative.org
36https://ainowinstitute.org
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IRL�GHVHQYROYLGD��H�QHQKXPD�UHJXODPHQWDomR�IRL�SURPXOJDGD�SDUD�DERUGDU�DV�TXHVW}HV�pWLFDV�

HVSHFt¿FDV�OHYDQWDGDV�SHOD�XWLOL]DomR�GD�,$�QD�HGXFDomR� (Holmes et al., 2018, p. 552).

Em qualquer caso, quando a ética da IA aplicada na educação é considerada, o foco 
é quase sempre exclusivamente na ética dos dados (por exemplo, privacidade dos dados e 
SUHFRQFHLWRV�LQHUHQWHV��H�QD�IRUPD�FRPR�HVVHV�GDGRV�VmR�DQDOLVDGRV�H�LQWHUSUHWDGRV��$V�TXHVW}HV�
PDLV�FRPXQV�LQFOXHP��4XHP�VHOHFLRQD�H�TXHP�FRQWUROD�RV�GDGRV"�&RP�TXH�IUHTXrQFLD�p�TXH�
RV�GDGRV�VmR�WRWDOPHQWH�FRPSDWtYHLV�FRP�R�*'3537"�&RPR�p�TXH�RV�GDGRV�VmR�SURWHJLGRV�H�
SDUWLOKDGRV"�2V�GDGRV�WrP�GHYLGDPHQWH�HP�FRQWD�R�FRQWH[WR�VRFLDO�H�HFRQyPLFR�GR�DOXQR"�4XH�
HVWHUHyWLSRV�RX�SUHFRQFHLWRV�HVWmR�LQFRUSRUDGRV�QRV�GDGRV"�&RPR�VmR�WRPDGDV�DV�GHFLV}HV��H�
FRPR�SRGHP�HVVDV�GHFLV}HV�VHU�FRPSUHHQGLGDV�RX�FRQWHVWDGDV"

No entanto, embora seja necessário�FRQVLGHUDU�WDLV�TXHVW}HV�FHQWUDGDV�HP�GDGRV��QmR�
é VX¿FLHQWH��/LPLWDU�DV�TXHVW}HV�DRV�GDGRV��LJQRUDU�DV�P~OWLSODV�TXHVW}HV�pWLFDV�FHQWUDGDV�QD�
SUySULD�HGXFDomR��TXH�D�pWLFD�GD�,$�DSOLFDGD�j�HGXFDomR�GHYH�DERUGDU�SOHQDPHQWH��$V�TXHVW}HV�
éticas incluem, mas não estão limitadas a (Holmes et al., in press): 

භ� �&RPR� p� TXH� D� QDWXUH]D� WUDQVLWyULD� GRV� REMHWLYRV�� LQWHUHVVHV� H� HPRo}HV� GRV�
HVWXGDQWHV�WHP�LPSDFWR�QD�pWLFD�GR�$,('"

භ� Como podem os alunos dar consentimento informado para o seu envolvimento 
FRP�DV�IHUUDPHQWDV�GD�$,('"�

භ� 4XDLV�VmR�DV�REULJDo}HV�pWLFDV�GDV�RUJDQL]Do}HV�SULYDGDV��FULDGRUHV�GH�SURGXWRV�
$,('��H�GDV�DXWRULGDGHV�S~EOLFDV��HVFRODV�H�XQLYHUVLGDGHV�HQYROYLGDV�QD�LQYHVWLJDomR�$,('�"�

භ� Como é que as escolas, os estudantes e os professores podem optar por não 
SDUWLFLSDU��RX�GHVD¿DU��D�IRUPD�FRPR�VmR�UHSUHVHQWDGRV�HP�JUDQGHV�FRQMXQWRV�GH�GDGRV"�

භ� 4XDLV�VmR�DV�LPSOLFDo}HV�pWLFDV�GH�QmR�VHU�FDSD]�GH�LQWHUURJDU�IDFLOPHQWH�FRPR�
VmR�WRPDGDV�DOJXPDV�GHFLV}HV�SURIXQGDV�GR�$,('��SRU�H[HPSOR��XWLOL]DQGR�UHGHV�QHXUDLV�GH�
YiULRV�QtYHLV�"

භ� Quais são as consequências éticas de encorajar os alunos a trabalharem 
independentemente com software apoiado por IA (em vez de trabalharem com professores ou 
HP�JUXSRV�FRODERUDWLYRV��"

37https://gdpr-info.eu/
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9iULDV�TXHVW}HV�FKDYH� Mi�IRUDP�EUHYHPHQWH�GLVFXWLGDV��3RU�H[HPSOR��TXH�PXLWD�GD�
IA aplicada na educação reproduz práticas de sala de aula ultrapassadas (abordagens como o 
instrucionismo que são relativamente fáceis de automatizar, por outras palavras, o fruto de baixa 
VXVSHQVmR��H�LJQRUD�DV�PXLWDV�SRVVLELOLGDGHV�LGHQWL¿FDGDV�QDV�FLrQFLDV�GD�DSUHQGL]DJHP��SRU�
H[HPSOR�� �IUDFDVVR�SURGXWLYR���.DSXU���������FRP�FRQVHTXrQFLDV�pWLFDV�VLJQL¿FDWLYDV�SDUD�RV�
alunos. Para que a IA seja útil na educação, requer um diálogo entre criadores, especialistas 
em e da aprendizagem, professores e alunos para assegurar que a IA aproveite as muitas 
possibilidades pedagógicas das ciências da aprendizagem, ao mesmo tempo que acomoda as 
necessidades dos educadores e dos seus alunos.

8PD�VHJXQGD�TXHVWmR�Mi�PHQFLRQDGD�p�R�XVR�GH�,$�SDUD�DVVXPLU�IXQo}HV�GH�SURIHVVRU�
("ensinar melhor do que os professores"). Como referido, rejeitamos esta abordagem com o 
argumento de que a IA não é (e não é provável que o seja num futuro próximo) capaz de fazer 
tal coisa. O pressuposto de que pode basear-se numa compreensão muito estreita do complexo 
SDSHO�GH�XP�SURIHVVRU��GH�WDO�IRUPD�TXH�D�SURPRomR�GH�IHUUDPHQWDV�GH�,$�TXH�D¿UPDP�ID]r�
lo é claramente uma posição pouco ética. Um argumento comum é que a automatização de 
alguma funcionalidade do professor dará aos professores mais tempo para se concentrarem nos 
aspectos humanos do ensino. Pode ser essa a intenção, mas as consequências involuntárias 
podem ser a redução dos postos de trabalho dos professores (uma vez que a ferramenta de IA 
é suscetível de ser mais barata). Um exemplo particular é a utilização da IA para automatizar a 
o registo e avaliação do trabalho dos alunos. Mesmo que seja possível, e existam atualmente 
SRXFRV�LQGtFLRV�GH�TXH�D�,$�VHMD�FDSD]�GH�FRPSUHHQGHU�VX¿FLHQWHPHQWH�DV�WDUHIDV�SDUD�ID]HU�
MXOJDPHQWRV�PDWL]DGRV��LVWR�SRU�VL�Vy�OHYDQWD�PXLWDV�TXHVW}HV��3RU�H[HPSOR��LJQRUD�R�YDORU�GD�
avaliação para os professores, uma vez que a avaliação (embora demorada e muitas vezes 
enfadonha) é uma das principais oportunidades para os professores compreenderem as 
capacidades dos seus alunos ou conceitos assimilados de forma errada.

Uma terceira questão já mencionada é o entendimento tipicamente estreito e limitado 
GR�TXH�SRGH�VLJQL¿FDU�SHUVRQDOL]DU��7DO�FRPR�GLVFXWLGR��D�PDLRULD�GRV�VLVWHPDV�GH��DSUHQGL]DJHP�
SHUVRQDOL]DGD�� RULHQWDGRV� SHOD� ,$� SHUVRQDOL]DP� �WRUQDP� PDLV� H¿FLHQWHV�� RV� SHUFXUVRV� GH�
aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de padronizar os resultados da aprendizagem. 
Seria muito mais interessante, e ético, se tivéssemos sistemas de IA concebidos para permitir 
D� XP� HVWXGDQWH� GHVHQYROYHU� SOHQDPHQWH� RV� VHXV� REMHWLYRV� H� SRWHQFLDO� SHVVRDO�� D� ¿P� GH� VH�
DXWR�UHDOL]DU�SOHQDPHQWH��)LQDOPHQWH��HVWHV�VLVWHPDV�SHUVRQDOL]DGRV�LJQRUDP��SRU�GH¿QLomR��R�
enorme e maioritariamente inexplorado potencial da aprendizagem colaborativa (aprendizagem 
com outros) e da aprendizagem social (aprendizagem com outros); enquanto que, ironicamente, 
toda a aprendizagem personalizada alimentada por IA é efetivamente determinada pela média 
de desempenho e outros dados de outros alunos! 



61
)RUPDomR�QR�&RQWH[WR�GR�3HQVDPHQWR�&RPSXWDFLRQDO��GD�5REyWLFD�H�GD�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�QD�(GXFDomR

Vamos concluir esta breve discussão sobre a ética da IA aplicada na educação com 
dois exemplos adicionais. A ética de uma tecnologia particular, o reconhecimento facial, e a ética 
de uma abordagem global, a previsão.

As tecnologias de reconhecimento facial alimentadas por IA estão cada vez mais a 
ser introduzidas em ambientes educacionais. Por exemplo, um sistema russo demasiado preciso 
chamado 'Orwell' está aparentemente a ser instalado em todas as escolas do país, "os sistemas 
de vigilância vídeo foram entregues a 1.608 escolas em toda a Rússia..., o equipamento [destina-
VH@� D� YLJLDU� DV� HQWUDGDV� H� VDtGDV� GRV� DOXQRV� H� D� LGHQWL¿FDU� HVWUDQKRV� TXH� WHQWDP� HQWUDU� QR�
recinto escolar, entre outros".38� $SHVDU� GHVWDV� D¿UPDo}HV� pWLFDV� VXSHU¿FLDLV�� DV� SRWHQFLDLV�
FRQVHTXrQFLDV�pWLFDV�QHJDWLYDV�SDUD�RV�HVWXGDQWHV�VmR�VLJQL¿FDWLYDV��SDUD�FRPHoDU��VHUi�TXH�
RV�DOXQRV�RX�RV�VHXV�SDLV�GHUDP�R�VHX�FRQVHQWLPHQWR"���

Foram também instalados sistemas de reconhecimento facial em muitas salas de 
DXOD�QRV�(8$�H�QD�&KLQD��SDUD�FRQWURODU�D�DWHQomR�H�DV�HPRo}HV�GRV�DOXQRV��HPERUD��PDLV�
recentemente, as autoridades chinesas tenham proibido a utilização desses sistemas nas escolas 
DWp�TXH�VH�SRVVDP�LQWURGX]LU�SURWHo}HV�DGHTXDGDV�39. Existem possivelmente boas - embora ainda 
SRXFR�FODUDV���UD]}HV�SDUD�DV�WHFQRORJLDV�GH�UHFRQKHFLPHQWR�IDFLDO�HP�DOJXPDV�FLUFXQVWkQFLDV��
mas a utilização cada vez mais generalizada destas tecnologias nas salas de aula precisa de 
ser devidamente pensada. Por exemplo, a utilização de tecnologias de reconhecimento facial 
SDUD�GHWHWDU�DV�HPRo}HV�GRV�DOXQRV�SRGH�VHU�IHLWD�FRP�D�PHOKRU�GDV�LQWHQo}HV��PRYHU�XP�DOXQR�
de um estado emocional negativo para um positivo para melhorar a sua aprendizagem), mas 
D�XWLOL]DomR�GD�WHFQRORJLD�GHVWD�IRUPD�UHSUHVHQWD�XPD�LQWURPLVVmR�VLJQL¿FDWLYD�QD�SULYDFLGDGH�
individual 

)LQDOPHQWH�� H� TXDQWR� j� pWLFD� GD� SUHGLomR"� 7RGRV� HVWDPRV� IDPLOLDUL]DGRV� FRP�
DV� SUHGLo}HV� RULHQWDGDV� SHOD� ,$� HP� SODWDIRUPDV� FRPHUFLDLV� FRPR� D�$PD]RQ� H� SODWDIRUPDV�
FLQHPDWRJUi¿FDV�FRPR�D�1HWÀL[��TXH�RIHUHFHP�VXJHVW}HV�VREUH�R�TXH�SRGHPRV�TXHUHU�FRPSUDU�
RX�YHU��TXDQGR�IXQFLRQDP��H�RV�DXWRUHV�¿FDP�FRQVWDQWHPHQWH�HVSDQWDGRV�FRP�D�IUHTXrQFLD�FRP�
que não parecem oferecer nada de útil). Então, o que poderia estar errado em prever o que um 
DOXQR�SRGHUi�DSUHQGHU�GH�IRUPD�PDLV�~WLO�D�VHJXLU"�1R�HQWDQWR��H[LVWHP�P~OWLSODV�TXHVW}HV��4XH�
dados foram utilizados para fazer a previsão (foram recolhidos de forma ética, foram devidamente 
OLPSRV�GH�SUHFRQFHLWRV��H�FRPR�VmR�LQWHUSUHWDGRV�"�&RPR�LUmR�RV�DOXQRV�H�RV�VHXV�SURIHVVRUHV�
FRPSUHHQGHU�H�GHVD¿DU�D�IRUPD�FRPR�D�SUHYLVmR�IRL�IHLWD��FRPR�LUmR�HVSUHLWDU�GHQWUR�GD�FDL[D�

38https://www.themoscowtimes.com/2020/06/16/russia-to-install-orwell-facial-recognition-tech-in-every-school-vedo-
mosti-a70585
39KWWSV���ZZZ�WHOHJUDSK�FR�XN�QHZV������������FKLQHVH�VFKRRO�XVHV�IDFLDO�UHFRJQLWLRQ�PRQLWRU�VWXGHQW�DWWHQWLRQ�
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QHJUD�GD�IHUUDPHQWD�GH�,$�"�&RPR�VHUi�D�SUHYLVmR�FRPXQLFDGD�DRV�DOXQRV��VH�VH�SUHYr�TXH�XP�
aluno falhe ou passe facilmente, porque se dariam ao trabalho de fazer qualquer outro esforço, 
SRLV�DSDUHQWHPHQWH�YmR�IDOKDU�RX�SDVVDU�GH�TXDOTXHU�IRUPD�"�(�HVSHUD�VH�FDGD�YH]�PDLV�TXH�DV�
HVFRODV�HQWUHJXHP�D�WRPDGD�GH�GHFLV}HV�jV�IHUUDPHQWDV�GH�,$"

Conclusão

&RPHoiPRV�HVWH�FDStWXOR�FRQVLGHUDQGR�WUrV�OLJDo}HV�HQWUH�D�,$�H�D�HGXFDomR��DSUHQGHU 
sobre a IA, aprender para a IA e aprender com a IA. De facto, em cada uma delas, como vimos, 
a IA está a afetar cada vez mais a educação - em termos do TXH�RV�QRVVRV�MRYHQV�SRGHULDP�RX�
deveriam estar a aprender, e do número crescente de formas em que poderiam estar a aprender. 
&ODUDPHQWH��D�,$�WHP�XP�HQRUPH�SRWHQFLDO�SDUD�DMXGDU�WRGRV�D�DSUHQGHU�GH�IRUPD�PDLV�H¿FD]��
O nosso ponto, porém, é que isto não é o que está a acontecer atualmente. Em vez disso, a 
IA está a ser usada para replicar e automatizar práticas de sala de aula ultrapassadas, para 
VXEVWLWXLU�IXQo}HV�GH�SURIHVVRU��H�LQHYLWDYHOPHQWH�DOJXQV�SURIHVVRUHV���H�SDUD�WUHLQDU�RV�MRYHQV�D�
SDVVDUHP�QRV�VHXV�H[DPHV�GH�IRUPD�PDLV�H¿FLHQWH��

Onde estão as ferramentas alimentadas por IA para ajudar os alunos a tornarem-
se super-alunos (críticos, responsáveis, colaboradores e comunicadores), e para ajudar os 

professores a tornarem-se super-SURIHVVRUHV"� 2QGH� HVWi� D� rQIDVH� QDV� QRVVDV� HVFRODV� SDUD�

HQVLQDU�PDLV�DOXQRV�D�FULDU�H�FRQWURODU�D�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO"�2QGH�HVWi�R�LPSHUDWLYR�HGXFDFLRQDO�

SDUD�DVVHJXUDU�TXH� WRGRV�HVWHMDP�PDLV�FRQVFLHQWHV�GDV�P~OWLSODV�TXHVW}HV� OHYDQWDGDV�SHOD� ,$�

�WDLV�FRPR�QRWtFLDV�IDOVDV��SUHFRQFHLWRV��H�IDOWD�GH�FRQWUROR�"�&HUWDPHQWH��GDGR�TXH�D�OLJDomR�HQWUH�

a IA e a educação cresce cada dia mais forte, os responsáveis políticos têm a obrigação de criar 

DV�FRQGLo}HV�SDUD�SHUPLWLU�TXH�SURIHVVRUHV�H�HVWXGDQWHV� UHFRQKHoDP�R�TXH�HVWi�D�DFRQWHFHU��

para os capacitar a retomar o controlo dos sistemas automáticos, e para lhes permitir viver vidas 

JUDWL¿FDQWHV�H�SURGXWLYDV�QXP�PXQGR�FDGD�YH]�PDLV�GRPLQDGR�SHOD�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�

'H�IDFWR��FRPR�YLPRV��p�SURYiYHO�TXH�R�HIHLWR�WUDQVIRUPDGRU�GD�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�
na sociedade seja maior do que alguma vez experimentámos antes - um efeito que ultrapassa as 
IURQWHLUDV�QDFLRQDLV��'R�SRQWR�GH�YLVWD�HXURSHX��DV�TXHVW}HV�VmR�DLQGD�PDLV�GLItFHLV��

Embora existam alguns exemplos de ferramentas a serem concebidas na Europa 
para apoiar a aprendizagem com IA, a maioria dessas ferramentas são desenvolvidas noutros 
locais: na China, no Médio Oriente, na Índia, e predominantemente nos EUA. Existem algumas 



63
)RUPDomR�QR�&RQWH[WR�GR�3HQVDPHQWR�&RPSXWDFLRQDO��GD�5REyWLFD�H�GD�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�QD�(GXFDomR

LQLFLDWLYDV� D� QtYHO� HXURSHX�� QRPHDGDPHQWH� DV� �'LUHWUL]HV� eWLFDV� SDUD� XPD� ,$� &RQ¿iYHO�� GD�
Comissão Europeia, mas para evitar ser dominado por potências estrangeiras, existe uma 
XUJrQFLD�FUHVFHQWH�SDUD�TXH�DV�QDo}HV�HXURSHLDV�WUDEDOKHP�HP�FRQMXQWR�SDUD�PHOKRUDU�R�VHX�
resultado coletivo nesta área, e para minimizar as diferenças de prontidão para a IA entre as 
QDo}HV�GD�8(��7DO�UHVSRVWD�GHYH�VHU�HQTXDGUDGD�H�RULHQWDGD�SHORV�SULQFtSLRV�TXH�Mi�VH�DSOLFDP�
em toda a União Europeia e que nos distinguem de outros blocos socioeconómicos.

(P� SDUWLFXODU�� D� &RPLVVmR� (XURSHLD� GHYHULD� FRPHoDU� SRU� UHÀHWLU� VREUH� R� WLSR� GH�
políticas e medidas que existem atualmente para a educação e formação, e como essas políticas 
H�PHGLGDV�VHUmR�DIHWDGDV�SHOD�LQWURGXomR�GD�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO��,VWR�GHYHUi�FRQGX]LU�D�XPD�
estratégia ou quadro comum que salvaguarde as políticas educativas nacionais de cada Estado 
PHPEUR�� SDUD� DERUGDU� R� YDVWR� LPSDFWR� SRWHQFLDO� GD� ,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO� H� GD� HGXFDomR��7DO�
estratégia deve assentar em princípios europeus de justiça e equidade para ajudar a garantir que 
WRGRV�QD�(XURSD�EHQH¿FLHP���H�QmR�DSHQDV��SRU�H[HPSOR��DV�JUDQGHV�HPSUHVDV�GH�WHFQRORJLD��
Um tal quadro pode mesmo servir de exemplo para o resto do mundo.

A Europa também precisa de olhar para o seu sistema educativo de uma forma mais 
DPSOD��SDUD�TXH�VHMDPRV�PDLV�FDSD]HV�GH�HQIUHQWDU�RV�GHVD¿RV�GDV�SUy[LPDV�GpFDGDV��2�TXH�
GHYHPRV�HQVLQDU�DRV�QRVVRV�MRYHQV��FRP�TXH�REMHWLYRV�H�FRPR"�&RPR�DERUGDU�R�LPSDFWR�GD�
,$�QR�TXH�RV�VHUHV�KXPDQRV�SUHFLVDP�GH�DSUHQGHU�H�GH� ID]HU"�(��R�TXH�GHYHUtDPRV�HVWDU�D�
HQVLQDU�D�WRGRV�RV�FLGDGmRV�VREUH�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�H�R�VHX�FUHVFHQWH�LPSDFWR�QD�VRFLHGDGH"�
3RU� H[HPSOR�� WDOYH]�KDMD�PHQRV� UD]}HV�SDUD�QRV� FRQFHQWUDUPRV�HP�FXUUtFXORV�HVWUHLWRV�TXH�
GHHP�SULRULGDGH�VREUHWXGR�D�PHFDQLVPRV�PHPRUL]DomR"�$�,$�H�DV�PiTXLQDV�TXH�HOD�VXVWHQWD�
Mi�R�ID]HP�H[WUHPDPHQWH�EHP���VmR�FDSD]HV�GH�HIHWXDU�FiOFXORV�FRPSOH[RV��LGHQWL¿FDU�SDGU}HV�
RFXOWRV��H�ID]HU�OLJDo}HV�PXLWR�PDLV�UiSLGDV�H�H¿FLHQWHV�GR�TXH�RV�KXPDQRV�DOJXPD�YH]�VHUmR�
capazes de fazer. Então, como podemos assegurar que os valores humanos estão no centro de 
WRGDV�DV�DSOLFDo}HV�GD�,$���HVSHFLDOPHQWH�DTXHODV�HP�HGXFDomR"

Como vimos, embora a ligação entre a IA e a educação exista há mais de 40 anos, 
Vy�QRV�~OWLPRV�DQRV�p�TXH�DV�2SRUWXQLGDGHV�H�3UHRFXSDo}HV�VH�WRUQDUDP�PDLV�FODUDV��1mR�p�
GHPDVLDGR�WDUGH��0DV�VH�TXLVHUPRV�DSURYHLWDU�DV�RSRUWXQLGDGHV�H�PLQLPL]DU�DV�SUHRFXSDo}HV��
é importante que educadores, professores, alunos e pais, juntamente com os cientistas da 
DSUHQGL]DJHP�H�¿OyVRIRV��VH�HQYROYDP�FRP�RV�HQJHQKHLURV�LQIRUPiWLFRV�H�FLHQWLVWDV�GH�GDGRV��
para ajudar a garantir que a IA que é desenvolvida satisfaz as necessidades humanas e aborda 
RV�YDORUHV��TXH�DGHUH�DRV�PDLV�HOHYDGRV�SDGU}HV�pWLFRV��H�TXH�RV�FLGDGmRV�HVWmR�WRWDOPHQWH�
SUHSDUDGRV�SDUD�R�TXH�VLJQL¿FD�YLYHU�QXP�PXQGR�DR�ODGR�GD�,$�
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Ligações úteis

Aprender sobre a IA

AutoAuto.AI - Aprender IA com veículos 
autónomos https://www.autoauto.ai/

Edu ReadyAI https://edu.readyai.org/

Elements of AI https://www.elementsofai.com/

AI4ALL https://ai4all.docebosaas.com/learn

ML for Kids KWWSV���PDFKLQHOHDUQLQJIRUNLGV�FR�XN�

*RRJOH�$,< https://aiyprojects.withgoogle.com/

PictoBlox https://thestempedia.com/product/pictoblox/

Curso intensivo de IA
https://www.youtube.com/
SOD\OLVW"OLVW 3/�G3XXD/M;W2��/H'�S�B
6E�;4��SDUBE

AI - Escola Microsoft https://aischool.microsoft.com/

2NDL���8PD�LQWURGXomR�LQWHUDWLYD�j�,QWHOLJrQFLD�
$UWL¿FLDO��,$� KWWSV���RNDL�EURZQ�HGX�LQGH[�KWPO

Tutor de Korbit AI Learning Tutor KWWSV���ZZZ�NRUELW�DL�

AI - Currículo de Unidade Alternativa http://www.exploringcs.org/for-teachers-districts/
DUWL¿FLDO�LQWHOOLJHQFH

AI for Oceans | Code.org https://code.org/oceans

Portal UNESCO IA para K-12 KWWS���WHDFKLQJDLIRUN���RUJ��

 

Aprender para a IA

&XUVR�$,�0(�5HDG\$, https://edu.readyai.org/pt-pt/courses/ai-me-1/

'HVD¿R�GH�IDPtOLD�$, https://www.curiositymachine.org/lessons/lesson/

Experiências de IA https://experiments.withgoogle.com/collection/ai

MIT Moral Machine https://moralmachine.mit.edu/

$,���&XUUtFXOR�GH�eWLFD�SDUD�DOXQRV https://www.media.mit.edu/projects/ai-ethics-for-
middle-school/overview/

Movix.AI https://movix.ai/

MIT Edu - AIK12 https://aieducation.mit.edu/
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Big Reset (1) KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y V�G07$40�FZ

Big Reset (2) KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y �H3=�2G<�'Z

Cinco grandes ideias para a IA AI4K12.org

 

Aprender com  a IA

3RU�IDYRU��YHU�DV�VHFo}HV�DQWHULRUHV�GHVWH�FDStWXOR

Formação e recursos para professores

(QVLQR�GH�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�QD�6DOD�GH�$XOD�
Secundária

KWWSV���FVHUPRRFV�DSSVSRW�FRP�DLBVHFRQGDU\

(QVLQR�GH�,QWHOLJrQFLD�$UWL¿FLDO�QD�6DOD�GH�$XOD�
Primária

KWWSV���FVHUPRRFV�DSSVSRW�FRP�DLBSULPDU\�FRXUVH

5HFXUVRV�$,�IRU�*RRG�  https://aiforgood.com.au/resources/

Sugestão de Livros IA e Educação

 

$UWL¿FLDO�,QWHOOLJHQFH�LQ�(GXFDWLRQ��3URPLVHV�DQG�,PSOLFDWLRQV�IRU�7HDFKLQJ�DQG�/HDUQLQJ

Charles Fadel, Maya Bialik, Wayne Holmes (2019)

$UWL¿FLDO�,QWHOOLJHQFH��$�*XLGH�IRU�7KLQNLQJ�+XPDQV

Melanie Mitchell (2019)

%HWZHHQ�%UDLQV��7DNLQJ�%DFN�RXU�$,�)XWXUH

Omar Hatamleh��*HRUJH�7LOHVFK�������

+XPDQ�&RPSDWLEOH��$UWL¿FLDO�,QWHOOLJHQFH�DQG�WKH�3UREOHP�RI�&RQWURO

Stuart Russell (2020)
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0DFKLQH�/HDUQLQJ�DQG�+XPDQ�,QWHOOLJHQFH��7KH�IXWXUH�RI�HGXFDWLRQ�IRU�WKH���VW�FHQWXU\

Rosemary Luckin (2018)

6KRXOG�5RERWV�5HSODFH�7HDFKHUV"�$,�DQG�WKH�)XWXUH�RI�(GXFDWLRQ��'LJLWDO�)XWXUHV��

Neil Selwyn (2019)

7HDFKLQJ�$,��([SORULQJ�1HZ�)URQWLHUV�IRU�/HDUQLQJ

Michelle Zimmerman (2018)
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