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Jorge Buescu Matemático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

"No mundo digital
a privacidade não existe"



Texto Virgílio Azevedo
Foto Tiago Miranda

"Está em curso, com a Ciência dos

Dados, uma revolução de propor-
ções difíceis de imaginar", escreve o

matemático e divulgador científico
Jorge Buescu no seu novo livro "Cur-
vas Ideais, Relações Desconhecidas",
apresentado esta semana em Lisboa.
Em entrevista ao Expresso, o pro-
fessor da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa reconhece
que deve haver um debate público so-
bre o poder crescente dos algoritmos
e a forma como estão a influenciar a
nossa vida.
? No mundo digital ainda temos pri-
vacidade?
? É uma ilusão. No mundo digital
a privacidade não existe. Se pensar-
mos na quantidade de dados que for-
necemos todos os dias, seria preciso
deixarmos de usar computadores,
internet, telemóvel, GPS, cartões de

crédito, multibanco, desligarmo-nos
completamente para não deixarmos
rasto eletrónico. As alterações que
estão a acontecer são de tal maneira
rápidas e cada vez mais aceleradas que
as medidas para regular o processo
vão ficar sempre atrás do que está
acontecer. Neste aspeto sou bastante
cético. Esta tendência é irreversível.
? Hoje podemos dizer que quem con-
trola os algoritmos controla o mundo?
? Há sempre duas faces de uma mo-
eda quando falamos de tecnologias. A
energia nuclear, por exemplo, não é

boa nem má em si, é boa se construir-
mos centrais nucleares limpas e é má
se fabricarmos bombas atómicas.
? Ou seja, depende de quem as usar?
? Sim, depende da nossa sensatez e

sabedoria. As ciências dos dados e os

algoritmos, que estão numa explosão
brutal na última meia dúzia de anos,
vão ter aplicações absolutamente ex-
traordinárias —já estão a ter — , mas
sendo tecnologias, podem servir para
o bem ou para o mal. Podem potenciar
distopias tipo "Big Brother". No fun-
do, vamos ter de confiar na natureza
humana e acreditar que podemos evi-
tar as más utilizações.
? Estas tecnologias conseguem ob-
ter uma grande quantidade de dados
fornecidos pelas pessoas voluntaria-
mente. Isto significa que não é preciso
nenhuma ditadura ou "Big Brother"
para tal acontecer?

? De facto, não é preciso. Quando
estamos naqueles programas de aces-
so livre em que nos perguntam se
aceitamos cookies e dizemos que sim,
significa que qualquer tecla que seja
premida por nós será monitorizada.
E todos os dados obtidos serão coligi-
dos e tratados por algoritmos muito
complexos que conseguem extrair daí
informação que rende e que interessa
a diferentes aplicações.
? Esta tendência pode ser evitada?
? A evolução vai ser assim em todas
as áreas. Há estimativas que revelam

que a quantidade de dados registada
em 2017 foi superior à dos 5000 anos
anteriores. É uma coisa brutal, uma
realidade nova, e os dados são o novo
petróleo. É uma riqueza gigantesca
que, ao contrário do petróleo, não

para de aumentar.
? Como vê os perigos da rápida evolu-

ção da inteligência artificial?

? Há conhecidos especialistas, como
o inventor e futurista americano Ray
Kurzweil, que dizem que podemos che-

gar à "singularidade", quando criarmos

máquinas inteligentes e conscientes
mais rápidas e inteligentes do que o

ser humano. E capazes de produzir
máquinas ainda mais rápidas e inteli-

gentes e assim sucessivamente, ficando
os seres humanos para trás. Mas espero
que este seja um cenário pessimista. A
"singularidade" ainda é qualquer coisa

longínqua. Os especialistas mais convic-
tos dizem que este caminho é inevitável,
mas eu não sei. Na minha juventude,
se me dissessem que no meu tempo de
vida ia andar com um objeto no bolso

que me permitia ver os jogos do Benfica
ao vivo, não acreditava. Hoje é trivial.

? Os algoritmos e a matemática en-
traram na vida de toda a gente e em
tudo o que nós fazemos?
? Sim e cada vez mais. Preocupa-me
um certo discurso facilitista que diz

que agora os miúdos não precisam de

aprender tanta matemática, porque os

telemóveis e os computadores fazem
as contas. Há pessoas com imensa
responsabilidade, como o político e

cientista francês Claude Allègre, com
este discurso. Não podia ser mais er-
rado. O facto de existirem cada vez
mais máquinas significa que vai ser
necessária cada vez mais matemática.
? A conhecida matemática america-
na Cathy O'Neil fala do poder quase
absoluto dos algoritmos para con-

trolar as nossas vidas. Acha que deve
haver um debate público sobre esta
questão ou o que ela diz é exagerado?
? Faz sentido haver um debate,
porque hoje toda a gente diz que o

algoritmo do Facebook, por exem-
plo, condiciona as nossas vidas. As

pessoas já têm consciência de que
os algoritmos servem para interferir
diretamente na sua vida, para o bem
e para o mal. As redes sociais são ape-
nas a superfície. As nossas sociedades
vão estar cada vez mais baseadas nos
algoritmos.
? Como por exemplo?
? Há uma tecnologia que está a ser
desenvolvida e que há uns anos pare-
ceria ficção científica. Chama-se Gé-
meos Digitais. Se quisermos estudar
em pormenor um objeto, um avião,
por exemplo, fazemos um modelo
digital desse avião, mas com todos os
mecanismos incorporados, numa si-

mulação perfeita. E mais: com recolha
de dados em tempo real sobre toda a
estrutura do avião em funcionamento,
através da ciência de dados. É usado

pela NASA para as naves espaciais,
porque quando estas estão muito lon-

ge da Terra não se pode alterar nada
em tempo real. A NASA desenvolveu
uma simulação digital e assim conse-

gue ver da Terra o que está a aconte-
cer no Espaço em tempo real. Esta
tecnologia engloba tudo, algoritmos,
computação, matemática, e é uma
tecnologia fortíssima que está a ser
desenvolvida para grandes aplicações
industriais, como a reparação pre-
ventiva de turbinas eólicas. Se calhar,
daqui a dez anos estamos a falar de
Gémeos Digitais do nosso próprio cor-
po, porque já existe investigação nesta
área, na perspetiva da saúde.

? O problema é quando chegar ao
cérebro...
? Lá está, poderá ter aplicações posi-
tivas e aplicações negativas. Autênti-
cos pesadelos.
vazevedo@expresso.impresa.pt



DE EINSTEIN A REVOLUÇÃO
DA CIÊNCIA DOS DADOS

O último livro de Jorge Buescu

(Gradiva) conta histórias da
matemática que divulgam todas
as ciências. E o mundo digital está
cada vez mais presente

Nuno Peres
O cientista
português
mais citado
O ranking mundial
é da Clarivate Analytics
e inclui 15 investigadores
portugueses, mais nove
do que em 2017

Pela quinta vez consecutiva,
o físico Nuno Peres, 51 anos,
professor catedrático da Uni-
versidade do Minho, lidera o

ranking dos cientistas mais ci-
tados do mundo a trabalhar em
Portugal. Os resultados deste
ano são mais relevantes, por-
que a lista "Highly Cited Re-
searchers 2018" — com 4000
investigadores de todo o mun-
do de 21 áreas científicas, 15
dos quais portugueses — é da
Clarivate Analytics, que com-
prou as influentes bases de da-
dos científicas Web of Science
e Thomson Reuters. As outras
listas de maior prestígio são do
banco de dados Scopus e da
editora científica Elsevier.

Nuno Peres não quer fazer
declarações. Afinal, figurar nos

rankingsjá não é novidade, mas

a confirmação de uma carreira
reconhecida numa área emer-
gente: as propriedades eletróni-
cas e óticas da forma bidimen-
sional de certos materiais. A
começar pelo grafeno, a forma

A Universidade
do Minho tem quatro
nomes no grupo
dos 15 cientistas
portugueses mais
citados do mundo
bidimensional do carbono, o
material mais fino do mundo e

100 a 300 vezes mais resistente
do que o aço, com aplicações na
eletrónica, telecomunicações,
materiais compósitos e nano-
medicina. Os cientistas que o

descobriram, André Geim e
Konstantin Novoselov, ganha-
ram o Nobel da Física e Nuno
Peres é autor, com os dois pre-
miados, do artigo mais citado
de sempre sobre o grafeno.

A Universidade do Minho
tem outros nomes na lista: José

Teixeira, António Vicente e Mi-
guel Cerqueira, das ciências
agrárias. Mas a surpresa vem
do Centro de Investigação de
Montanha (CIM) do Politécnico
de Bragança, com três cientis-
tas no ranking: Isabel Ferreira
(pela quarta vez) e Lillian Bar-
ros (terceira vez), nas ciências

agrárias, e Letícia Estevinho
(interdisciplinar) .

"A nossa investigação é con-
siderada de referência mun-
dial", justifica Isabel Ferreira.
A dirigente do CIM constata
que o trabalho da sua equipa

"interessa muito à indústria
alimentar e à toxologia e far-
macologia baseadas em recur-
sos naturais". E sublinha que
"Portugal se tem destacado
nesta área". É por isso que há
seis nomes das ciências agrári-
as na lista da Clarivate. "Temos
trabalhado muito e reunimos
equipas de jovens inovadores
com formação sólida".

Os outros cientistas portugue-
ses a figurar no ranking são Luís
Santos Pereira (ciências agrá-
rias), Mário Figueiredo (enge-
nharia) e José Bioucas Dias (ge-
ociências), da Universidade de

Lisboa; Miguel Araújo (ambien-
te) e Pedro Areias (interdiscipli-
nar), da Universidade de Évora;
e fora do país, Caetano Reis e

Sousa (imunologia), Gonçalo
Abecassis e Inês Barroso (gené-
tica e biologia molecular). v.A.


