
festival de Filosofia de Atates Atontes

O futuro é já ali

Investigadores e filósofos ref letem sobre os desafios que a Inteligência Artificial

levanta na forma como vivemos, nos relacionamos e trabalhamos

Num futuro sem trabalho, como sobreviverá a economia de mercado, com centenas

>de
milhares de milhões sem rendimento? Vamos todos tornar-nos spam, ou seja,

lixo? Qual o papel da política, no meio disto tudo? E, nós, como devemos atuar?

Tendo como ponto de partida A Inteligência Artificial (IA), o Trabalho

e o Humano, a segunda edição do Festival de Filosofia de Abrantes quer pôr-nos
a refletir sobre questões da atualidade e que nos estão próximas. "O que já sabemos

é que, com a 4» revolução industrial que ai vem, poderemos estar à entrada do éden ou à beira
do inferno", diz Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Abrantes.

Para ajudar à reflexão, convidaram-se investigadores, filósofos e pensadores do nosso

tempo. Viriato Soromenho-Marques abre o festival, na sexta, 9. Porfírio Silva, da filosofia da

ciência, Luís Oosterbeek, arqueólogo, Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, e Sara Fernandes

(cidades inteligentes) falam do ponto de vista das ciências humanas. Arlindo Oliveira (presi-
dente do Instituto Superior Técnico) e Luís Moniz Pereira (investigador português com mais

publicações científicas e projetos de IA) representam o lado científico e técnico. E até Watson,

o computador da IBM, figura no programa organizado pela Câmara Municipal de Abrantes,

em parceria com o Clube de Filosofia de Abrantes, os municípios de Mação e Sardoal e a

Palha de Abrantes - Associação de Desenvolvimento Cultural. Diogo Tudela e Leonel Moura,
com os seus robots pintores, levam ao festival o olhar a partir do mundo das artes.

Do estrangeiro, vêm Jean Haentjens, economista e urbanista, e Nina Power, filósofa.

O teatro tem lugar marcado na escola secundária com Do Princípio ao Fim, pelo Teatro

das Beiras, e com A Voz Humana, de Jean Cocteau, pelo Grupo de Teatro Palha de Abrantes.

A música chega pelo trio X-TRLOPEN. O debate Robótica e Trabalho: desafiou políticos leva

a Abrantes alguns representantes dos vários partidos políticos. Em terra de tradição filosófica
- onde não falta um Clube de Filosofia que, há seis anos, desenvolve atividade continuada -,
Abrantes presta, durante o festival, homenagem a Eduardo Lourenço, pensador que mais tem
contribuído para a reflexão da sociedade portuguesa. Uma feira do livro temática, um recital

de poesia política e uma exposição completam o programa, que se estende até ao dia 18. II i.b.
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