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Máquinas
conscientes?
É preciso
desmistificar
a IA e aquilo
de que e capaz
Medo de que a IA se vire contra os
humanos mascara os problemas
a resolver enquanto há tempo.

— ANA RITA GUERRA

redacção@dinheirovivo.pt

Em pequena, Ana Paiva sonhava

ser astronauta. Cresceu fascinada

com o universo criado por Stanley
Kubrick em 2001 - Odisseia no Es-

paço, um filme de 1968 que em
muitos aspetos foi presciente. Re-
conhecendo que seria difícil cum-

prir o sonho de sair de órbita, a in-
vestigadora portuguesa decidiu ti-
rar Engenharia Eletrotécnica no
Instituto Superior Técnico, perse-
guindo um sonho relacionado: a

ficção científica.
"Achei que podia vir a construir

máquinas que não seriam como o

HAL, que iam perceber as pessoas",
contou Ana Paiva na sua apresenta-

ção durante a Vodafone Business

Conference -A Caminho do Futu-
ro. A investigadora referia-se à má-

quina inteligente HAL 9000, que a

certa altura ganha consciência e

tenta matar os humanos na nave

espacial imaginada por Kubrick.
Esta ideia da inteligência artifi-

cial que se rebela contra o criador e

concebe um plano de extermina-

ção total é antiga e tem fascinado -
e aterrorizado - audiências ao lon-

go dos últimos cinquenta anos. Foi
disso também que falou Kriti Shar-

ma, vice-presidente de IA do grupo
Sage, referindo-se a uma "histe-
ria em massa" que é, em parte, atri-
buível às mentes de Hollywood.

No entanto, este cenário apoca-
líptico que avisa para a criação de

uma tecnologia inteligente da qual
a humanidade perderá o controlo
tem sido acenado por cientistas

e empresários um pouco por todo
o lado, incluindo Stephen Ha-

wking e Elon Musk. O problema é

a polarização da discussão, e foi isso

que as oradoras da Vodafone Busi-

ness Conference quiseram desmis-

tificar.
"Nos últimos dez anos temos fa-

lado mais de IA do que nos últimos

sessenta", afirmou Ana Paiva. A in-

teligência artificial foi criada nos

anos 50 quando "um grupo de ilu-
minados" se juntou para criar uma
nova área de investigação. "Desde

então, a IA tem sido aquilo que se

faz quando ainda não se sabe fa-

zer", disse a professora. "Na realida-

de, quando queremos construir

algo que não sabemos como fazer
dizemos que estamos a fazer lA."



Segundo Ana Paiva, a inteligên-
cia humana é muito difícil de atin-

gir e não há nada no campo da in-

vestigação científica que se aproxi-
me dela, estando todos "muito lon-

ge" de ver isso acontecer. O facto de

um sistema inteligente conseguir
vencer um mestre a jogar xadrez,

por exemplo, demonstra a grande
vantagem da IA: quando são treina-
das para um conhecimento especí-
fico, as máquinas conseguem fazer
melhor do que os humanos. No en-

tanto, essas máquinas só conse-

guem fazer isso.

O que Ana Paiva pretende é dar a

estes sistemas um foco social, de

interação e não substituição dos

humanos. "Cada vez mais estamos
a delegar ações nas máquinas, que
fazem tarefas que antes eram deci-
didas por pessoas", afirmou a inves-

tigadora. É aqui, e não nos cenários
de exterminação total, que a preo-
cupação da humanidade deve fo-

car-se, defendeu Kriti Sharma.
"Uma mulher nos Estados Uni-

dos que está à procura de um em-

prego no Google tem menos hipó-
teses do que um homem de desco-

brir anúncios a empregos que pa-
gam mais de 200 mil dólares por
ano", relatou a executiva. "Este é o

impacto que a tecnologia tem em
nós hoje em dia."

Para a responsável da Sage, os

medos relativos à ascensão das má-

quinas estão mal direcionados, por-
que exacerbam cenários fictícios e

desvalorizam efeitos reais que a IA
já está a ter. Sharma identificou isso

no seu próprio trabalho, quando a

certa altura se apercebeu de que es-

tava a desenvolver sistemas para
que as pessoas cliquem em mais
anúncios e tinha acesso a dados de
milhões de pessoas "sem ter pa-
drões de ética e segurança". As em-
presas devem, argumentou, enten-
der a responsabilidade daquilo que
estão a fazer. E isso será mais im-

portante do que garantir a resistên-
cia no caso de surgir uma skynet.

50
—década
Foi nos anos 50 que começou a ser
criada a inteligência artificial por
um grupo de iluminados.

200
— mil dólares
Um salário de 200 mil dólares por
ano continua a ser mais inacessível

às mulheres do que aos homens.


