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"A revolução tecnológica
das próximas décadas vai
destruir muitos empregos.
Pode chegar aos 50%"
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JOÃO CÉU E SILVA

Antes de se iniciar a entrevista questio-
na-se o cientista, presidente do Institu-
to Superior Técnico e investigador da
inteligência artificial, Arlindo Oliveira,
sobre a inexistência de algumas pala-
vras no índice onomástico do seu livro,
The Digital Mmd, publicado pela MIT
Press. E o caso de "Deus": "É um livro
sobre ciência, o seu passado e futuro,
por isso não lhe faço referência, nem
vejo que tenha lugar nesta visão cientí-
fica do mundo e do universo a palavra
Deus. Uma constatação interessante,
mas o livro reflete a minha visão." Refe-
re-se também que Bill Gates só tem
uma citação enquanto Steve Jobs não
aparece: "Jobs é um visionário interes-
sante e mais atual do que Bill Gates.
Este tem uma pequena referência por
causa das questões da computação, e
mudou mais o mundo do que Steve
Jobs, mesmo que na componente do
uso dia a dia e dos interfaces Jobs tenha
tido uma palavra muito grande." Ques-
tiona-se se Jobs é mais um arquiteto, a
que responde: "Sim, um designerde
produto. Em muitos aspetos mudou
mais a vida das pessoas do que Gates,
mas do ponto de vista do estabeleci-
mento da computação como ciência e

tecnologia não seria fácil aparecer ou-
tro Bill Gates enquanto Jobs seria subs-
tituível." Ainda não ficou esgotado o

tema das ausências no índice onomás-
tico, pois também o cientista do cére-
bro António Damásio não é referido en-
quanto Ada Lovelace sim: "São diferen-
tes. Lovelace teve um papel essencial
numa fase muito inicial da computa-
ção, já Damásio trabalha numa área em
que é um entre muitos que o fazem.
Tem a visão importante de que as emo-
ções desempenham um papel muito
importante na inteligência e na capaci-
dade de raciocinar mas não é o único a
pensar assim. Portanto, não é uma peça
indispensável para este conhecimento."

Qual é o verdadeiro papel
das emoções?
As emoções têm um papel essencial em
quem somos e o que é o ser humano,
daí a questão sobre se os computado-
res têm emoções ou não. Tendemos a
dizer que há a emoção e há a razão, só

que esta é uma visão muito simplista.
As emoções têm uma componente de
raciocínio e o raciocínio tem uma com-
ponente de emoção, por isso vejo a se-
paração entre a razão e a emoção de

forma diferente: são propriedades
emergentes de um processo computa-
cional muito complexo e que lamenta-
velmente não percebemos.
Alguma vez perceberemos ou é melhor
encaixar no capítulo subordinado às

"Especulações"?
Há duas maneiras de perceber. Uma é

compreender os princípios que estão

por trás: a física, os mecanismos e a
ciência. A outra é entender exatamen-
te como cada coisa é feita. O computa-
dor, os bitse os eletrões são tão com-
plexos que só percebo os princípios ge-
rais. Da mesma maneira talvez um dia
venhamos a perceber os princípios ge-
rais que estão por trás do funciona-
mento do cérebro, o que é muito dife-
rente de perceber um cérebro. Nunca
ninguém o vai compreender porque é
muito complexo, poderemos ter os

princípios gerais e esses podem ser su-
ficientes para reproduzir, atuar em caso
de doenças ou para prolongar a vida
útil. Quem acha que um dia vai saber o
funcionamento de cada parte do cére-
bro, que haverá um mapa, está errado

porque aquilo é uma confusão enorme.
Mas um computador moderno tam-
bém o é e ninguém é capaz de dizer
quais são os bits que são responsáveis
por isto e por aquilo.
Então, não é um erro estar a tentar
construir computadores sob o parale-
lo da inteligência artificial à imagem
do cérebro humano?
Não é um erro, antes uma ambição
normal e natural. Todos gostamos de

fazer coisas à nossa imagem. Os filhos
são um exemplo e, de alguma maneira,
a civilização humana tenta reproduzir
a sua inteligência noutros sistemas.
Não acho que seja um erro, haverá al-

guns riscos associados, como se sabe e
se tem discutido, mas acredito que den-
tro de umas décadas, talvez um século,
a sociedade vai mudar muito. Deixará
de ser como nós a conhecemos.
Não acha redutor, insisto, que se pense
em igualar uma inteligência artificial?
A ambição da inteligência artificial e
das muitas pessoas que nela trabalham
foi sempre reproduzir a inteligência hu-
mana. Isso tem aplicações imediatas;
podemos ter carros que guiam sozi-
nhos, sistemas de vigilância perma-
nentes e muitas outras aplicações. É na-
tural que assim seja e não acho um erro.
Nem é um um erro de percurso?
Há duas maneiras de o fazer: uma, é
tentar reproduzir comportamentos pa-

recidos com humanos usando técnicas
diferentes. Que é o que está a acontecer,
pois as técnicas mais bem-sucedidas
são as que usam redes neuronais, pro-
cessamento de sinal, etc. Não funcio-
nam como o cérebro humano, é uma
inspiração; a outra, muito diferente, é
tentar reproduzir o cérebro humano, e
aí estamos décadas ou séculos mais
atrás. São duas situações que darão re-
sultados muito diferentes, portanto a
inteligência artificial dará máquinas
provavelmente sem consciência, auto-
nomia e emoções, como se reproduzir-
mos em computador o desenvolvi-
mento do cérebro humano, e aí tere-
mos coisas muito mais parecidas com
os humanos: com emoções, motiva-
ções próprias e consciência. À pergun-
ta se é um erro, diria que não é um erro
e, mesmo que fosse, não há maneira de
evitar. É impossível dizer-se que agora
nenhum cientista trabalhará nessa
área. As pessoas vão sempre trabalhar
nas áreas que lhes interessam.
A forma como o ser humano evoluiu é
tão complexa e demorada que levare-

mos anos ou séculos para chegar àqui-
lo que os cientistas querem?
Acho que não. A evolução foi muito len-
ta, aliás dos quase quatro mil milhões
de anos os primeiros três mil milhões
não foram muito interessantes e o ser
humano na forma moderna tem umas
centenas de milhares de anos. Mas não
vejo razão para esperar tanto tempo
porque esse processo de evolução foi
um processo não dirigido, enquanto
um processo dirigido será muito mais
rápido. Uma das ideias mais recorren-
tes é arranjar um computador tão po-
deroso que se consiga reproduzir um
processo evolutivo mais rápido do que
o processo real, portanto não vejo razão

para acreditar que demore dezenas ou
centenas de milhares de anos. Atecno-
logia como a conhecemos tem duzen-
tos anos, dez mil anos se voltarmos à

agricultura, e acho que nos próximos
duzentos anos vamos ter muito mais
alterações tecnológicas do que as dos
últimos duzentos. Ou seja, estas ques-
tões que se debatem parecendo ficção
científica são aquelas com que a hu-
manidade se vai defrontar nos próxi-
mos 50 anos.
A humanidade precisa mesmo desta
evolução tecnológica?
Essa não é uma avaliação minha moral,
é mais uma constatação. É mais ou me-
nos inevitável. Quantas pessoas vão



querer abdicar disso? Umas quantas,
mas não a maioria. Mesmo as pessoas
que eram radicalmente contra os tele-
móveis há poucos anos agora não há
nenhuma que não o tenha.
O historiador israelita Yuval Harari
recusa-se a ter um smartphone...
Acredito. Gostei muito dos livros dele,
especialmente do primeiro, Sapiens,
mas ele é muito contra a tecnologia e a
invasão da vida pessoal pelo digital.
Mas o modo como acaba o segundo li-
vro, HomoDeus,é basicamente uma
invetiva. Tudo isto devia ser proibido, li-
mitado ou destruído, o que é uma posi-
ção na prática insustentável. Harari é

tão contra a perda de privacidade que
neste segundo livro tenta ir tão à frente
e nem sequer pensa como é que pode
ser a tecnologia daqui a 50 anos. Não é

viável uma sociedade onde por decre-
to seja proibida a tecnologia digital, as
redes sociais e as câmaras nos telemó-
veis! A visão do Harari, de que todos va-

mos ser escravos da tecnologia dos sis-
temas digitais, é uma posição filosofi-
camente possível, mas na prática vai
acontecer.
Vai tomar conta da humanidade?
Acho que vai. Aliás, já tomou em gran-
de parte e a privacidade é mais uma ilu-
são do que a verdade, a menos que se
viva numa ilha deserta.
A formatação digital não vai contra
avontade de ser livre do homem?
Vai contra um desejo natural que é a
privacidade-jáperdiaminha-, mas a
minha liberdade não. Temos de estar
habituados e, desde que façam coisas

legais, a liberdade não é muito cortada.
A inteligência super-humana não po-
derá facilmente ficar fora de controlo?
Há livros inteiros sobre isso e é uma
questão interessante. Quando se trou-
xer a inteligência das máquinas até à
humana e a partir daí poderem elas
mesmas desenhar novas máquinas e
novas situações, então pode ser que as

máquinas continuem a andar por aqui
e que sejam tão ou mais inteligentes do

que nós somos em relação a um gato ou
a uma galinha. Esta é uma situação que
ninguém pode prever porque não sa-

bemos o que é o mais inteligente possí-
vel. Pode haver uma criatura, um com-
putador ou um ser extraterrestre que é

tão inteligente que nem o conseguimos
compreender - da mesma maneira
como a formiga não percebe a civiliza-
ção humana. Estamos a esforçar-nos

para fazer as máquinas evoluírem mas
se chegarem a esse nível pode ser que
olhem para os humanos como irrele-
vantes, pouco inteligentes e dispensá-
veis. Uma discussão filosófica que é

muito interessante neste momento.
É só uma discussão filosófica?
Não, não é só uma discussão filosófica,
aliás há quem tenha a teoria de que to-
das as pessoas que trabalham em inte-
ligência artificial deveriam ter um cui-
dado muito especialpara qualquer sis-
tema que tenha a possibilidade de vir a
tornar-se muito inteligente estar com-
pletamente isolado do mundo exterior.
Se por qualquer sorte conseguisse no
meu computador desenvolver um sis-
tema que fosse muito mais inteligente
do que eu, nada o impediria de se espa-
lhar pela internet e controlá-la. Portan-
to, não acho que seja só uma questão fi-
losófica. Como é que se faz? É muito di-

fícil, pois não basta desligar da internet
porque se o sistema for realmente inte-
ligente encontrará outras maneiras.
Creio que à medida que formos tendo
sistemas mais inteligentes, talvez essa

preocupação venha a tornar-se mais ex-

plícita e as pessoas irão termais cuida-
do. Os otimistas dizem que mesmo que
essa superinteligência se desenvolves-
se não era hostil pois seria suficiente-
mente inteligente para ser amigável.
Pode ser que sim, pode ser que não.
Faz lembrar as sociedades secretas de
há alguns séculos. Estão a criar-se si-

tuações para as quais ahumanidade
está a leste?
São temas difíceis. Toda a gente sabe
utilizar um telemóvel mas isso está
muito longe de perceberem o que é.
Provavelmente, 99% das pessoas não
percebem o que é um sistema artificial-
mente inteligente, assunto que só inte-
ressaa 1%. Se só esse 1% da população
é que percebe que será muito difícil dis-
cutir o tema na sociedade. Os cientistas
tinham a obrigação de o fazer, e há en-
contros em que isso acontece, mas o

que só interessa a 1 % da sociedade tem
muito pouco impacto. As pessoas preo-
cupam-se com os empregos, a educa-
ção e a saúde. É uma das dificuldades
do debate desta questão .

Até porque os empregos serão corta-
dos drasticamente com a afirmação
da inteligência artificial. Concorda?
Perguntou-me sobre o futuro distante...
Sobre o futuro próximo tenho uma
ideia mais clara, mas sou da opinião de

que a inteligência artificial e a tecnolo-
gia em geral vão eliminar muito mais
empregos do que os que vão criar. Não
tenho grandes dúvidas sobre isso, por-
que se os economistas dizem que a Re-
volução Industrial destruiu muitos em-
pregos mas criou mais, tal como as tec-
nologias sucessivas, a verdade é que
nenhuma destas revoluções tecnológi-
cas criou sistemas com a capacidade do
ser humano. A partir do momento em
que isso existir, não há nenhuma lei da
economia que diga que a revolução tec-
nológica irá criar mais empregos. Por-
tanto, estou convencido de que a revo-
lução tecnológica das próximas déca-
das vai destruir muitos empregos. Pode

chegar aos 50%. Destruirá mais do que
os que cria e, provavelmente, vai fazê-
-lo de tal maneira que uma fração si-

gnificativa da população em idade ati-
va não terá emprego. A questão é se
uma sociedade onde 50% das pessoas
não têm emprego pode existir tal como
a conhecemos agora. Quando chegá-
mos aos 15% de desemprego em Portu-
gal já tínhamos tensões sociais bastan-
te grandes e uma emigração maciça.
50% quer dizer que metade das pessoas
não trabalham, o que obriga a que a so-
ciedade se tenha de reconfigurar, pen-
sar em mecanismos como o rendimen-
to mínimo garantido universal. A so-
ciedade devia discutir o impacto das
tecnologias na estrutura da sociedade,
nomeadamente na estrutura do em-
prego, porque a ideia de que toda a gen-
te deve ter um emprego é recente - não
existia antes da Revolução Industrial.
Ou seja, acho que tudo isto já não vai
durar muito tempo.
"A visão de
Yuval Harari
de que todos
vamos ser
escravos da
tecnologia
dos sistemas
digitais é
uma posição
filosofica-
mente
possível"

"Os otimis-
tas dizem
que mesmo

que essa
superinteli-
gência se
desenvol-
vesse não
seria hostil"



"Se as máquinas
se tornarem
rivais
dos homens
não teremos
muita sorte"

Hitler teria adorado esta inovação
tecnológica que está em curso...
Porquê?
Teria mais meios para controlar.
Controlava, ajudava a controlar porque
essa é uma componente das redes so-
ciais e da constante monitorização.
É verdade, é capaz de ser uma coisa po-
pular para as ditaduras, especialmente
se não houver salvaguardas - voltamos
à questão da privacidade. Eu acho que,
conceptualmente, manter a privacida-
de das pessoas é impossível pois os dados
vão estar todos em todo o lado. O que
temos de ter é salvaguardas que impe-
çam que sejam usados e acedidos de ma-
neira ilegal e incorreta. O que será ex-
tremamente difícil mas é a única coisa

que se pode fazer. Tenho o mínimo de

esperança de que não venham a ser usa-
dos para controlar, porque sem essas

salvaguardas osnossos e-mai&pessoais
podem ser lidos pelo Estado ou pelo go-
verno sem mandato. É um perigo enor-
me e há algum risco de acontecer em
qualquer sociedade.
Portanto, um bom ditador agradece
esta revolução tecnológica?
Um bom ditador, que esteja numa so-
ciedade sem as salvaguardas, provavel-
mente é capaz de viver melhor agora do

que antes. Não haverá nada que as pes-
soas façam que ele não saiba.
Esta evolução tecnológica não ir á dife-
renciar ainda mais a humanidade?
É natural que os países mais competiti-
vos venham a ser cada vez mais in-
fluentes e poderosos. Na Europa, que é

provavelmente o Estado social mais só-
lido, a tendência não é no sentido do seu

reforço mas ao contrário. Mesmo os paí-
ses nórdicos que têm Estados sociais
muito poderosos estão sob pressão com
a imigração, tal como os EUA.
O homem e a máquina inteligente
vão ser rivais alguma vez?

Acho que as máquinas e os homens
não vão ser rivais, antes mais simbióti-
cos do que rivais. Mas é uma opinião
que dou com alguma incerteza. Vamos
ter gente inteligente por quem as pes-
soas se apaixonam, robôs por quem as

pessoas se apaixonam e pessoas au-
mentadas com cérebros com memó-
rias com ligações diretas. Se as máqui-
nas se tornarem rivais dos homens
- como nos filmes de ficção científica-,
então não teremos muita sorte se isso
vier a acontecer.
O que se deve fazer?
O Parlamento Europeu discutiu há
pouco tempo a questão dos direitos dos

robôs e a necessidade do seu registo e
fez uma recomendação à Comissão.
Começa a pensar-se nisso, mas quan-
do olho para as notícias dos jornais não
vejo uma referência a estas questões,
pelo menos às questões filosóficas as-
sociadas à inteligência artificial.
Um tema tão desconhecido como a
matéria que leciona no Técnico, a ca-
deira de Neuroengenharia?
Provavelmente, embora não seja tão fu-
turista como parece, porque a neu-
roengenharia são as tecnologias usadas

para perceber o cérebro, não estamos a
falar de criar cyborgs.
No prefácio diz que ficou atraído pela
matemática e a ciência desde cedo.
Não é o protótipo do aluno português?
Há muitos que são assim.
No Técnico não se vive numa comuni-
dade artificial...
É uma comunidade um pouco limita-
da, mas temos uma percentagem que
se sente atraída pela matemática e pela
física - talvez um terço e metade deles é
boanisso. É verdade que os telemóveis
e as tecnologias digitais tornam tudo
mais difícil, como a concentração, e os
miúdos lêem menos e vão à internet -
aprendi muita ciência nos livros - onde



perdem tempo a ver vídeos noYouTu-
be sem interesse científico.
Durante a ultima crise falou-se muito
na fuga de cérebros. Foi assim mesmo?
Perdemos algumas pessoas importan-
tes e isso continua a acontecer no Téc-
nico, onde duas dezenas de professores
foram para o estrangeiro e várias deze-
nas não vieram para cá porque não pu-
demos abrir concursos. Agora está um
pouco mais sob controlo e temos con-
seguido atrair alguns. Durante a crise
diminuíram as perspetivas de carreira
para pessoas com doutoramento ou
com formação avançada, que foram
para o estrangeiro: Arábia Saudita, In-
glaterra, Alemanha, Holanda, países
nórdicos, Estados Unidos...
No início do seu mandato, a crise afas-
tou muitos estudantes e professores...
O sistema universitário português tem
sido muito comprimido em termos or-
çamentais e não foi só pela crise, há
mais de 12 anos que ela existe. Neste
momento gastamos um terço menos
do que em 2005.
Em 2012, deu aos governantes notas
negativas. Manteria atualmente?
O nosso anterior ministro da Ciência
não tinha vocação para tutelar a Ciên-
cia e na altura fundiram a Educação
com a Ciência. Nuno Crato focou-se
nas questões da educação e fez refor-
mas com que podemos concordar ou
não. Atualmente, o ministro Manuel
Heitor é uma pessoa com imensa sen-
sibilidade para a ciência e que tem ten-
tado o impossível para trazer financia-
mento à área, bem como dinamizar a
comunidade científica nacional. A úni-
ca situação que não tem conseguido é

alguma estabilidade nos mecanismos
de financiamento.
Tem elogiado o ex- ministro Mariano
Gago pelo período dourado para a
ciência em Portugal. É irrepetível?
Mariano Gago começou a ter influen-
cia na ciência portuguesa na década de
1980, durou praticamente até ao ante-
rior governo e fez uma diferença enor-
me. Sem esses últimos 30 anos não es-
taríamos ao nível da ciência interna-
cional nem teríamos uma escola nas 15
melhores da Europa.
Prevê-se um problema com a coloca-

ção dos precários. Como resolverá?
O processo destina-se a eliminar situa-

ções em que as pessoas estão ligadas ao
Estado mas não têm posição perma-
nente, só que isso não pode ser aplica-
do às carreiras académicas de investi-

gação. Nas universidades de elite o aces-
so tem de ser sempre por concurso
altamente competitivo, como no MIT
ou em Berkeley, onde há muitas pessoas
a trabalhar no universo mas só poucas
é que acedem à carreira académica.
Aqui no Técnico temos 700 pessoas na
carreira académica de investigação e
duas mil com doutoramento, mas nem
todas vão poder aceder à carreira aca-
démica ou isso mataria o sistema.
Os precários no Técnico não vão entrar
no quadro?
Alguns vão, mas não será por essa via
que vamos passar de 700 professores
para mil. Desejo-lhes muito sucesso
nas suas carreiras mas não podem ficar
todos na carreira académica.
O Técnico tem subido no mnking
das universidades?
Sim, temos demonstrado sistematica-
mente que estamos entre as 15 melho-
res escolas europeias de Engenharia.
Veja-se que só um em cada 70 euro-
peus é português, portanto seria natu-
ral que tivéssemos uma escola nas me-
lhores 70.
Ainda estamos longe de paradigmas
como Berkeley ouMIT?
Estamos mas só para se ter uma ideia o

orçamento do Técnico é de 1 10 milhões
de euros e o do MIT é próximo de três
mil milhões de euros e a escola é do
mesmo tamanho que a nossa, o mes-
mo número de alunos e de professores.
O dinheiro faz a diferença e o corte de
30% liquidou quase completamente a
capacidade de investimento.
O corte eliminou, por exemplo, parce-
rias com o CERN?
Não, essas são despesas correntes por-
que é financiado por projetos a que
concorremos. O mais difícil neste mo-
mento é investir em novos edifícios e la-
boratórios e manter a infraestrutura.
Como as torres negras que são objetos
estranhos à arquitetura inicial do
Técnico?
Já foram construídas há uns anos.
É tipo as pirâmides do Louvre. Mas se
não fossem elas o Técnico tinha de se

expandir de outra maneira e é ali que
temos a Robótica, a Biologia, a Quími-
ca e a Eletrotécnica.
Gostaria de estar aviver este tempo
presente ou daqui a cinco séculos?
Este tempo presente é extremamente
interessante. A minha vida acompa-
nhou a computação e era muito novo
quando tive os primeiros computado-
res, os ZX Spectrum. Se viver mais umas

décadas ainda irei ver computadores
mais avançados. Posto isto, quem nas-
cer agora, vai viver tempos eventual-
mente ainda mais interessantes porque
as revoluções tecnológicas serão mui-
to grandes e maiores até do que aque-
las que observamos.

Daqui a 500 anos estará tudo feito
a nível da revolução tecnológica?
Não consigo dizer, está para além do
meu horizonte. Podemos destruir o

planeta, a tecnologia ficar fora de con-
trolo ou haver uma guerra. Se não ar-
ranjarmos um bom plano para o pro-
blema da distribuição da riqueza tere-
mos instabilidade. Se gostava de ter
oportunidade de saber como era o
mundo daqui a 50 anos, isso sim, gos-
tava muito.
Quando teve o ZX Spectrum namão
alguma vez imaginou a atualidade?
Em muitos aspetos sim, pois já nessa al-
tura entendia o impacto da computa-
ção e percebia que se ia desenvolver
muito rapidamente. Há coisas que não
antecipei, por exemplo os telemóveis, e
muito menos os smartphonese o facto
de toda a gente estar sempre ligada em
todo o lado. Não tive a visão de que atra-
vés da tecnologia era possível a todos
comunicar em qualquer lado, era im-
pensável. O resto antecipei, coisas como
o HAL do filme 2001 Odisseia no Espaço.
Alguma vez se imaginou a fazer um
teste deTuringauma máquina com
inteligência artificial?

Já, é uma coisa que tem sido feita ao

longo do tempo e há muitos sistemas,
inclusive na internet, que podem expe-
rimentar-se, mas nenhum deles é o tes-
te completo como o próprio Turing dis-
se. Um teste completo de Turing é es-
tarmos a falar num computador com
um agente computacional e com uma
pessoa e não conseguirmos distingui-
-los. Esse ainda não existe, mas acho

que vai existir.
Não existe ou acha que não existe?
Ainda não existe.
E se a máquina o tivesse enganado?
Existem várias histórias engraçadas de

enganos, uma delas a de um professor
nos Estados Unidos e de um sistema de

inteligência artificial que programou
para responder às dúvidas dos alunos.
Respondia às perguntas dos estudan-
tes, trocava e-maib, tendo corrido tudo
tão bem que a maior parte dos alunos
não percebeu. Houve um ou dois por
cento dos alunos que acharam certas



situações um pouco estranhas, mas
ninguém pensou que lidava com um
computador. Uma coisa é estar a tentar
desmascarar, outra coisa é ter um agen-
te que responde a e-mails. De qualquer
maneira, à medida que se for avançan-
do na tecnologia chegaremos ao ponto
de estar a ligar para um callcentere po-
deremos não distinguir.
Qual é o perfil de leitor que acha que o
seu livro sobre a inteligência artificial,
TheDigital Mmd, irá ter em Portugal?
Já tive algumas recensões no estran-
geiro que dizem não ser bem um livro
de divulgação científica para toda a
gente, antes para pessoas com alguma
formação científica, matemática e tec-
nológica. Esses comentadores acha-
ram que o livro é, provavelmente, de-
masiado difícil para quem não tenha
nenhuma sensibilidade tecnológica,
mesmo que tenha tentado ser acessí-
vel. Provavelmente, falhei em muitos
casos mas acho que é para pessoas que
se interessem por ciência e tecnologia
e que tenham alguns conhecimentos
dessa ciência e dessa tecnologia. Se for
uma pessoa que não tenha nenhum
conhecimento de ciência e tecnologia,
provavelmente vai achar algumas par-
tes matemáticas bastante difíceis de

digerir.
O intelectual que não digitalizar
o pensamento ficará ultrapassado?
Há duas maneiras de ver isso. Uma, que
as pessoas intelectuais, jornalistas, es-
critores, etc, que não dominem as tec-
nologias digitais vão ter dificuldade em
acompanhar os telemóveis ou as redes
sociais. É inevitável, porque são tecno-
logias de apoio que se vão tornando
cada vez mais essenciais, o que não
quer dizer que daqui a2O anos todos te-
nham implantes para aceder direta-
mente à web ou para aumentar o cére-
bro e a memória, porque as pessoas vão
ter sempre a opção de viver uma vida
essencialmente não aumentados. Mas
estamos a falar num futuro que consi-

go prever, 20 a 30 anos, mas não o con-
sigo daqui a cem anos. Aí, já tenho difi-
culdade em crer que a ligação perma-
nente à internet não seja algo tão
comum que toda a gente não tenha
mesmo de estar ligado.

"Um bom
ditador
que esteja
numa
sociedade

sem as
salva-
guardas,
provavel-
mente
é capaz
de viver
melhor
agora do
que antes"

"O orça-
mento do
Técnico
é de 110
milhões de
euros e o
doMITé
próximo
de três mil
milhões"




