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Apresentado

esta

quarta-feira no Téc-
nico, "Inteligência
Artificial", de Arlin-

do Oliveira, é um livro fascinante

que se lê de uma assentada. Que
qualquer pessoa é capaz de ler, in-
dependentemente da sua idade e

da sua formação. Basta que tenha
uma mente curiosa e esteja dispo-
nível para olhar para o ontem, o

hoje e o amanhã. Do homem e da

humanidade.
Numa centena de páginas, o au-

tor, presidente do Instituto Supe-
rior Técnico e investigador nas
áreas de algoritmos, aprendizagem
automática, bioinformática e neu-

roengenharia, explica o que é a in-
teligência artificial e a sua relação
com a inteligência humana, assim

como possíveis aplicações e impli-
cações na economia e na socieda-
de. Dá-nos uma perspetiva históri-

ca, analisa a situação atual da tec-

nologia e reflete sobre as possíveis
consequências do desenvolvimen-
to da inteligência artificial - Será

que algum dia esses sistemas irão

superar a inteligência dos seus

criadores? Devemos temê-los?
Por fim, convida-nos a projetar-

mos a nossa inteligência no futuro.
"Outro risco muito discutido,

geralmente de forma bastante es-

peculativa, é o criarmos sistemas

que se tornem tão inteligentes que
passem a ser um perigo para a hu-
manidade. Embora a tecnologia
atual esteja muito longe de ter a ca-

pacidade para criar sistemas que
superem a inteligência humana,
tal possibilidade não é inteiramen-
te de descartar."

A viagem que é "Inteligência Ar-
tificial" começa na origem do tem-

po e do espaço, o Big Bang, há 14

mil milhões de anos, e vai até ao

possível futuro da espécie humana.
Ou seja, àquilo em que nos podere-
mos tornar. Num futuro distante,
escreve Arlindo Oliveira "pode até

acontecer que a espécie humana
abandone completamente o su-

porte biológico em que se desen-
volveu para viver inteiramente su-

portada em computadores, que
emulem o corpo e o cérebro de

cada indivíduo, vivendo em reali-
dades virtuais, ou controlando os

ambientes de mundos distantes
através de robôs."

Com um preço que não chega
aos quatro euros, este livro, dado à

estampa pela Fundação Francisco
Manuel dos Santos, acaba por ser,
como o próprio autor diz no prefá-
cio, uma "suave introdução a um
dos temas que mais interesse tem
gerado na última década, e que se

situa na fronteira entre diversas

áreas científicas, entre as quais a

Computação, a Matemática, a psi-
cologia, a Filosofia, a Biologia e a

Medicina".

"Inteligência Artificial" é o ter-
ceiro livro de Arlindo Oliveira so-
bre o tema. Muitos dos assuntos

agora abordados foram tratados
em profundidade, incluindo argu-
mentos técnicos e matemáticos de

apoio a teses mais polémicas, em
"Mentes Digitais", publicado pela
IST Press.

Este "a.e.i.o.u" da Inteligência
Artificial para todos é um contri-
buto inestimável para a literacia

tecnológica, sem a qual somos ce-

gos no mundo de hoje. • AR




