
Brincar aos deuses
no jogo
da vida eterna

0 FUTURO DO FUTURO

O homo sapiens pode ter os dias contados e
saltar para uma existência trans-humanista.
Poderá a inteligência artificial salvar-nos?

Imagine os 4,6 mil milhões de anos da Terra numa
escala de 24 horas. As primeiras formas de vida teri-

am, nesse cenário, surgido às 17 horas. Os dinossauros
foram dizimados há 20 minutos. Os primeiros prima-
tas pisaram o planeta há somente dois minutos e o

homo sapiens domina o mundo há uns escassos quatro
segundos. "Isto dá-nos uma ideia do quão ínfima é a
nossa existência." Foi este o enquadramento usado

por Arlindo Oliveira para iniciar a sua intervenção
na conferência "Limites e Fronteiras do Humano",
realizada na passada terça-feira no Instituto de Inves-

tigação e Inovação em Saúde.
Na mesma ginástica temporal, um milésimo de

segundo equivaleria a 50 anos. "Isso não é assim tão
interessante", afirma o doutorado em Engenharia
Eletrotécnica e Ciências da Computação, "mas como
será a humanidade daqui a um segundo, ou seja,
daqui a 50 mil anos?"

O autor dos livros "Inteligência Artificial" e "The
Digital Mmd" acredita que poderemos mergulhar
numa nova e eterna forma de vida. "A natureza hu-
mana é um processo computacional", defende o in-

vestigador, passível de ser "duplicável" digitalmente.
A visão futurística remete para uma matrix hipo-

tética, com o ser humano a despir a condição física,
transferindo a inteligência e as emoções para uma
existência trans-humanista. "O nosso corpo desapa-
recia, e com isso a nossa possibilidade de ir à praia, de
sentir o vento no rosto ou de comer uma francesinha.
Mas continuávamos a conseguir interagir, através do

sistema, com outros seres humanos. Eu pergunto:
quem é que aceitava?" Arlindo Oliveira não esperou
pela resposta da plateia. "Eu aceitava. É vastamente
melhor do que estar morto. Não é que estar morto

seja mau, a transição é que é chata", ironizou. "Dirão

que existir numa simulação não é ser humano. Vou

argumentar ao contrário: isso é ser humano e será
o futuro da humanidade", sentenciou o especialista.

"Peço desculpa se esta ideia vos choca", disse o

presidente do Instituto Superior Técnico, mas "a
dependência da tecnologia já existe há 12 mil anos,
quando tivemos a ideia de cultivar plantas para au-
mentar a população".

Já Alexandre Quintanilha — outro dos oradores
na sessão moderada pelo patologista Sobrinho Si-
mões — se mostrou "desconfortável quando se fala
de utopias", sustentando que "deram sempre asneira
nos vários períodos históricos em que foram apresen-
tadas, defendidas e forçadas".

Mais do que uma civilização trans-humana, "o

que gostava mesmo era de viver numa sociedade

pós-género, em que não tivéssemos rótulos na ca-
beça", afirmou o mais velho deputado com assento
parlamentar, que preferiu enaltecer a forma como a
ciência, "durante milénios, enriqueceu o humano".

É isso que leva o físico a dessacralizar qualquer
intervenção divina. "Aquela entidade que andou a
produzir as espécies ou era sádica — porque criou

para depois destruir 99% da biodiversidade — ou
então era ignorante", atirou o socialista, de 74 anos.

"Uma crítica frequente é a de que mexer na natu-
reza é andar a brincar aos deuses", mas Alexandre
Quintanilha deixou a provocação: "Como é que as
entidades religiosas sabem quais são os propósitos di-
vinos? Não serão elas que estão a brincar aos deuses?"
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