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RESUMO: Alguns alunos têm uma facilidade maior com as matérias de exatas; outros com 
as matérias de humanas. Dificilmente, salvo algumas exceções, os alunos possuem um 
domínio dentro de todas as áreas do conhecimento. Por conta disso, alguns alunos podem 
acabar ficando um pouco para trás na questão de conteúdo naquelas matérias que têm 
menos domínio. O projeto se iniciou com a ideia de entender como a inteligência artificial 
pode ser usada para auxiliar no processo educacional das escolas. Assim veio a pergunta, 
o que se pode usar da IA nas escolas? E como ela poderia ajudar? Então por primeiro 
procurou-se reunir o máximo de informações a respeito do tema para depois poder iniciar 
um estudo aprofundado com foco na aplicação prática que uma IA poderia ter no âmbito 
escolar. Iniciou-se os testes na plataforma Technable Machine, com propostas para as aulas 
de educação física e de música. 
. 
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INTRODUÇÃO 

Inteligência Artificial (IA) é um ramo da ciência da computação que se propõe a 

elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar 

decisões e resolver problemas, enfim, a capacidade de ser inteligente. 

Observa-se que no dia-a-dia das pessoas pode-se encontrar a utilização das 

Inteligências artificiais em vários momentos, por exemplo: na Alexa, Google, Siri, TV, 

celular, computadores, e muitos outros dispositivos eletrônicos.  

Existente há décadas, esta área da ciência é grandemente impulsionada com o 

rápido desenvolvimento da informática e da computação, permitindo que novos elementos 

sejam rapidamente agregados à IA. 



 

 

Quais seriam os níveis da inteligência artificial? E para que eles servem? Para 

começar, pode-se subdividir os estudos a respeito da inteligência artificial em 3 níveis. O 

estreito, o geral e a superinteligência artificial.  

 

Imagem 1: Relação da I.C e da humanização  

Fonte: Red Innovations 

 

 O nível estreito é aquele que se encontra no interior de jogos e aplicativos, assim 

como nos sistemas de reconhecimento facial. Conhecida também com IA fraca, é a mais 

simples. Esses sistemas têm o poder de fazer cálculos rapidamente ou vencer o campeão 

de xadrez, porém se você pedir para ela fazer coisas mais complexas, este nível não irá 

conseguir.  

 Já no nível geral encontram aquelas inteligências artificiais que são capazes de 

aprender sozinhas. Esta forma de processamento é baseada no cérebro e tem o objetivo 

de criar uma plataforma que simula o raciocínio humano. Esse tipo de IA é ainda muito 

recente e poucas pessoas têm acesso, ela possui a capacidade de construção de 

conhecimento por si só, sem que haja a necessidade de um programador. Inteligências 

deste nível são capazes de atingir o nível mais elevado na escala de graduação, o das super 

inteligências artificiais. 

 As super inteligências artificiais, seriam o que chamam de modelo ideal. Essa 

superinteligência teria uma capacidade de processamento melhor que a do cérebro humano 

em praticamente todas as áreas. Alguns estudiosos apontam os riscos que tal inteligência 



 

 

poderia oferecer para a raça humana, tendo em vista sua capacidade em resolver todos os 

problemas em pouquíssimo tempo ou simplesmente criar novas máquinas. 

 

Imagem 2: Evolução Inteligência artificial 

Fonte: Red Innovations  

 

OBJETIVO  

Objetivo geral: Explicar sobre as inteligências artificiais e como podem ser usadas 

para auxiliar nas escolas. 

Objetivos específicos: Encontrar uma maneira de utilizar as inteligências artificiais 

para auxiliar nas rotinas escolares do Colégio Interativa. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

O uso da tecnologia no ambiente de trabalho é algo que veio para ficar. Com o 

objetivo de melhorar seu desempenho, as empresas buscam no mercado tecnológico 

ferramentas de uso prático e acessível para realizar determinadas funções automáticas. 

Hoje em dia se usa a IA para várias coisas, mas como as inteligências artificiais podem 

auxiliar no ensino das escolas? 

Por conta disso, as inteligências artificiais poderiam ser utilizadas no nosso cotidiano 

como em celulares, facilitando o nossa agenda no dia a dia e também como carros para a 

facilitação da locomoção nas ruas, e conforme o tempo  as I.A’s vão sendo mais 

desenvolvidas e mais utilizadas para nós auxiliar no dia a dia, fazendo que tarefas difíceis 

sejam facilmente resolvidas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

Para começar, será aprofundado mais no conteúdo da IA. Depois iremos entender 

mais a respeito sobre ela e como ela funciona a partir do site: 

https://teachablemachine.withgoogle.com/. Usando as três funções que o site tem: a 

imagem, o áudio e vídeo foi pensado nas seguintes propostas: 

- EDUCAÇÃO FÍSICA - A função projeto com pose, poderá ser usada nas aulas de 

educação física. O professor irá gravar os movimentos e nomear os exercícios, aí se 

o aluno estiver fazendo errado será identificado.  

- AULA DE MÚSICA (NOTAS MUSICAIS) - Na função projeto com áudio, o aluno pode 

ter um auxílio na hora de aprender algumas notas musicais. 

- DEMONSTRAÇÃO - A função do projeto através de imagens será utilizada para 

demonstrar como a inteligência artificial funciona através do armazenamento de 

dados. 

 

 Para auxiliar nas demonstrações será utilizado também os programas da internet 

Akinator e Quick Draw. Ambos são jogos online que utilizam, de maneiras distintas, dados 

e informações para poder funcionar como uma inteligência artificial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O  primeiro resultado de estudo que tivemos foi com dois jogos para saber como a 

I.A. funcionava, e para isso nós utilizamos dois sites, quick draw e o akinator, com esses 

jogos podemos ver como a I.A. funcionava diferente entre eles. Por exemplo, o quick draw 

funciona de uma forma semelhante ao Big Data. Big data é o termo usado para se referir à 

nossa realidade tecnológica atual, em que uma imensa quantidade de dados é produzida e 

armazenada diariamente. A partir dessa abundância de informação, há sistemas criados 

para organizar, analisar e interpretar (ou seja, processar) os dados. O jogo acontece da 

seguinte maneira. Aparece na tela uma palavra referente a um objeto simples e o usuário 

deve tentar fazer um desenho que represente aquele objeto. A inteligência artificial tenta 

adivinhar o que o usuário está desenhando antes que o mesmo finalize sua obra de arte. 

Na grande maioria dos casos ela consegue. Isso é possível porque o sistema do jogo 

armazena o desenho de vários usuários anteriores que já tiveram que representar o mesmo 

objeto em forma de desenho, e por meio da análise dos padrões ela já consegue saber o 

que você está tentando representar. Observe que aqui, é o usuário que fornece os dados 

https://teachablemachine.withgoogle.com/


 

 

para que a inteligência artificial evolua, o programador só precisou escrever um código 

inicial.  

 

 

Imagem 3: Quick Draw 

Fonte: Quick Draw 

 

 

Imagem 4: Quick Draw 

Fonte: Quick Draw 

 



 

 

 

Imagem 5: Quick Draw 

Fonte: Quick Draw 

 

Já o akinator funciona com um algoritmo de informações que armazena dados dos 

personagens. Esses dados são inseridos pelo próprio programador e não pelo usuário. O 

jogo aqui se inicia com um suposto gênio, o Akinator, pedindo para que você pense em um 

personagem de algum filme ou desenho. A partir de então, ele vai fazer uma série de 

perguntas que você só pode responder com sim, não ou não sei. Apenas com as suas 

respostas, a inteligência artificial do jogo é capaz de adivinhar exatamente qual personagem 

você pensou no início do jogo. 

 

 

Imagem 6: Jogo Akinator 

Fonte: pt.akinator.com 



 

 

 

Outro sistema utilizado para compreendermos como as I.A’s funcionam foi o 

Teachable Machine, que é uma aplicação de navegador que você pode treinar uma webcam 

para reconhecer objetos ou expressões. Nesta demo, uma webcam é utilizada para 

reconhecer três diferentes classes de objetos ou expressões. Com base na entrada da 

câmera, o site mostra gifs diferentes, reproduz sons pré-gravados ou reproduz o discurso. 

Não é necessário nenhuma codificação de quem utiliza a aplicação, e não é necessário 

programar nenhum hiper-parâmetro ou arquitetura de rede. O único feedback recebido por 

quem utiliza a solução, é o nível de confiança que a máquina possui em cada uma das 

classes previstas. Com base na classe reconhecida, a máquina mostra um dos três gifs 

diferentes: um gato, um cachorro ou um coelho fofo. Também é possível programar vários 

sons ou palavras, mas não é possível misturar as modalidades de saída. 

 

 

Imagem 6: Teachable Machine 

Fonte: teachablemachine.withgoogle.com 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do projeto do ano passado, foi produzida uma pesquisa sobre as I.A´s, seus 

exemplos e como elas funcionavam. Dando continuidade, em 2021 o grupo quis estudar 

mais a respeito de alguns sites e aplicativos que poderiam ser utilizados como referência, 

por exemplo o Akinator e o Quick Draw. Fazendo a utilização destes e analisando-os, 

conseguiu-se ter uma ideia de como a ciência de dados está interligada com o 

funcionamento das IA 's. O próximo passo foi começar a ver o site Teachable Machine, onde 

https://teachablemachine.withgoogle.com/


 

 

surgiram as ideias de tentar utilizar inteligência artificial nas aulas de educação física, 

através da modalidade poses. Surgiu também a ideia de utilizar a função áudio para auxiliar 

nas aulas de música. Com isso, alguns testes começaram a ser feitos para saber se as 

ideias poderiam ser utilizadas na prática.    
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