
54 O engenheiro português da Google
Fernando Pereira é um génio pouco conhecido pelos seus compatriotas,
mas o gigante americano da web não passa sem ele. Conheça o homem
que põe as máquinas a falar





Português
na América

Fernando Pereira
completa, em janeiro,

uma década na Google
"o sitio onde esteve

mais tempo", diz com
um sorriso, depois

deter passado pela
Universidade de

Princeton, pela AT&T e

pela SIR International

Em pequeno queria ser cientista.
A descoberta espacial fascinou-o na
adolescência. Mas, quando entrou
para a universidade, foi conquista-
do por outra paixão: a Inteligência
Artificial (IA). E nunca mais a largou
Especializou-se na compreensão da

linguagem pelas máquinas e hoje, aos
65 anos, Fernando Pereira fala do seu
trabalho como se de uma nova desco-
berta se I ralasse. Lidera uma equipa

de mvcsligadores numa das maiores

empresas do planeta, a Google. Mo-
ve-se como peixe na água no mundo
dos algoritmos, da compreensão da

linguagem por parte das máquinas e

mostra com orgulho alguns dos de-
senvolvimentos para os quais contri
buiu, como o sistema de tradução ou
o Google Assistant.

A sua vida foi dedicada à investi-
gação e, neste gigante da informática,
tem tempo e meios para fazer o que
mais gosta. Está agora a iniciar um
novo prqjeto que passa por tentar
criar um algorilmo que permilirá às

máquinas fazer conexões entre a lin-
guagem c o contexto físico c social da

conversa. Este é um prqjeto a longo
prazo. Fernando Pereira admite que
dentro de cinco anos poderá apre-
sentar alguns primeiros resultados
"Serão ainda muito poucos, unia
ínfima parte do que queremos fazer,
mas já poderão ter alguma aplicação
prática", diz

F. pode falar desse projclo? "São

coisas que parecem triviais mas que
seriam impossíveis de fazer hoje em
dia". E pode dar um exemplo? "Estou
a olhar para a rua e consigo descre-
ver o cenário: uma praça com trá-
fego automóvel elevado, cercado de
edifícios e com pessoas a circular
na rua. Eu consigo dizer isto, mas as

máquinas não. Não cxislc nenhum

sistema que permita ao eompulador
fazer esta descrição, de ter capacidade
de sintetizar, rapidamente, uma cena
extremamente complexa. Mas que-
remos ir mais longe e dar instruções
à máquina para que esla perceba, no
mesmo cenário, que os carros estão

parados porque existe um semáforo.
Para nós, ludo islo c muito mluilivo,
mas para o computador é um proces-
so muito complicado que exige muita

investigação e desenvolvimento de

novos sistemas", esclarece.

Parece uma cena de um qualquer
filme de ficção, mas Fernando Pe-
reira diz que é possível de executar
com a combinação de processos de
auto aprendizagem das máquinas,
de "avanços muitos rápidos que têm
sido feitos" em matéria visão com-
putacional e de "ideias que existem
na Google sobre como desenvolver
modelos de situações complexas".
Tudo conjugado, as máquinas poderão
fazer descrições pormenorizadas de
determinados cenários.

E porque é que isso é interessan-
te? "As possibilidades são inúmeras.
Em termos mais práticos, poderemos
desenvolver sistemas de ajuda para
invisuais. Se quiser uma situação mais
sofisticada, imagine que quer fazer
uma pesquisa de uma imagem com
um certo tipo de conteúdo específico,
que envolve acontecimentos ou ações



áft
TEMOS UMA
SOCIEDADE
QUE USA
SISTEMAS
CADA VEZ MAIS
COMPLEXOS
E NAO TEM
MANEIRA DE
COMUNICAR
COM ELES

"Um fingimento sofisticado"

Fernando Pereira abre o véu sobre um dos principais trabalhos
em que está envolvido e fala-nos sobre as dificuldades em
resolver problemas que as máquinas não entendem... ainda

Estamos muito
longe de termos
uma máquina
que consiga fazer
uma conversa
normal com um ser
humano?
Ainda há tantos

problemas a resolver
e obstáculos a

ultrapassar. Nenhum
dos sistemas de

processamento de

linguagem tem a

capacidade de fazer
uma ligação entre a

frase e o seu conteúdo.
Quando fazemos uma
conversa com alguém
temos implícito o

conhecimento das

relações sociais, da
envolvente física, de
metáforas comuns
da língua, etc, e nós

não temos, ainda,
meios de trazer esse
conhecimento para
dentro dos algoritmos.

Mas disfarçam
bem...
Tudo o que nós

fazemos, na

compreensão da língua
ou na tradução é,

diria, um bocadinho a

fingir, embora seja um

fingimento sofisticado.

Em que projeto está
agora envolvido?
Estamos a trabalhar
no melhoramento
da forma como as

máquinas comunicam

para conseguirmos
ter uma melhor
interação com elas.
Se o seu telemóvel
ficar bloqueado, a

primeira coisa que
fazé reiniciá-10. Mas

o problema pode
não ser do aparelho.
Pode ser um servidor
que parou, ou outra
qualquer avaria. No

entanto, a máquina
não tem capacidade
de lhe explicar o que
se está a passar.
Nós, humanos,
conseguimos fazê-lo
através da linguagem.

E qual a finalidade?
As pessoas poderão
dar ordens verbais
aos aparelhos e estes

poderão fazer-nos

sugestões. Temos
uma sociedade que
usa sistemas mais
complexos e não tem
maneira de comunicar
com eles. Imagine
que está a fazer uma
entrevista e diz ao
telefone "não me
interrompas". Daqui a

uma hora o aparelho
pode perguntar-lhe:
"E agora, já posso
interromper?" Esta

pode ser uma conversa
básica entre duas

pessoas, mas é

impossível tê-la com o
seu telemóvel. 0 nosso

objetivo é avançar para
este tipo de interação.

Mas no presente,
ainda há áreas com
problemas por
resolver...
Veja o caso da

tradução automática
entre português e

inglês.
A gramática é

diferente. 0 português
permite omitir
o sujeito da oração.
0 inglês não. Tem de

se usar um pronome.
Equal? 0 algoritmo
recorre à estatística.
E, sempre que se fala
de um médico, esta
diz que o sujeito é

masculino. Mas se
falar de enfermeiros o

computador assume

que é feminino. Quando
traduzimos a palavra
"nurse", que em
inglês não tem género
explícito, o algoritmo
irá colocar o pronome
mais usado. Existe
este enviesamento

porque os algoritmos
aprendem o que a

maioria diz, faze
pensa. E que nãoé
necessariamente o
correto. As pessoas
dizem logo que o

sistema é sexista,

porque assume que
todos os médicos
são homens e todos
os enfermeiros são
mulheres.

Exato. Alguns
programas que
falavam com as
pessoas foram
acusados de serem
racistas
e xenófobos...
Essa é uma das áreas
mais importantes do
meu trabalho. 0 maior
desenvolvimento da

autoaprendizagem
das máquinas está
a ser na linguagem.
Mas o material que
usamos para treinar
estes sistemas foi

criado pelos humanos.

Logo, refletem o

seu pensamento, a

sua cultura e a sua

educação.



Máquinas & inanias de Fernando Pereira

Começou a programar com um NCR Elliot 4 100, mas o seu primeiro
computador foi um Macintosh. Adquiriu o vício do ski nos EUA, mas não

perdeu hábitos bem portugueses como o café expresso pela manhã

Foi o primeiro computador com que
teve contacto e onde fez a primeira
programação. Um aparelho que ocupava
um sala e que utilizava cartões perfurados
para comunicar com o utilizador. Tinha uma
capacidade de memória equivalente a 70k

MACINTOSH 128 K

Foi o seu primeiro computador pessoal
quando já se encontrava nos EUA. Este

aparelho foi lançado em 1984. Tinha
uma memória de 128k, de onde resulta
o seu nome, e foi o padrão dos futuros

computadores da Apple

CAFÉ EXPRESSO

De preferência duplo. É a primeira coisa

que faz pela manhã. Apesar de estar longe
de Portugal desde o final dos anos 70,
mantém este hábito bem português de
tomar um bom café para acordar

GOOGLAR

Mais do que se confundir com o artista
Fernando Pereira que atuou muitos
anos em Las Vegas, o seu nome,
com uma combinação muito comum
em Portugal e no Brasil, bem como
noutros países hispânicos, apareceu
durante anos no Google como um dos
homens mais procurados pelo FBI

SKI E IMPERMEÁVEL

É um apaixonado pela neve e pela
montanha. Quando lhe perguntaram
qual a tecnologia que não dispensa, a

resposta não foi óbvia: um impermeável,
com boa respiração, confortável e com

pouco peso que me mantenha quente e

seco quando estou nas montanhas

LIVROS PREFERIDOS

Se falarmos de ficção, o seu favorito
é O Homem sem Qualidades, de

Robert Musil. Quanto à não ficção, a

preferência recai no The Ptausibility of
Life, Resolving Darwírís Dilemma, dos
autores Marc Kirschner e John Gerhard

complexas Com esta tecnologia po-
derá ser possível", afirma.

Mas não só. Este tipo de investiga-
ção irá permitir o melhoramento do

processamento de linguagem pelas
máquinas, a área em que Fernando
Pereira está mais envolvido. Esta
nova tecnologia será necessária para
que os sistemas que usam linguagem
possam "Ler mais conteúdo nas suas

palavras e consigam interpretar como
o tempo e o espaço estão organizados
onde a ação se desenvolve" iUgo que
atualmcntc c impossível para qualquer
softwarc.

DE LISBOA À CALIFÓRNIA
Fernando Pereira nasceu em Que-
luz, mas as suas primeiras memórias
remontam às Avenidas Novas, em
Lisboa, já depois dos pais se terem
mudado para a Avenida Defensores de

Chaves Por ali cresceu c brincou ate
enlrar para o Inslilulo Superior Téc
nico. Queria ser engenheiro. Escolheu
Eletrotécnica. Dois anos bastaram

para perceber que estava no curso
errado. Mudou-se para a Faculdade de

Ciências da Universidade de Lisboa e

licenciou-se em Matemática.
Foi nesta Faculdade que teve o seu

primeiro contacto com a lA, através

ESTAMOS A
DESENVOLVER
UM PRO JETO
QUE PERMITIRÁ
ÀS MÁQUINAS
INTERPRETAR
COMO O TEMPO E
O ESPAÇO ESTÃO
ORGANIZADOS
NO LOCAL ONDE
SE DESENVOLVE
A AÇÃO



do professor Luís Moniz Pereira, que
lhe facultou os primeiros estudos so-
bre a malcria. Para Fernando Pereira
foi a descoberta de um mundo novo.
Nos remotos anos setenta pensar em
máquinas dotadas de inteligência era
um mero exercício de ficção científica.

Acabada a licenciatura, Fernando
Pereira entrou para o Laboratório
Nacional de Engenharia Civil (LNFC),
onde teve contacto com programação.
O computador era um velhinho NCR
Elliot 4 100, que ocupava quase um
divisão e era "alimentado" por cartões

perfurados. No LNEC esteve ainda en-
volvido num estudo sobre mobilidade
urbana, mas depressa percebeu que a

investigação era parca e tinha pouco
futuro. Estava em 1.977, três anos após
a revolução e não havia verbas para
investigação.

"Nessa altura tinha uma grande
contradição na minha vida, uma leal-
dade dividida cnlrc a ma Lema Li ca pura
e os trabalhos de pesquisa nesta área
da programação'', lembra.

Através do British Council con

segue uma bolsa para ir fazer um
doutoramento na Universidade de

Edimburgo Aí teve outros contac-
tos com a realidade da lA. "Comecei
a trabalhar no processamento de

linguagem natural numa altura cm

que não existia qualquer processo de

aprendizagem das máquinas como o

que temos atualmente".
Quando acabou o doutoramen-

to teve uma proposta para ficar em
Edimburgo e outra para ir como in-
vestigador para o SRI (Stanford Re-
search Institute), nos EUA. O clima
húmido e frio da Escócia perdeu para
o sol e a luz da Califórnia. Mudou se

para a cosia ocslc dos EUA, mas ironia

das ironias, no primeiro dia apanhou
uma chuvada como há muito não se
fazia sentir para aquela região. Pior
do que acontecia na capital escocesa.
Mas nem isso o desmotivou.

"Não me mudei apenas por causa
do clima. Foi também pela luz Edim-
burgo c uma cidade mui Io escura no
inverno", lembra. Já nos EUA a sua
carreira teve várias mudanças Co-
meçou a lecionar na Universidade de

Princeton, onde se torna diretor do

departamento de informática. Iniciou
ainda duas starrups e foi quadro do

giganle norlc-amcricano de Iclcco-

municações AT&T, onde, em 2001, um
alto quadro da empresa lhe disse que
os motores de busca nunca seriam um
negócio. Sete anos depois, Fernando
Pereira ingressava no motor de bus-
ca Google, que gere um dos maiores
negócios do planeia.

LONGE DA VISTA...
A incursão para os EUA acabou, aos

poucos, por desligar-se do país de

origem. "Perdi a ligação a muilas pes-
soas porque, simplesmente, não tinha

tempo. Estive envolvido em vários

projetos, tinha os filhos na escola, com
as suas rotinas. Era difícil planear as

viagens", diz. Mas não perdeu alguns
hábitos bem portugueses. A primeira
coisa que faz de manhã c beber um

café expresso. De preferencia duplo.
Com o passar dos anos e com a

vida estabilizada na Google, passou
a viajar mais para Porlugal. E como
reconhece o facto dos filhos já terem
as suas próprias vidas também faci-
litou o processo.

Nascidos nos EUA e com toda uma
vida passada naquele país, os dois
filhos já são "americanos", embora a
filha tenha um maior "interesse em
conhecer as suas raízes".

Em Portugal mantém ainda con
tacto com o professor catedrático
Luís Moniz Pereira, o tal que, nos anos

setenta, o despertou para estas coisas
csolcncas e que dirige o ccnlro de IA
da Universidade Nova de Lisboa.

Como professor universitário nos
EUA, Fernando Pereira teve contacto
com alguns alunos portugueses que
para ali foram estudar. Com eles

apercebeu-se de uma nova realida-
de do que estava a ser feito no seu
País de origem. "Tive como aluno o
João Graça, um dos fundadores da

Unbabel, uma startup que tem um
projelo mui Lo mlcrcssanlc. E, como
trabalham na minha área, tem sido
muito interessante ver o trabalho
deles a evoluir. Agrada-me ter esta

ligação às gerações mais novas e ver
os trabalhos que estão a desenvol-

TINHA UMA
LEALDADE
DIVIDIDA ENTRE
A MATEMÁTICA
PURA E OS
TRABALHOS DE
PESQUISA NA
PROGRAMAÇÃO
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