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I | NOTAS PRÉVIAS
1 | O G R UP O “ F U T U R O S D A SO C IED AD E D A INFO RMAÇ ÃO ”
A APDSI constituiu um grupo permanente com o objetivo de desenvolver reflexões e
pensamento estratégico sobre o futuro da Sociedade da Informação (SI), antecipar mudanças,
“desenhar” cenários de futuros alternativos no domínio da SI constituindo assim um espaço de
aprendizagem coletiva ajudando a APDSI a preparar as suas tomadas de posição e a melhorar a
sua capacidade de influenciar as políticas futuras no domínio da SI.
Partindo do conhecimento passado e presente importa analisar tendências, novas ideias,
acontecimentos expectáveis - disruptivos ou não - e fontes de informação relevantes capazes de
gerar matéria-prima para a configuração de cenários futuros da SI.
A constituição do Grupo "Futuros da Sociedade da Informação"
(GFSI) recebeu como missão: “acompanhar a temática Os
Futuros da Sociedade da Informação”, mantendo reflexão
permanente, produzindo eventos e assumir posições públicas
quando entender que isso é oportuno e adequado”.

Em Junho de 2016 o GFSI apresentou e publicou o trabalho
"O Aprofundamento da Era Digital - Um Cenário para 2030".
O cenário que agora se apresenta decorre também das
metodologias, discussões e debates então havidos durante a
construção daquele cenário.
Como é natural num trabalho deste tipo, recorreu-se a escritos de
diversos autores, trabalhos que salvo algum erro involuntário,
estão indicados na secção Referências.

Acima de tudo esperamos, com este trabalho, estimular a discussão acerca do alcance de
tecnologias emergentes e convergentes e do respetivo potencial para influenciarem a forma de
viver dos indivíduos e da sociedade em geral, na perspetiva de um cenário de futuro altamente
disruptivo.
Deve este trabalho ser visto também como um alerta para um futuro que pode ser mesmo muito
diferente daquilo que o nosso pensamento "linear" nos pode sugerir que venha a acontecer.
Em especial no Capítulo 3 - Visão Global, o GFSI optou por não se traduzirem algumas citações
ou escritos referentes a pensamentos e opiniões de autores não portugueses, já que a tradução
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poderia trazer algum risco de alteração ao sentido ou compreensão pelo que foram deixadas
no idioma original.

2 | AG R A DE CIMENT OS
A APDSI agradece a todos os membros do GFSI a sua inestimável colaboração na atividade do
grupo e especialmente aos membros que o integraram o que permitiu elaborar este documento
resultante dos debates então havidos no seu seio.
A APDSI e o GFSI registam também, reconhecidamente, a valiosa e imaginativa colaboração do
“contador de histórias” Pedro Miguel Ribeiro, espelhada no capítulo VIII do presente trabalho.
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II | INTRODUÇÃO
O estabelecimento do cenário “O Aprofundamento da era Digital - Um Cenário para 2030”,
referido por vezes neste documento de uma forma simplificada como Cenário de Continuidade
(CC), produzido e apresentado em 2016 pelo GFSI, mantem-se também como o ponto de partida
para esta reflexão.
O GFSI apresenta agora um outro cenário "No Limiar da Autodeterminação da Inteligência
Artificial?", que decorre de uma leitura mais extrema do que se considerou aquando da reflexão
sobre o Cenário de Continuidade.
Considerando o plano das incertezas críticas que tínhamos referido quando da elaboração do
cenário de continuidade, o atual cenário de eventual Autodeterminação da Inteligência
Artificial a que por vezes chamaremos simplesmente de Cenário Disruptivo (CD) contrasta com
aquele na medida em que se partiu da hipótese de que a forma como as incertezas associadas
às mudanças de contexto e às mudanças tecnologias desenvolvidas e usadas pelo Homem serão
extremas, podendo por isso, causar grandes impactos disruptivos a todos os níveis da vida
em sociedade.

Tipificação de Cenários
O cenário que caracterizamos neste documento resulta assim de um cruzamento de uma
dimensão tecnológica e de uma hiper-dimensão societal (a que chamámos de contexto) não
esquecendo que o cenário trabalhado tem a Sociedade da Informação no seu centro.
O futuro não é um lugar, ele ainda não aconteceu e não podemos estar certos de que ele se
parecerá com a visão mantida por aspetos tecnológicos ou económicos.
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1 | O REFERENCIAL “SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO”
Os esforços desenvolvidos pela sociedade e por entidades públicas e privadas, impulsionando a
evolução da Sociedade de Informação e do Conhecimento (SIC), têm tido como resultado
evidente o seu alargamento significativo em termos sociais, acompanhado por aumento de
literacia por parte de cada vez mais participantes dessa sociedade. Na realidade, é cada vez
maior o universo das pessoas com consciência e com conhecimentos sobre os diversos
componentes da SIC.
Podemos assim dizer que, particularmente em relação à última década do século XX, estamos
numa Sociedade da Informação e do Conhecimento avançada, em que é maior a apetência dos
cidadãos pela utilização de tecnologias de informação e outras com elas interligadas.
O conhecimento e o uso da informação disponível (cada vez mais lata e ubíqua) constituem
capacidades da sociedade que vão evoluindo com o tempo. Assim, dentro de pouco tempo
estaremos numa fase mais avançada da Sociedade da Informação e do Conhecimento – a que
podemos chamar “Hiper Sociedade da Informação e do Conhecimento” (Hiper SIC), pois ela
estará num patamar muito elevado de evolução e de domínio pelas pessoas.

Expetativa de Evolução da SIC
Nesta Hiper SIC as tecnologias estarão cada vez mais convergentes e integradas, permitindo à
sociedade passar muitas atividades para as máquinas - ações, processos, decisões, etc., com o
consequente aumento de dependência do ser humano relativamente à máquina.
Existem riscos que podem transformar-se em situações disruptivas a vários níveis, para a
sociedade em geral, para o planeta, para certas regiões, para alguns países, para determinados
negócios, para o universo político, etc. Importa que quem tem responsabilidades, de facto e de
jure, de governação desses universos, esteja permanentemente atento e atue sempre que se
veja confrontado com novos processos e situações radicalmente diferentes das habituais.
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Muitos futuristas e cientistas consideram que, num determinado momento entre 2030 e 2045,
será alcançado um marco no desenvolvimento tecnológico que irá causar uma rutura
significativa na evolução humana.
Esse marco, normalmente designado por "Singularidade" estará associado a um sistema de
computação que equivalerá intelectualmente a um ser humano.
As tendências que são referidas neste cenário devem ser vistas como tendo alguma
probabilidade de virem a acontecer, mas não são certas de acontecerem, pelo que o conteúdo
das mesmas, por vezes afirmativo, têm sempre este pressuposto na sua base.
Por outro lado, as tendências entre si têm velocidades diferentes de poderem acontecer e
mesmo para uma mesma tendência específica podem vir a ocorrer em tempos diferentes em
locais distintos. Por último, e ainda no que se refere às tendências mais "filosóficas" elas são
percecionadas com um "olhar" de um pensamento ocidental provavelmente diferentes da
perspetiva vista de uma sociedade oriental. Apesar do cuidado colocado na descrição das
tendências poderão, mesmo assim, algumas apresentarem pontos contraditórios entre si que
decorrem da sua natureza específica.
Também o atingir-se um eventual estado de Autodeterminação da Inteligência Artificial (HLAI)
este não se efetivará numa data temporal bem definida, mas sim difusa, dependente dos
estados de desenvolvimento tecnológicos e científicos que não serão certamente homogéneos
para todos os locais onde possam existir seres humanos. Devido a este facto muitas das
tendências só serão validas num contexto de "weak AI" já que num contexto de HLAI ter-se-á
chegado a um "novo mundo" porventura hostil ou mesmo com risco existencial.
Assim, o cenário agora em consideração não tem uma data para eventualmente acontecer de
uma forma homogénea e global, como se pretende explicitar na figura seguinte.

HLAI - Human Level Artificial Intelligence
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2 | CONSTRUIR CENÁRIOS
O processo de construção deste cenário seguiu um método clássico para desenhar cenários.
Independentemente do que vier a acontecer, o processo seguido constitui também uma
tentativa de dar sentido a um futuro que é incerto, mas também de promoção de algum
pensamento criativo face ao conhecimento convencional.
O exercício efetuado pretende ser uma descrição qualitativa e contextual de como o presente
da SI eventualmente evoluirá. Ele é simultaneamente uma construção à volta de incertezas,
uma história do quotidiano e uma descrição que forneça contextos que possam ajudar às
futbouras tomadas de decisão.
Este cenário não é uma visão, não é uma previsão do futuro, não tem uma expressão numérica
precisa, não é certo que aconteça. Por último, é de referir que construir cenários não é uma
ciência e que não há bons ou maus cenários. Cada cenário será sempre bom para alguém.

Na preparação deste CD, tal como efetuado para o CC, tentou-se seguir, nem sempre com
sucesso, face à transversalidade da SI, uma metodologia baseada em quatro etapas:

DEFINIR

EXPLORAR

DESENHAR

USAR

Etapas da Construção do Cenário

§

DEFINIR

Para além do horizonte temporal (cerca de 20 anos?), identificaram-se os assuntos críticos com
consequências importantes no futuro da SI, bem como os enquadramentos e contextos do
cenário.

§

EXPLORAR

Nesta fase de análise tentaram-se vários exercícios de prospecção e interpretações das
tendências, dos temas críticos e das forças motoras que mais poderão alterar o
desenvolvimento futuro da SI. Trabalhou-se numa análise clássica - PESTEL.
Ficou por avaliar a sensibilidade do cenário aos chamados wild cards, que são eventos altamente
disruptivos, não controláveis ou dificilmente imagináveis que, mesmo sendo muito improváveis,
quanq do ocorrem, afetam fortemente qualquer realidade.
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§

DESENHAR

Face à complexidade de que se reveste o contexto da SI (a matriz de cenários a construir à volta
das incertezas críticas e tendo em conta os objetivos do GFSI), optou-se por simplificar algumas
das práticas recomendadas, tendo-se seguido um processo que poderemos classificar de “hiper
agregação" dessas incertezas críticas como já referido anteriormente.

§

USAR

Por último, tentou-se estimular a discussão (Cap. VI - Questões para Reflexão) e a resposta à
questão "Preparados Para Este Cenário?" (Cap. VII). Identificaram-se possíveis iniciativas que
podem ser importantes para o desenvolvimento da SI em Portugal.
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III | VISÃO GLOBAL
“…what I feel very strongly is that we mustn't be caught by surprise by our own advancing
technology. This has happened again and again in history with technology's advance and this
changes social condition, and suddenly people have found themselves in a situation which they
didn't foresee and doing all sorts of things they really didn't want to do…”

Aldous Huxley
The Mike Wallance Interview, 5/18/1958.
“ARE YOU LIVING IN A COMPUTER SIMULATION?
... at least one of the following propositions is true:
1. the human species is very likely to go extinct before reaching a “posthuman” stage;
2. any posthuman civilization is extremely unlikely to run a significant number of simulations
of their evolutionary history (or variations thereof);
3. we are almost certainly living in a computer simulation.
It follows that the belief that there is a significant chance that we will one day become
posthumans who run ancestor-simulations is false, unless we are currently living in a simulation.”

Nick Bostrom
Published in Philosophical Quarterly (2003) Vol. 53, No. 211, pp. 243-255.

1

O Cenário Disruptivo "No Limiar da Autodeterminação da Inteligência Artificial?" que se
apresenta difere do já apresentado Cenário de Continuidade "O Aprofundamento da Era
Digital" por razões que adiante se tratam, mas que sumária e nomeadamente, se podem
caracterizar como:
§ O Cenário Disruptivo corresponde mais a uma mudança “qualitativa” do que a uma
evolução “quantitativa”. Este cenário foi concebido como que em contraponto ou
contraste ao Cenário de Continuidade e pressupõe que o leitor o conheça;
§ O Cenário Disruptivo corresponde a uma perceção (ainda pouco disseminada e não
pacífica) de que não há limites percetíveis ao desenvolvimento das tecnociências que
irão colocar a Humanidade em eventuais riscos existenciais e/ou numa gama de
possibilidades “impensável”, num prazo de poucas décadas. Assume-se uma evolução
disruptiva (note-se que a própria evolução das tecnociências tem sido sempre
exponencial) dificilmente suscetível de configuração com os referenciais lineares de
perceção/compreensão do presente;
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§ O anterior Cenário de Continuidade poderá ser percecionado como correspondente ao
que é que eu (ser humano) “faço”, no contexto do aprofundamento da era digital como
tipos de lifestyles, de “trabalho” e de impactes das TICs nesse domínio, de práticas
médicas personalizadas, de mobilidade ou de ocupação do tempo;
§ Em contraste, este Cenário Disruptivo poderá ser percecionado como tentar
corresponder a questões de “quem sou eu” (enquanto ser humano face à inter-relação
com outros e com máquinas inteligentes [HLAI – Human Level Artificial Intelligence]),
”onde é que estou” ou ”onde é que me puseram” (terei sido eu objeto de uma
simulação?);
§ Noutros termos, o Cenário Disruptivo acaba por colocar mais questões de ordem
filosófica do que tentativas de resposta/cenarização a quotidianos coletivos e
individuais, incluindo os respectivos aspectos económicos;
§ O Cenário Disruptivo corresponde a um exercício “avançado” que tenta elaborar para
além dos referenciais do Presente/Futuro próximo que estão fortemente imbuídos dos
referenciais de leitura do Presente/Passado;

2

O Cenário Disruptivo caracteriza-se essencialmente por:
§ Aproximação e perceção clara do alcance da designada HLAI - Human Level Artificial
Intelligence, termo usado para descrever um robot que pode pensar e atuar como um
humano com inteligência média de nível universitário, mas numa perspetiva
multidimensional, i.e., contemplando também aspetos respeitantes, nomeadamente,
aos domínios emocional e sócio-cultural e, consequentemente, “criatividade” e “out of
the box”, que iremos designar, em termos operativos, por “AGI compreensiva” (Recently
coined term called AGI, which stands for artificial general intelligence);
§ Extensão significativa do tempo de vida dos humanos, isto é, avanços não marginais.

3

A aproximação e perceção clara do alcance da designada HLAI/AGI compreensiva baseia-se
nas potencialidades de desenho e implementação de interfaces inteligentes Homem-Máquina
em que as máquinas começam a adquirir algum tipo de consciência.
Por um lado, “We’re going from a world where people give machines rules to a world where
people give machines problems and the machines learn how to solve them on their own”, por
exemplo nos termos de Heath Terry (Head, Internet Research, Goldman Sachs Research)
(http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/artificial-intelligence.html).

Por outro lado, as capacidades de computação vão acelerar com a chegada ao mercado,
porventura dentro de algumas décadas, da computação quântica: “Within the next five years,
Google will produce a viable quantum computer…The promise of quantum computing is grand.
APDSI | Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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At the far end of ambitious, some theoreticians believe quantum computers could crack the
encryption now used to protect the world’s private data. In the short-term, researchers believe
quantum machines cannot only accelerate the progress of machine learning but significantly
improve the development of new medications, streamline our financial markets, and even
solve traffic problems… That’s why the computers it will offer up to other businesses will
remain in IBM facilities in New York as customers access them over the internet. In their Nature
editorial, Google researchers say the company has a similar plan to offer access to its quantum
processors via the cloud, building on work that grew out of the University of California, Santa
Barbara.”(https://www.wired.com/2017/03/race-sell-true-quantum-computers-beginsreally exist/?mbid=nl_3617_p3&CNDID=).
No entanto, esta evolução justifica mais o Cenário de Continuidade e não ainda o Cenário
Disruptivo na medida em que os avanços da IA se baseiam numa versão unidimensional
(linear) da inteligência bem como em algoritmos concebidos pelo Homem (ou fruto destes
caso seja dada alguma autonomia à tomada de decisão pela máquina). De facto, "The
singularity is predicated on a linear model of intelligence, rather like IQ, on which each animal
species has its place, and along which AI is gradually advancing," Bundy writes. "Intelligence
is not like this. As Aaron Sloman, for instance, has successfully argued, intelligence must be
modeled using a multidimensional space, with many different kinds of intelligence and with AI
progressing in many different directions." in “The Real Threat Is Machine Incompetence, Not
Intelligence”, Alan Bundy, Feb17
(https://motherboard.vice.com/en_us/article/the-real-threat-is-machine-incompetencenotintelligence?utm_source=wildhair&utm_content=inf_256_3702_2&utm_medium=social&tse_
id=INF_28d54ad0f3a111e6a03c354c456e1db2).

4

Assim, só se nos afigura possível, no Presente, a aproximação/perceção clara do alcance da
(designada) “HLAI/AGI compreensiva” quando baseada em interfaces inteligentes HomemMáquina. Isto é, a multidimensionalidade da inteligência seria/será alcançável quando a
“máquina inteligente” coexistir/integrar com/o Humano ou vice-versa.
O movimento Transumanismo parece incorporar essa via. Defendido, entre outros, por Ray
Kurzweil, autor de, nomeadamente, “The Singularity Is Near“, [5], engenheiro da Google (job
description: "to bring natural language understanding to Google"), visa transformar o ser
humano, mediante a implantação no nosso corpo de tecnologias NBIC (Nanotecnologia,
Biotecnologia, Tecnologias de Informação e Comunicação, Neuro-cognitivas) no sentido de
ultrapassar os condicionamentos e limites impostos pela natureza humana, tornando-a mais
inteligente, com maior longevidade e mais perfeita (vide, entre outros,
http://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism e http://rationalwiki.org/wiki/Transhumanism).

Confirmando as ideias deste movimento, decorre a evolução tecnológica e a sua “justaposição
ou inserção” nos seres humanos. Muitos de nós só veem, desde há séculos, com próteses, os
APDSI | Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
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óculos; a complexificação desta “justaposição ou inserção” é facilmente apreensível, no
Presente/Futuro(s) na figura do “cyborg” (vide https://en.wikipedia.org/wiki/Cyborg).
Um outro exemplo, poderá ser a referência de Elon Musk (Tesla, SpaceX, SolarCity https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk) que "Over time I think we will probably see a closer
merger of biological intelligence and digital intelligence".
(http://www.cnbc.com/2017/02/13/elon-musk-humans-merge-machines-cyborg-artificialintelligence-robots.html).
As potencialidades da engenharia genética também poderão ser perspetivadas neste domínio.

5

A extensão significativa do tempo de vida dos humanos, com avanços não marginais, é (a par
da aproximação ou perceção clara do alcance da designada “HLAI/AGI compreensiva”) o que
caracteriza essencialmente este cenário. Assume-se, contudo, que é condição suficiente para
os referidos avanços o alcançar a “AGI compreensiva”. No entanto, podem-se conseguir os
referidos avanços sem ter sido alcançado a AGI, i.e., esta não constitui condição necessária
para a longevidade prolongada. Deste pressuposto decorre que os desenvolvimentos no
domínio da IA e do Transumanismo permitirão que no domínio da vida humana se alcancem
(mais visível e rapidamente) avanços não marginais em termos de longevidade.
Em termos de esperança média de vida os avanços marginais são notórios (inclusive, a idade
média de reforma vem sendo marginalmente aumentada em Portugal por esse facto). Já, em
termos de longevidade, não parece haver evidência de avanços:
“…by analysing global demographic data, we show that improvements in survival with age
tend to decline after age 100, and that the age at death of the world’s oldest person has not
increased since the 1990s. Our results strongly suggest that the maximum lifespan of humans
is fixed and subject to natural constraints”.
(http://www.nature.com/nature/journal/v538/n7624/full/nature19793.html). Referindo-se a
este artigo da Nature, a BBC legendava uma fotografia escrevendo “Human life spans may be
limited
to
a
maximum
of
about
115
years,
claim
US
scientists.”
(http://www.bbc.com/news/health-37552116).
No entanto, há quem venha advogando que este limite possa ser ultrapassado bem como a
esperança média de vida progrida mais rapidamente do que se tem registado. Além da
corrente transhumanista que, por natureza, “crê” em tal, refira-se entre outros, Laurent
Alexandre, "surgeon and graduate of HEC and ENA in political science, is the founder of the
medical website Doctissimo.fr. A specialist in decoding the genome, he’s CEO of DNAVision".
Em 2011 escreveu “La Mort de la Mort”, [6] : "The NBIC wave is much faster than predicted.
That’s why it’s worrying. Nanotechnology (N), Biology (B), Information science (I) and Cognitive
science such as artificial intelligence and science of the brain (C) are advancing and converging.
The results obtained in laboratories are not yet widely available, but we’re on the verge of
making some breathtaking progress. Discoveries in one field are helping researchers in
another. This synergy is rapidly increasing the power of research. Everything is happening very
quickly. For example, DNA sequencing has become almost commonplace. Today it costs just
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1,000 US dollars, whereas 10 years ago the same process cost 3 billion US dollars! We can
foresee another increase in life expectancy. The fear of death is undoubtedly one of the world’s
most widely shared fears. Life expectancy has already more than tripled. In France it’s risen
from 25 in 1750 to over 80 today. And it’s still increasing by three months a year. It’s quite
probable that it will at least double again over the course of this century. We’re therefore
witnessing a living revolution that’s going to turn our lives upside down. It’s definitely worrying,
but at the same time the outlook for what we call transhumanism is absolutely thrilling."
(https://pulse.edf.com/en/laurent-alexandre-lesperance-de-vie-va-doubler).
Já o The Economist tem uma posição mais “moderada” mas não exclui essa possibilidade:
“The idea that radical biotechnology can lead to longer lifespans than that of Jeanne Calment,
a French woman whose recorded lifespan of 122 years has never been bettered, seems at best
a plausible speculation. To say — as Aubrey de Grey, a noted cheerleader for immortality, has
done — that the first person to live to 1,000 has probably already been born seems utterly
outlandish. But thinking through Calment’s life might give you pause. When she was born, in
1875, the germ theory of disease was still a novelty and no one had ever uttered the word
“gene”. When she died in 1997 the human genome was almost sequenced. All of modern
medicine and psychiatry, barring general-purpose anaesthesia, was developed during her
lifetime. If a little girl born today were to live as long — and why should she not? — she would
see the world of 2138. The capabilities of medicine at that point will surely still be limited. But
no one can guess what those limits will be”
(http://www.economist.com/news/briefing/21704788-fight-cheat-death-hotting-up-addingages).
Uma visão mais “otimista” decorre da “Life extension science, also known as anti-aging
medicine, indefinite life extension, experimental gerontology, and biomedical gerontology,
[that] is the study of slowing down or reversing the processes of aging to extend both the
maximum and average lifespan. The ability to achieve this; however, does not currently exist...
Some researchers in this area, and "life extensionists", "immortalists" or "longevists" (those
who wish to achieve longer lives themselves), believe that future breakthroughs in tissue
rejuvenation, stem cells, regenerative medicine, molecular repair, gene therapy,
pharmaceuticals, and organ replacement (such as with artificial organs or
xenotransplantations) will eventually enable humans to have indefinite lifespans (agerasia)
through complete rejuvenation to a healthy youthful condition. The ethical ramifications, if life
extension becomes a possibility, are debated by bioethicists.”
(https://en.wikipedia.org/wiki/Life_extension).

6

Neste contexto, o que caracteriza o Cenário Disruptivo é admitir as hipóteses
“otimistas/especulativas” nos domínios da IA e da extensão significativa do tempo de vida ou
simplesmente a segunda devido ao concurso dos desenvolvimentos da IA.
Uma análise “racional” e não especulativa afastaria este cenário, porventura, mais
“distutópico” do que “utópico”. Um ensaio (breve) com essa posição, entre muitos outros, e
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referindo muitos dos “atores” do domínio da IA e da respetiva ficção científica, é “Should we
be afraid of AI” que conclui “Singularitarians and AItheists will continue their diatribes about
the possibility or impossibility of true AI. We need to be tolerant. But we do not have to engage.
As Virgil suggests in Dante’s Inferno: ‘Speak not of them, but look, and pass them by.’ For the
world needs some good philosophy, and we need to take care of more pressing problems.”
(https://aeon.co/essays/true-ai-is-both-logically-possible-and-utterly-implausible).
Um dos mais conhecidos “actor” deste domínio, Nick Bostrom, autor de “Superintelligence:
Paths, Dangers, Strategies” [4] refere explicitamente "It is no part of the argument in this book
that we are on the threshold of a big breakthrough in artificial intelligence, or that we can
predict with any precision when such a development mightoccur. It seems somewhat likely that
it will happen sometime in this century, but we don’t know for sure”.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Superintelligence:_Paths,_Dangers,_Strategies).
Contudo, os avanços das “tecnociências” (incluindo a computação) eram impensáveis até há
poucas décadas. A questão que se deverá, porventura, colocar, é se há limites para o
desenvolvimento das tecnociências e se esses limites se configuram como “assimptotas” para
aquilo que hoje consideramos como Humano.
Se admitirmos que essas assimptotas poderão ser “atravessadas ou ultrapassadas” então o
Cenário Disruptivo tem pertinência intelectual. E o Transhumanismo, bem como outras
correntes “futuristas, utópicas ou distópicas”, são verosímeis.

7

Elaborando sobre este cenário poderá constatar-se de imediato que ele difere
qualitativamente do Cenário de Continuidade. No entanto, pressupõe que este último cenário
exista, de facto, ele corresponde a uma leitura das possibilidades /potencialidades da
realidade em curso e respeitante àquilo que poderemos designar (ou alguns designam) de
“Weak/Narrow AI”: “Weak artificial intelligence (weak AI) is an approach to artificial
intelligence research and development with the consideration that AI is and will always be a
simulation of human cognitive function, and that computers can only appear to think but are
not actually conscious in any sense of the word. Weak AI simply acts upon and is bound by the
rules imposed on it and it could not go beyond those rules”.
(https://www.techopedia.com/definition/31621/weak-artificial-intelligence-weak-ai).
Contudo, difere deste porque admite explicitamente a possibilidade de os desenvolvimentos
deste cenário operarem uma mudança de natureza do contexto em que se viverá
correspondendo a uma autodeterminação da IA, isto é a um patamar de consciência própria
crítica ou criativa da IA.
Têm em comum o desenvolvimento das “tecnociências” da Vida mas este Cenário Disruptivo
conduz a uma extensão significativa do tempo de vida dos humanos (avanços não marginais)
e admite que é condição suficiente (e não necessária) para esses avanços da longevidade o
alcançar a “AGI compreensiva”. Ainda, enfatiza o grau de disruptividade desses avanços,
levando a uma alteração da natureza dos cenários, mesmo que não se tenha atingido a “AGI
compreensiva”.
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Este cenário corresponde, ainda, a admitir explicitamente, conforme atrás referido, que não
há limites para a evolução das “tecnociências”, que a evolução exponencial que elas revelam
desde a Revolução Industrial prossegue e que os avanços “quantitativos” chegarão a um
patamar de alteração da natureza daquilo a que se designa por Humanos ou Humanidade.

8

É que chegados a esse patamar ou quando ele for percetível de ser alcançado (já no Presente
se vive de expectativas: a chegada a Marte por parte de Humanos tem “apenas…” a incógnita
de quantos anos faltam) colocar-se-á explicitamente a questão do que é o “Humano”, i.e.,
questões de “identidade” porque estes coexistirão com outras “consciências”, criadas pelos
primeiros.
Concomitantemente, a extensão significativa do tempo de vida dos humanos enfatiza a
questão da Vida Humana. Porventura um dos principais referenciais desta é a Morte. As
religiões (a realidade religiosa é um dado da Humanidade) pressupõem a Morte e muitas delas
dão-lhe inclusive uma resposta pela via (conceito) da “Salvação”.
Estes dois aspetos conduzem necessariamente a questões tipo filosóficas de como “quem sou
eu”, "onde é que estou” ou ”onde é que me puseram”. Inclusive, a questão de sermos objeto
duma mera “simulação” foi, nomeadamente, considerada por Nick Bostrom (vide pt.6): “Are
You Living In a Computer Simulation?” [43], (http://www.simulation-argument.com).

9

Uma outra questão relevante é a de esse patamar corresponder ou não a um risco existencial
para a Humanidade. O argumento básico é o de “If superintelligent AI is possible, and if it is
possible for a superintelligence's goals to conflict with basic human values, then AI poses a risk
of human extinction. A superintelligence, which can be defined as a system that exceeds the
capabilities of humans in every relevant endeavor, can outmaneuver humans any time its goals
conflict with human goals; therefore, unless the superintelligence decides to allow humanity to
coexist, the first superintelligence to be created will inexorably result in human extinction…
Citing work by Nick Bostrom, entrepreneurs Bill Gates and Elon Musk have expressed concerns
about the possibility that AI could eventually advance to the point that humans could not
control it.”
(https://en.wikipedia.org/wiki/Existential_risk_from_artificial_general_intelligence).
Inclusive, esta fonte refere ainda que “Institutions such as the Machine Intelligence Research
Institute, the Future of Humanity Institute,the Future of Life Institute, and the Centre for the
Study of Existential Risk are currently involved in mitigating existential risk from advanced
artificial intelligence, for example by research into friendly artificial intelligence.”

10

Naturalmente, as inúmeras comunidades humanas não chegaram no Passado/Presente nem
chegarão no Futuro ao mesmo tempo a patamares de desenvolvimento sócio-económico e
tecnológico semelhantes. O progresso é, em si mesmo, criador de desigualdade (vide, entre
outros, o Nobel de Economia de 2015, Angus Deaton, “The Great Escape: Health, Wealth, and
the Origins of Inequality” [44], [https://en.wikipedia.org/wiki/Angus_Deaton] o que não
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invalida ou mesmo “obriga”, por razões de ordem de viabilidade política ou de valores
(humanistas, religiosos ou outros), a políticas de correção ou mitigação dessas desigualdades.
A noção ou conceito de progresso e do desenvolvimento científico é relativamente recente na
História e há quem resista: a dicotomia “Criacionismo vs. Evolução das Espécies”
(https://en.wikipedia.org/wiki/Creation%E2%80%93evolution_controversy) é ilustrativa
dessa polémica. Inclusive, não é difícil de encontrar quem defenda “A Return to Tradition and
Theology…Tradition (religion, hierarchy, the family) and its values were overthrown with the
dawn of modernity…The heart of the modernity consisted in this: in the place of God came
man; in the place of religion: philosophy and science; in the place of Revelation: rational,
volitional, and technological constructs” como o filósofo Alexander Dugin
(http://katehon.com/1061-the-fourth-political-theory.html) do think tank russo Katehon
(http://katehon.com/about-us).
O avanço para patamares superiores de IA e no contexto de uma “AGI compreensiva” a
questão é ainda mais relevante. Daí a possibilidade, altamente provável, de um controlo físico
e mental de indivíduos e de organizações sem elas se aperceberem, por parte de "Estados" e
organizações tecnologicamente poderosas para assegurar a viabilidade política e “regulação”.

11 Entre muitos aspetos que esta evolução e o Cenário Disruptivo levanta, para além dos

referidos, interessará relevar as questões éticas. Atente-se que os parâmetros ou referenciais
com que analisamos e avaliamos a “bondade/negatividade” das situações e casos que
surgiram, surgem e surgirão evoluem no tempo e nem todas as sociedades e comunidades
humanas partilham dos mesmos valores “ocidentais e/ou humanistas”, sendo que algumas
delas podem ou têm condições de avançarem no sentido deste cenário.
Dentro dos atores antes citados é o próprio Laurent Alexandre (vide pt.5) que chama a atenção
destes aspetos. Interessante e ilustrativo de citar será, porventura, o caso que ele
explicitamente refere (https://www.youtube.com/watch?v=RoNtXQyiAeA) da lobotomia
(https://en.wikipedia.org/wiki/Lobotomy) ser utilizada em situações ditas de “perversão/
doença sexual” que atualmente são aceites e defendidas legalmente, pelo menos, em muitos
países ocidentais. Uma pesquisa na Internet confirma amplamente essa evolução
(https://www.google.pt/search?q=lobotomy+masturbation&ie=utf-8&oe=utf8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=o6XOWLadOqOp8wfLtJrYDQ).

12 Para aqueles “descrentes” da verossimilidade deste cenário atente-se que as questões que, a

título de exemplo, se colocaram, levantam-se também se e quando se encontrar Vida
Inteligente fora do Planeta Terra, procura que prossegue utilizando as tecnociências
disponíveis bem como os seus contínuos avanços.

APDSI | Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação

20

No Limiar da Autodeterminação da Inteligência Artificial?

IV | TENDÊNCIAS QUE
SUPORTAM O CENÁRIO
Estão resumidamente descritas neste capítulo as grandes tendências que irão suportar o Cenário e
por isso marcar profundamente o desenvolvimento futuro da SI e da sociedade em geral em que
viveremos.

As tendências referidas neste trabalho devem ser entendidas como tendo alguma probabilidade de
acontecer, mas não é seguro de tal ocorrer, pelo que o texto que as descreve, por vezes afirmativo,
tem este pressuposto sempre na sua base.
Por outro lado, as tendências entre si têm velocidades diferentes de poderem acontecer e mesmo,
para uma mesma tendência específica, podem vir a ocorrer em tempos diferentes em locais distintos.
Por último, e ainda no que se refere às tendências mais "filosóficas" elas são percepcionadas com o
"olhar" de um pensamento ocidental provavelmente diferentes da perspectiva vista de uma sociedade
oriental.
As tendências podem ser condições necessárias mas não suficientes de só por si serem capazes de
"detonarem" o cenário em causa, ou seja, constituem o contexto de onde poderá vir a "nascer" a
Disrupção proposta.
Se esta acontecer há aspectos e características das tendências que perdem validade ou pertinência
porque estaremos perante um novo contexto correspondente a um "Novo Mundo". Inclusive, não se
poderá descartar a hipotese de ele constituir um "risco existencial" para a humanidade como referido
no ponto 9 do capítulo anterior.
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TENDÊNCIAS: ANÁLISE PESTEL

E

ECONÓMICAS

S

P

SOCIAIS

POLÍTICAS

TENDÊNCIAS

L

T

LEGAIS

TECNOLÓGICAS

A

AMBIENTAIS

MACRO TENDÊNCIAS

§

Autodeterminação da IA com um papel relevante na tomada de decisões, nomeadamente
em situações críticas e fora de controle, em substituição dos humanos;

§

Integração da IA com a IoT e o Big Data com utilização ubíqua e pervasiva no nosso
quotidiano;

§

Controlo físico e mental de indivíduos e de organizações sem elas se aperceberem por parte
de "Estados" e/ou organizações/entidades tecnologicamente poderosas;

§

Importância das neurociências, da biónica e da engenharia genética na extensão do tempo
de vida dos humanos (não marginal) com uma medicina personalizada para cada pessoa;

§

Desenho e implementação de interfaces inteligentes H-M em que as máquinas começam a
adquirir algum tipo de consciência.
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1 | TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS
CHIPS NO CORPO HUMANO
Chips inseridos no corpo humano oferecem muitas possibilidades para aplicações tecnológicas,
nomeadamente identificação, monitoração da saúde, localização e armazenamento de dados.
Provavelmente a extensão de aplicações potenciais no futuro próximo concentrar-se-á na
comunicação e armazenamento de dados, em pagamentos digitais, em aquisições, em identificação
de e-tickets, etc.
Deixaremos de necessitar de cartões bancários, chaveiros e cartões de identidade, passando, em vez
disso, a usar um chip no nosso corpo. As aplicações médicas também serão uma área de excelência
da sua utilização futura.
Há que considerar que um primeiro "segmento alvo" populacional de chips implantados seja o de
indivíduos considerados potencialmente perigosos, mas que ainda não tenham justificado uma
detenção e cujo "acompanhamento" seja inviável em termos humanos e financeiros.
PROLONGAMENTO (NÃO MARGINAL) DA VIDA HUMANA
A utilização combinada de tecnologias NBIC (Nanotecnologia,
Biotecnologia, Tecnologias de Informação e Ciências Cognitivas
e Neuro cognitivas) permitirá de uma forma gradual um
aumento significativo, não marginal, da vida humana.
A utilização da IA na medicina alterará fortemente o modelo
secular de um diagnostico efetuado individualmente por um
médico e dependente do conhecimento deste, evoluindo para a
utilização de máquinas super-inteligentes, com capacidade
interpretativas e preditivas altamente fiáveis no seu diagnóstico.
Membros com assistência híbrida: um esqueleto externo
(exoesqueleto) que permite movimentos (anteriormente)
impossíveis. O exoesqueleto que será capaz de nos carregar,
gerando muito mais poder do que podem os nossos próprios
músculos. A aplicação mais lógica é na saúde, para substituir a
força muscular.
O exo córtex (um cérebro artificial muito mais avançado do que o cérebro humano) consiste em
módulos de memória externa, processadores, sistemas de hardware e software que melhoram o
cérebro humano, ao mesmo tempo que interagem com ele. Esta é uma interface direta entre
cérebro e computador, o que significa que essas extensões cerebrais se tornam uma parte funcional
do cérebro humano. Esta interface permitirá a interação direta entre o computador (ou sistema
digital) e o cérebro humano. Não haverá necessidade de um ecrã, um teclado, um rato ou um
microfone, porque o computador (ou sistema digital) reconhecerá e interpretará os sinais cerebrais
do utilizador.
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Avanços extraordinários também no domínio dos cuidados neonatais, associado à capacidade dos
óvulos de uma mulher poderem desenvolver-se com sucesso fora do corpo humano tornará possível
fetos humanos sobreviverem fora do útero. Assim o aparecimento de úteros artificiais desenvolvidos
fora do corpo materno permitirá fetos humanos desenvolverem-se desde a fertilização até ao
nascimento, completamente fora do ventre de uma mulher.
Esse processo, denominado de ectogenese, mudará a maneira que nós compreendemos o
"nascimento". Será uma época em que será mais fácil para casais inférteis, gays e transgéneros
terem filhos.
Gradualmente estaremos numa era da super longevidade e do super bem-estar com redução do
sofrimento pela via das alterações genéticas.
AUTODETERMINAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)
O crescimento explosivo da IA será possibilitado pelo acesso ilimitado à ubiquidade computacional,
através nomeadamente da Computação Quântica, Cloud Computing, e do Big Data. Dever-se-á
colocar a possibilidade da transição da Narrow Artificial Intelligence (Weak AI) (Inteligência Artificial
Restrita), que endereça aplicações específicas, como a tradução de línguas, os carros autónomos, o
reconhecimento de imagem, a identificação de spam, o diagnóstico médico, para a Artificial General
Intelligence - AGI (Inteligência Geral Artificial), comparável à Inteligência Humana no desempenho
das tarefas cognitivas e criativas (HLAI)

AS TECNOLOGIAS NBC
POSSIBILITARÃO UM
PROLONGAMENTO NÃO
MARGINAL DA VIDA HUMANA

O desenvolvimento do Algoritmo Mestre deverá permitir o
aparecimento de um Sistema de Aprendizagem Máquina
Universal [1], possibilitando um sistema de Inteligência
Artificial aplicado à resolução de quase todo o tipo de
problemas, nomeadamente nas áreas da saúde, ciência e
tecnologia.

Deverá também ocorrer a implementação de modelos 360º da pessoa / assistente pessoal [1] Modelo virtual da pessoa, com a informação sobre as suas preferências, os seus desejos e que
poderá atuar no meio digital, como seu representante e negociar por seu intermédio com
capacidade para interagir com outros modelos virtuais.
EMERGÊNCIA DE MATÉRIA PROGRAMÁVEL
Aparecimento de matéria programável que se adapta de forma autónoma ou através de informação
dada pelo utilizador. As nanopartículas serão capazes de ligar e formar estruturas altamente
intrincadas, embora não seja ainda claro como o farão. A ascensão de minirobots reconfiguráveis e
de papel auto-dobrável contribuem também para os desenvolvimentos em matéria programável.
Em associação com a IoT avizinham-se novas perspetivas espetaculares.
ADVENTO DA COMPUTAÇÃO QUÂNTICA
Advento da computação quântica, baseada nas "leis" da Mecânica Quântica que governam a escala
atómica, aumentará exponencialmente a potência computacional. Aparecimento de outras
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tecnologias quânticas, como a criptografia quântica, as redes de comunicação quânticas, os sensores
e os simuladores quânticos. A revolução quântica trará desenvolvimentos extraordinários não só ao
nível de aplicações, mas não menos importante em termos de capacidade, sensibilidade e velocidade
de processamento.
REALIDADE ENRIQUECIDA
A realidade aumentada adicionará informações digitais à realidade visível e física, usando, por
exemplo, óculos ou lentes especiais de contacto com identificação de objetos visíveis, bem como
padrões que não podem ser vistos (como imagens de tempo decorrido, imagens de infravermelhos,
ampliação imediata ou visão telescópica em instâncias inteligentemente escolhidas, etc.),
diminuindo a diferença entre os mundos virtuais e o mundo real.
Aparecimento de sistemas capazes de imitar os cheiros.
ROBOTS COLABORATIVOS (COBOTS)
Robots capazes de colaborar entre si e com os seres humanos [2] (Designada por automação
simbiótica) serão capazes de pedir ajuda entre si ou a humanos para desempenhar tarefas ou
resolver problemas.
De referir também a implementação de nuvens de utilitários, “nano-nevoeiro” formado por
pequenos robots, capazes de replicar uma estrutura física complexa com capacidade de se autoadaptarem continuamente.
A INTERNET DE TUDO (IOE)
O futuro da Internet não será apenas um lugar para os seres humanos viverem e interagirem. Na
verdade, os seres humanos tornar-se-ão uma minoria quando se trata do número de futuros
utilizadores da Internet. A fusão nomeadamente da realidade aumentada, da realidade virtual e dos
interfaces cérebro humano-computador criará um meta-universo de crescente complexidade.
Virtualmente todas as coisas estarão ligadas a este meta-universo.
Algoritmos avançados e poderosos bem como sistemas de A INTERNET DAS COISAS IRÁ
inteligência artificial deverão permitir o aparecimento de
EVOLUIR PARA A INTERNET
entidades auto-conscientes capazes de rivalizar e mesmo
DE TUDO
ultrapassar o ser humano. Estas entidades irão ter “vida" e serem
utilizados nesta Internet. Muitos algoritmos constituirão uma forma de controle social por parte de
organizações poderosas capazes de intervir, mesmo sem nos darmos conta, no quotidiano das
nossas vidas. De facto, quanto mais conscientemente ou inconscientemente compartilharmos as
nossas vidas na Internet, melhor estes algoritmos vão aprendendo a controlar as nossas vidas nas
próximas décadas.
A Internet das Coisas, IoT, irá evoluir rapidamente para a Internet de Tudo, IoE (Internet of
Everything).
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2 | TENDÊNCIAS SOCIETAIS
SIMPLIFICAÇÃO DO ESTADO-SOCIAL
Ao invés de o Estado gerir múltiplos programas diferentes de apoio social, muitos desses programas
irão ser gradualmente substituídos por um único programa assente no que podemos designar por
Rendimento Básico Universal - RBU, reduzindo substancialmente os custos administrativos, fraudes
e desperdícios de pessoas e recursos colocados nesses múltiplos programas sociais. Naturalmente,
esta substituição não ocorrerá de uma forma homogénea e simultaneamente em todas as
sociedades. As mais "desenvolvidas" serão pioneiras, por necessidade de regulação social, tendo, no
entanto, de ultrapassar diversos obstáculos, nomeadamente, de ordem "filosófico-moral".
Numa era de progresso económico e de não escassez, o RBU permitirá garantir um padrão de vida
com dignidade material mínima. Embora a qualidade desse padrão possa vir a variar de país para
país, os cidadãos dificilmente terão de se preocupar em ter dinheiro suficiente para comer, vestir e
ter habitação.
Os receios subjacentes à escassez, de não ter o suficiente para sobreviver se perder o emprego
ou ficar doente fisicamente, não serão mais fator a considerar. No entanto, não se pode excluir que
emerjam outro tipo de necessidades não associados às condições materiais de vivência, por
exemplo, de ordem psíquica.
Paralelamente um número crescente de iniciativas fora do contexto ou complementares do RBU
poderá recair sobre a responsabilidade de organizações e empresas. Ao mesmo tempo, não será de
excluir que cidadãos confiem cada vez mais na auto-organização, por exemplo, em colaborações
coletivas. Os cidadãos poderão organizar cada vez mais as coisas, como indivíduos ou como parte de
um coletivo, cabendo aos social media um papel relevante nesse desenvolvimento.
A intervenção governamental, nas sociedades democráticas e desenvolvidas (na perspetiva atual e
correspondentes aos padrões ocidentais), deverá retirar-se de muitas tarefas executivas atualmente
existentes, centrando-se na gestão do RBU e na regulação da vida em sociedade.
ROBOTS NA VIDA DIÁRIA
A robótica e a interconetividade terão um enorme impacto tanto no nosso bem-estar como na nossa
prosperidade. O campo da robótica irá ter uma progressão rápida. Robots e sistemas inteligentes
assumirão tarefas cognitivas humanas, da mesma forma que os computadores assumem já hoje
tarefas manuais.
Automação baseada em computadores e robots irá substituir em muitos aspetos a força de trabalho
humana, alterando o equilíbrio e a configuração do mercado de trabalho levando a uma mudança
na natureza do trabalho, como tem acontecido com os computadores nas últimas décadas. Os robots
serão melhores em muitas das tarefas diárias do que os humanos.
Provavelmente iremos assistir à criação de níveis críticos de desemprego que "forçarão" assim a
emergência do já referido RBU.
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O ADVENTO DA SINGULARIDADE: O HOMEM E A MÁQUINA TORNAM-SE UM
De acordo com o futurista Ray Kurzweil, a diferença entre inteligência humana e artificial tornar-seá “mínima” cerca de 2030. Ele pensa que até ao ano 2045 o homem será capaz de transferir a sua
consciência para um computador, o que significa que a humanidade se tornará “imortal”.
O FIM DA PRIVACIDADE
Tendo por base os metadados, envolvendo o acesso a múltiplas fontes e tipos de dados, escritas,
visuais, orais, imagens, localização, hábitos, padrões de consumo, etc. e posterior avaliação,
relacionamento e análise preditiva, possibilitará a que governos e organizações poderosas venham
a ter perfis do comportamento expectável de cada cidadão e grupos de cidadãos, estando em
definitivo posta em causa a privacidade dos humanos.
A previsão de comportamentos humanos através de análise de Big Data será uma realidade. O
acesso aos metadados e sua análise e interpretação - em combinação com uma interface cérebrocomputador – conduzirão ao aumento da previsibilidade do (inter) comportamento humano.
Algoritmos serão usados, por exemplo, para tentar identificar
palavras, ideias, intenções na mente de alguém. Em teoria, isso
tornará possível ler digitalmente a mente humana.

ASSISTIREMOS AO FIM DA
PRIVACIDADE COMO A
CONHECEMOS HOJE

Por exemplo, no futuro, a atividade policial poderá estar não a perseguir factos, mas sim a antecipálos, ou mesmo identificar quem pensa (vide "1984", George Orwell). De facto, o policiamento
preditivo terá por base a análise de Big Data (vide filme Minority Report).
Poderão ser desenvolvidos e implementados algoritmos específicos de controle social de grupo de
cidadãos e populações.
Assistiremos ao fim da privacidade tal como a entendemos hoje. Estaremos numa sociedade vigiada
onde muito da nossa vida quotidiana será controlada, registada, conduzida e induzida. Serão
desenvolvidos sistemas de controlo individual do tipo "Citizen Social Credit" que atribuirá um score
ao "bom comportamento" (o quer que ele seja) dos cidadãos e que poderá limitar a sua ação na
sociedade onde ele se insere.
CIBERCULTURA
Apesar das tecnologias atuais não constituírem uma ameaça à Cultura entendida em sentido lato,
já o mesmo poderá não acontecer com as potencialidades tecnológicas decorrentes da Inteligência
Artificial e da Realidade Virtual. Estas apresentam um grande potencial de rutura com os atuais
paradigmas de Cultura, podendo esta dentro de algumas décadas dar espaço a uma "nova cultura”
sustentada nas tecnologias emergentes vistas como fonte de melhoria e de reinvenção levando a
um conceito "avançado" de cibercultura.
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3 | TENDÊNCIAS POLÍTICAS
SIMPLIFICAÇÃO DA BUROCRACIA DA GOVERNAÇÃO
Como já referido, com a implementação do Rendimento Básico Universal (RBU) a burocracia
governamental não terá de se preocupar em administrar e gerir múltiplos programas de bem-estar
social, que serão substituídos por aquele único programa reduzindo substancialmente fraudes,
desperdícios e custos administrativos do Estado. Não será de excluir que passe a "preocupar-se",
conforme já referido, com o controlo e regulação societal e individual.
POLITICAS PÚBLICAS PARA O FINANCIAMENTO DO RBU
Assistiremos à evolução das politicas tributárias no sentido de ajudar a financiar o RBU, como por
exemplo, a implementação de um imposto sobre o volume e margem dos negócios, o que inclui a
utilização dos robôs utilizado na fabricação e entrega de produtos ou serviços, ou mesmo a taxação
direta dos robots.
A possibilidade de taxar significativamente a energia (dado que os custos de produção desta
tenderão a baixar dada a evolução das renováveis), admite-se como fortemente provável.
POLITICAS PÚBLICAS E A ERA DO PÓS-EMPREGO
O futuro irá trazer em todas as áreas da economia e da sociedade novas formas de valorização dos
bens e serviços, novas condições de desempenho e de relações de trabalho, que irão muito para
além dos valores e das motivações materiais para viver.
O bem-estar continuará a ser o grande desígnio e a razão de vida do ser humano. A produção da
maioria dos bens e serviços será cada vez mais assegurada por máquinas, capazes de responder a
estímulos dos humanos em contextos sociais e culturalmente diferentes.
Na área da Educação e Formação, os "Estados", quando conscientes da evolução irão promover
sistemas de educação que preparem os jovens "para a vida" dado, entre outros, o aumento
significativo da longevidade humana. Em termos do que se poderá vir a considerar "trabalho", a
educação deverá contemplar diferentes competências multidisciplinares e capazes de desenvolver
capacidades soft como a criatividade, a liderança, o trabalho em equipa. Os "Estados" continuarão a
ter um papel na formação da mão-de-obra ativa, no sentido da aprendizagem contínua e da sua
adaptação ao desenvolvimento tecnológico. Em particular, tentarão assegurar que a mão-de-obra
que se vá tornando redundante ou obsoleta em resultado das "máquinas inteligentes", vá sendo
"reciclada" através de formação orientada para assumir novas competências e funções. Quando os
níveis de desemprego atingirem níveis críticos avançarão para o já referido RBU.
O acesso ao RBU - Rendimento Básico Universal, o envelhecimento e a ocupação do tempo, passarão
a estar no centro das preocupações políticas (para além do já A FELICIDADE CONTINUARÁ A
referido "controlo"). Numa perspetiva otimista o auto-emprego e SER O GRANDE DESÍGNIO E A
o trabalho voluntário poderão ser encorajados como garantia de RAZÃO DA VIDA HUMANA
regulação social e de melhoria dos níveis mínimos de bem-estar.
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REGULAÇÃO NA ERA DA AUTODETERMINAÇÃO DA IA
A regulação e a criação dos enquadramentos legais na era da "weak AI" será um dos grandes desafios
que se colocam aos "Estados", quer internamente, quer na relação entre eles. Assuntos como os
comportamentos sociais, a ética e a moral, na era da coexistência de múltiplos seres inteligentes,
humanos e outros não humanos, estarão certamente no topo das preocupações dos reguladores e
governos.
A criação e implementação de sistemas inteligentes e de tomada de decisão substituirão, em
diversas fases dos processos judiciais a atividade dos juízes.
A Internet de Tudo obrigará ao aparecimento de novos espaços legais e jurídicos que gradualmente
irão integrar seres que passem de "coisas" ou "objetos de direito" a sujeitos de ações, alterando
profundamente conceitos como os de responsabilidade civil, penal, administrativa, fiscal e outros.
Na era da "AGI Compreensiva", conforme o CD, a "coexistência" da inteligência humana com a
inteligência artificial (auto-determinada), de níveis comparáveis ou ainda superados por esta última,
constitui uma verdadeira incógnita tanto mais que não se pode excluir a emergência de um contexto
de "risco existencial".
CONTROLO DA ATIVIDADE SOCIAL DOS CIDADÃOS POR PARTE DOS "ESTADOS"
A privacidade continuará a ser gradualmente perdida mesmo sem a perceção de tal estar a
acontecer. "Estados" e algumas organizações saberão tudo sobre nós e sobre os nossos
comportamentos expectáveis. Irão ser implementadas políticas de "privacidade inteligente" assente
em sistemas de proteção de informação privilegiadas das pessoas e organizações, contudo de
eficácia duvidosa.
Serão desenvolvidos e implementados algoritmos específicos de controlo da atividade social de
grupo de cidadãos e populações.
CIBER E BIO-SEGURANÇA
Na era pré "AGI compreensiva", i.e., na fase da "weak AI" o ciberterrorismo, o bioterrorismo e o
nuclear tático serão uma ameaça importante para o mundo. É concebível que grupos as usem cada
vez mais, face à facilidade crescente de as produzir e manipular.
Procurar-se-ão elaborar políticas e estratégias globais
por forma que os recursos de segurança cibernéticos
sejam implantados de uma forma eficiente.
Estas estratégias estender-se-ão à segurança privada e
de âmbito público.
A aplicação da lei, em situações em que os padrões de
criminalidade possam ser identificados e previstos com
maior precisão, criará só por si um efeito de força
multiplicadora dos recursos policiais.
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À medida que se torna conhecido que o enforcement de lei é equipado com capacidades de IA que
possibilitem ações “preditivas", muitos criminosos podem ser dissuadidos do crime, mas também
por outro lado serão estimulados à procura de sofisticação na sua atividade criminosa.
A falta de objetivos e de finalidade na vida, em particular a nível individual, faz prever a ocorrência
de protestos violentos de pessoas desempregadas e/ou em RBU.

4 | TENDÊNCIAS ECONÓMICAS
UM MUNDO MAIS EQUILIBRADO COM PROGRESSO ECONÓMICO SUSTENTADO
Assistiremos ao declínio acentuado da pobreza devido ao rápido crescimento das economias
emergentes com exceção de bolsas de absoluta pobreza, confinada a algumas regiões sub-sarianas.
A revolução tecnológica e a evolução da ciência possibilitarão deslocar-nos gradualmente para uma
economia da abundância, também chamada de economia pós- escassez. Esta será uma economia
onde a maioria dos bens e serviços serão produzidos em abundância com um mínimo de trabalho
humano, tornando esses bens e serviços disponíveis para todos os cidadãos, gratuitamente ou a
muito baixo custo.
A economia da experiência (em que os bens se tornam serviços) será o sector que mais irá crescer,
significando que o crescimento da prosperidade virá cada vez mais de um sector que fornece
produtos imateriais, a economia de serviços.
O preço da maioria dos bens de consumo cairá devido a uma produção cada vez mais automatizada
assente em robôs e na inteligência das máquinas. A maioria dos serviços irá sentir uma pressão
semelhante sobre os seus preços, exceto para os serviços que exigem um elemento humano ativo.
NOVA ORDEM ECONÓMICA
É questionável a forma como podemos no futuro medir e comparar a saúde económica,
nomeadamente se a medição baseada no GDP for substituída por outras métricas, como sejam a
eficiência com que utilizamos a energia e os recursos ou a própria medição do "bem-estar" das
populações. Tendo este risco subjacente, entraremos numa nova ordem económica com o GDP
global a ter uma perspetiva de duplicar o seu valor, até cerca de 2050, sendo a demografia (8 bi de
consumidores em 2030) e o desenvolvimento acentuado tecnológico os seus principais drivers. A
China será a maior economia Mundial já a partir de 2025.
O poder económico mudar-se-á gradualmente do atual G7 para o E7 (China, Índia, Indonésia, Brasil,
Rússia, México e Turquia) os quais irão deter um valor significativo do "GDP global", entendido numa
perspetiva tradicional, isto é, como é visto e avaliado nos dias de hoje.
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RBU - RENDIMENTO BÁSICO UNIVERSAL
O Rendimento Básico Universal - RBU será uma renda concedida
a todos os cidadãos (ricos e pobres) individualmente e
incondicionalmente (sem um teste de recursos ou exigência de
trabalho) capaz de assegurar a todos os cidadãos as suas
necessidades básicas para viver nomeadamente ao nível dos
consumos básicos, alimentação e habitação.

O RBU SERÁ UMA RENDA
CONCEDIDA A TODOS OS
CIDADÃOS INDIVIDUALMENTE
E INCONDICIONALMENTE

De facto, a revolução da automatização em que grandes parcelas do mercado de trabalho serão
substituídas por robôs e sistemas de inteligência artificial, levará a que uma parte muito significativa
das populações ficará no desemprego. Na perspetiva presente, as nações e economias modernas
não sobreviverão a esta bolha do desemprego com consequências dramáticas nomeadamente na
sobrevivência de grande parte dos cidadãos, na economia face ao não consumo de grande parte da
população e na sociedade em geral.
É por isso que se irá assistir a uma revolução na criação de um novo tipo de sistema de bem-estar
social, o Rendimento Básico Universal.
O impacto do RBU na economia poderá ser visto por vários aspetos nomeadamente:
§ Aumentar a atividade económica verificando-se um crescimento dos níveis de gastos
permanentes da população;
§ Reconhecer, compensar e valorizar o trabalho de empregos anteriormente mal ou não
remunerados e também não reconhecidos socialmente removendo qualquer incentivo
a ficar desempregado;
§ Simplificação do sistema de segurança social e fiscal;
§ Aplicação de leis universais sobre impostos e rendimentos, simplificando a legislação;
§ Eliminação da pobreza garantindo um padrão de vida minimamente digna.
INCLUSÃO FINANCEIRA DAS MÁQUINAS INTELIGENTES
Na era da "weak AI", robots e outras formas de máquinas
inteligentes terão a possibilidade de ter a sua própria conta
bancária com a disponibilidade de utilização de algoritmos
superinteligentes capazes de decidir sobre e como fazer os seus
próprios investimentos.

ROBOTS TERÃO A SUA
PRÓPRIA CONTA BANCÁRIA

ECONOMIA TOTALMENTE CASHLESS E PAPERLESS
Estaremos mergulhados numa economia e estilo de vida totalmente cashless nas suas transações,
com o fim dos cartões de plástico para pagamentos substituídos por utilização de múltiplas
alternativas seguras como por exemplo o "retina-Bankin". O dinheiro continuará a ser fonte de poder
sendo a "Inclusão Financeira" determinante para a vida em sociedade, contudo a sua importância
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poderá vir a ser gradualmente desvalorizada, face a uma economia de abundância onde todas as
necessidades básicas estarão satisfeitas.
Realização pessoal e não riqueza em sentido restrito, será possivelmente um novo paradigma
prestígio entre as gerações futuras.

de

A moeda física tenderá a desaparecer nas economias desenvolvidas com os "bancos centrais" a
tentarem controlar as "cryptocurrencies". Esta é uma tendência contaminada pela vivência em países
desenvolvidos e não aplicável em regiões onde a população continuará a sobreviver com muito
poucos euros por dia.
O crédito pessoal será limitado, no pior dos casos, ao respetivo RBU e pressupõe a garantia das
necessidades básicas, contudo mais importante, é o já referido "Citizen Social Credit" uma forma de
controlo dos cidadãos na sociedade em que esta inserido.
ENERGIAS RENOVÁVEIS
O recurso a múltiplas fontes de energias renováveis possibilitará alimentar mais da metade das
necessidades elétricas do mundo, reduzindo substancialmente os custos de produção da energia e
que poderá refletir-se nos custos para a população em geral.

5 | TENDÊNCIAS AMBIENTAIS
O Ambiente continuará a mudar. Serão sintomas disso, o aumento da temperatura média, o degelo
do Ártico, o aumento da altura das águas dos mares e da sua acidez, a maior frequência e intensidade
de desastres naturais.
Parece haver evidência de que o CO2 na atmosfera crescerá proporcionalmente ao aumento da
população. Nas últimas décadas as curvas de crescimento de um e outra quase podem sobrepor-se.
O teor de CO2 na atmosfera terá aumentado cerca de 40%, em relação à época pré-industrial;
metade deste aumento terá sido posterior a 1980. O CO2 tem uma vida muito longa, de milhares ou
mesmo de dezenas de milhar de anos.
Serão, certamente, desenvolvidas soluções tecnológicas para utilização
sistemática do metano como combustível, incremento da reciclagem e
utilização de materiais biodegradáveis, tratamento de lixeiras e redução,
da poluição terrestre e marinha, em geral, (ex: os plásticos degradáveis
e/ou comestíveis e, estima-se que tenham que ser acompanhadas de
reforço das medidas de educação cívica e medidas coercivas,
antipoluição).
Nem todos os cientistas que estudam estas matérias estão de acordo sobre o que são as mudanças
climáticas, que efeitos poderão ter, agora e no futuro e o que fazer para as enfrentar. Reconhecendo
que há alterações, falta acordo sobre as suas causas, extensão e gravidade e, portanto, também
sobre as possíveis soluções.
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Porque a atenção para estes problemas é recente, falta também informação suficientemente
testada no tempo, que permita prever a que distância estará o eventual ponto de não retorno.
Novas soluções ambientais terão sempre um tempo de desenvolvimento longo (20 anos ou mais) e
um prazo para produzirem resultados também longo. Entretanto a população não cessará de
crescer. Neste clima de incerteza, não surpreende, que haja cidades e empresas que já
estabeleceram metas de calendário para introduzir mudanças radicais no seu modo de viver e/ou
produtos. A proibição de venda de carros a gasolina e gasóleo já está prevista na India para 2030 e
em França para 2040.
O “Ambiente” visto como sector de negócios, imporá a necessidade de decisores públicos e cidadãos
em geral a focarem-se cada vez mais sobre as questões ambientais.

6 | TENDÊNCIAS LEGAIS
FIM DAS RELAÇÕES DE CIDADANIA
Num cenário de "weak AI" e algoritmo mestre, em que não existem fronteiras, espaço de soberania,
poder estatal, ou super-estatal de emitir direito e de o aplicar, em que os vetores de integração
humano-máquina, ciborg, superinteligência e de sociedade do conhecimento dominam, não
existirão relações de cidadania em qualquer dos níveis e critérios geográficos e culturais previstos
nalgumas Constituições atualmente existentes, visto que a relação cidadania-estado não existe ou é
residual, num mundo que não é dominado por relações automáticas, ou quase, de pertença a uma
soberania geográfica.
O direito tal como o conhecemos, tenderá a ser residual. O poder será exercido por "blockchains" de
geometria variável e de auto-reconhecimento em grupos fechados, que irão gradualmente criar
normas mundiais e processos de resolução de conflitos à escala global. As entidades de base
geográfica (associações e comissões de moradores ou de utilizadores de campos de futebol,
freguesias, concelhos, países e regiões continentais e outras), participarão de cadeias de valor na
ordem, segurança, defesa e alguma justiça, muitas vezes como executoras ou coexecutoras das
cadeias de valor, nas quais participarão também empresas de segurança privada, de guerra suja
privada, de serviços secretos fora do controlo dos cidadãos, das pretensas soberanias e do controlo
democrático.
Já hoje todos somos iniciados de ciborgs, dependemos de extensões mecânicas, óticas, eletrónicas
e outras e já estamos a caminho de o nosso pensamento e informação serem condicionados por
terceiros (organizações e máquinas), que dir-nos-ão com que dados devemos trabalhar e que
soluções podemos ter nas palas que nos estreitam o olhar. Esta será uma tendência que se acentuará
de uma forma muito marcante.
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O DIREITO E O ALGORITMO MESTRE
Um mundo ubíquo, em que será irrelevante o espaço de nascimento, de residência ou de trabalho
será dominado por pertenças a grupos de conhecimento que não reconhecem fronteiras,
"Estados", nem a igualdade dos cidadãos perante cada um deles, mas que se baseiam na cooptação
e reconhecimento mundiais de níveis de conhecimento, a exemplo de ordens profissionais,
profissões de acesso regulado, graus universitários e
SERES QUE PASSARÃO DE
politécnicos e tudo o que exija certificação e
“COISAS” OU “OBJETOS DE
reconhecimento de competências. Nestas, dominarão as
DIREITO” A SUJEITOS DE AÇÕES
normas técnicas e éticas ou deontológicas e sistemas
complexos de avaliação dominados pelo algoritmo mestre.
Importa neste contexto salientar:
§ As megacidades e as regiões continuarão a regular o território “legislando e aplicando a
lei”, mas segundo normas uniformes e processualmente controladas por sistemas
tendencialmente universais;
§ As línguas, novos pseudo costumes, praxes, rituais institucionais, até “direito” e culturas
§ divergentes da cultura cosmopolita farão parte do folclore do respeito pela diversidade,
emissão de normas e aplicação de normas à medida micro/local e serão irrelevantes
perante os novos poderes;
§ Poucas entidades privadas desconhecidas controlarão a produção e aplicação de normas
técnicas (irrelevância do direito objetivo atualmente estatal), controlarão todos os
registos de direitos subjetivos, de direito de privacidade e de autonomia informacional.
Controlarão grandes portefólios de patentes e de direitos de autor, sobre todo o tipo de
propriedade intelectual e industrial, incluindo plataformas e direitos sobre grandes
bases de dados e sistemas de redes, tornando irrelevantes os interesses e direitos
individuais, que continuarão a ser invocados como fonte de legitimidade das medidas
normativas privadas e universais;
§ A resolução de conflitos será dominada por arbitragens privadas dominadas por
sistemas periciais e os limitados casos em que se admitirá arbitragem humana serão
precedidos de filtragens de inteligência artificial tipo “game boy”;
§ O desenvolvimento da "weak AI" a realidade virtual aumentada e a internet de tudo,
criarão seres que passam de “coisas” ou “objetos de direito” a sujeitos de ações, tais
como, drones, robôs, negociadores nas redes, motores de busca inteligentes que
alteram todos os conceitos de responsabilidade civil, penal, administrativa, fiscal
existentes;
§ A evolução da bioengenharia, da biónica, das neurociências, engenharia e formatação
genética, farão com que os “humanos” se transformem em “ciborgs”, misto de
humanos, ampliados com “armas” e tecnologias eletrónicas, químicas, mecânicas, ou
outras e que o domínio das normas técnicas e do seu controlo operacional e aplicacional
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por muito poucos, subverte a autonomia informacional necessária ao exercício da
cidadania e da produção e aplicação do direito tal como o conhecemos;
§ A "República" soberana, o "Estado de Direito" democrático baseado na "dignidade
humana", que consta em Constituições de alguns países poderá ter dificuldade em
muitos casos de sobreviver, apesar da "dignidade humana", como a percecionamos
hoje, continuar no futuro, a ser um desígnio societal.
A "DIGNIDADE HUMANA"
O ciberespaço irá delimitar, cada vez mais, os contornos da nova disciplina jurídica, distinguindo-se
do mundo real e reclamando por isso um direito e instituições próprias, muito assente na autoregulação das atividades on-line.
Seja qual for, o modelo de poder político adotado ("Super-Estado" ou poder transnacional com
formas de governação plurilateral ou “pluralismo regulado”, de ditadura militar transnacional, ou
formas de co-regulação envolvendo diferentes stakeholders na regulação do ciberespaço), este
continuará a ser o garante da futura ordem pública e da defesa das liberdades e dos direitos
fundamentais.
A reserva da vida privada persistirá, em teoria, como fundamento essencial da proteção de dados
pessoais, sob pena de se “deitar por terra” a última barreira contra a instrumentalização dos dados
pessoais (ou outros) ao serviço das futuras políticas públicas, nomeadamente as de segurança.
A implementação de medidas como o RBU - Rendimento Básico Universal, terá como fundamento a
defesa da "dignidade da pessoa humana". A ética e a proteção do “Humano” continuarão a ter uma
expressão crescente, mas com risco de sobrevivência.
Como refere Habermas [3], ”...admitindo que a essência fundamental do direito implica o
reconhecimento do seu estatuto moral, na linha de um entendimento alargado na doutrina, deverão
daí ser retirados corolários, designadamente o de que a proteção da intimidade como círculo da
informação, que apresenta maior sensibilidade do ponto de vista dos valores individuais e da
dignidade humana, deverá merecer proteção jurídica reforçada.”
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V | CARACTERIZAÇÃO DO
CENÁRIO
Tendo subjacente as tendências referidas anteriormente a caracterização do cenário abordará os
domínios referidos no diagrama seguinte. Salientar, entre outros, três aspetos importantes relativos
ao desenvolvimento da Inteligência Artificial e dos Seres Humanos, a saber: o algoritmo mestre, a
superinteligência e o transhumanismo que se abordam neste capítulo.
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1 | ALGORITMO MESTRE
Pedro Domingos, investigador da Universidade de Washington em Machine Learning (Aprendizagem
Máquina), analisa no seu livro intitulado “The Master Algorithm” os principais paradigmas desta área
científica. Na sua perspetiva a Inteligência Artificial confunde-se com a Aprendizagem Máquina.
Segundo Pedro Domingos, os cinco paradigmas e escolas de investigação do Machine Learning são:
§ Preencher as lacunas do conhecimento existente (Symbolists) – Emular o processo de
investigação dos cientistas. Observação da realidade, análise de problemas ainda não
resolvidos e formulação de hipóteses. Utilizam um algoritmo de dedução inversa;
§ Emular o cérebro (Connectionists) – Emular o funcionamento do cérebro, através de
redes neurais, que utilizam modelos de funcionamento dos neurónios e que codificam
as sinapses. Utilizam um algoritmo de Backpropagation;
§ Simular a evolução (Evolutionaries) – A evolução criou o nosso cérebro e o nosso corpo.
Este paradigma consiste na criação de um modelo dos genes e de cruzamento de genes,
para criação de uma nova população (estrutura de dados ou programas). Utilizam
programação genética;
§ Reduzir sistematicamente a incerteza (Bayesins) – Este método é baseado na estatística,
na quantificação da incerteza e na computação da probabilidade das hipóteses. Utiliza
um algoritmo de inferência probabilística;
§ Estabelecer analogias entre o velho e o novo (Analogizers) – Em face de uma nova
situação, estabelecer uma analogia com uma situação conhecida. Procurar semelhanças.
Utilizam Vector Machines e Kernel Machines.
Os diferentes paradigmas de Machine Learning são bons para determinadas atividades, mas não
para todas. Daí a proposta de Pedro Domingos de criar uma teoria unificadora de aprendizagem
máquina dos cinco paradigmas descritos – O Algoritmo Mestre. O Algoritmo Mestre permitiria assim
um Sistema de Aprendizagem Universal, que possibilitaria nomeadamente:
§ Robots domésticos com interação com seres humanos;
§ A Web do Conhecimento (World Wide Brains) – Colocar questões e obter respostas;
§ Cura do Cancro e de outras doenças – Análise do genoma, drogas adaptadas a um
doente específico;
§ Assistente Pessoal – Melhor Amigo. Modelo 360º para recomendações e agregação de
informação.
Saliente-se que na perspetiva do trabalho em causa o Algoritmo Mestre, resultado de uma criação
humana, é valido num cenário de "weak AI" e não é o resultado de uma criação de uma IA
autodeterminada.
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2 | SUPERINTELIGÊNCIA
Nick Bostrom, filósofo sueco e professor da Universidade de Oxford, publicou o livro
“Superintelligence – Paths, Dangers, Strategies” [4] em que defende a tese de que a algures, nas
próximas décadas a Inteligência Artificial ultrapassará a Inteligência Humana, surgindo assim a
Superinteligência como uma inteligência genérica superior à mente humana em qualquer domínio
cognitivo significativo (acontecimento designado por Singularidade).
Este facto constituirá uma alteração radical de paradigma, pois as máquinas inteligentes poderão
melhorar as suas capacidades mais rapidamente que qualquer cientista humano. O futuro da
humanidade dependerá das ações das máquinas superinteligentes. Esta Superinteligência será difícil
de controlar ou limitar a sua ação.
Segundo Nick Bostrom, independentemente do tempo que levará a chegar-se a uma inteligência
artificial equivalente à humana, o passo a partir daí para a superinteligência será muito mais rápido.
Assim, uma máquina inteligente (uma semente de IA) criará uma versão mais inteligente de si
própria, que por sua vez desenvolverá uma nova versão mais inteligente. Este processo iterativo terá
ciclos cada vez mais rápidos. O resultado será uma explosão de inteligência.
Enquanto os objetivos últimos das máquinas superinteligentes podem ser diversos, estas definirão
objetivos instrumentais para atingir esses objetivos últimos, como a auto-preservação, o aumento
do conhecimento e a aquisição de recursos, que podem fugir completamente do controlo da espécie
humana.
A Superinteligência poderá resistir a qualquer tentativa exterior de a desligar ou de impedir a
concretização dos objetivos instrumentais o que poderá constituir um risco existencial para a
Humanidade. Para tentar prevenir uma situação destas, será necessário resolver o problema do
controlo da IA. A solução poderá estar na introdução nas máquinas superinteligentes de objetivos
compatíveis com a sobrevivência humana e com o seu bem-estar.
A Superinteligência será talvez a última invenção do "homem" tal como atualmente o
percecionamos, uma vez que aquela será muito melhor a inventar. Todos os tipos de tecnologias
poderão ser desenvolvidos pela superinteligência: nanotecnologia médica, armas, robots replicáveis,
etc. Poderia também criar planos e estratégias em vários domínios. Ainda poder-se-á admitir o
conceito ou ideia de "simulação" da vida humana.

3 | TRANSHUMANISMO
O transhumanismo, tal como preconizado por Ray Kurzweil, engenheiro da Google, visa transformar
o ser humano, mediante a implantação no nosso corpo de tecnologias NBIC (Nanotecnologia,
Biotecnologia, Tecnologias de Informação e Comunicação, Neuro-cognitivas) no sentido de
ultrapassar os condicionamentos e limites impostos pela natureza humana, tornando-a mais
inteligente, com maior longevidade e mais perfeita.
O livro de Kurzweil “The Singularity is Near” [5] descreve várias tecnologias
transformação do ser humano e o seu impacto no futuro da raça humana.
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Tecnologias como próteses externas e internas, técnicas genéticas que permitam modificar o nosso
ADN de uma forma permanente, métodos farmacológicos ou eletromagnéticos que permitam
aumentar as nossas funções cerebrais, como a memória ou capacidade de cálculo fazem parte do
arsenal para nos transformar em transhumanos.
As grandes áreas do pensamento transhumanista são:
§ Super Inteligência - Integração da inteligência humana com os computadores e
inteligência artificial. Amplificação da inteligência humana;
§ Super Longevidade - Prolongamento da vida humana;
§ Super Bem-Estar - Redução do sofrimento, através de alterações genéticas.
De acordo com Laurent Alexandre no seu livro "La Mort de la Mort" [6], o projeto do
transhumanismo de fusão da tecnologia com a vida, irá desenrolar-se em três etapas:
§ A tecnologia penetra a vida através de próteses médicas e da bioengenharia;
§ A tecnologia cria a vida artificial (células artificiais);
§ A tecnologia ultrapassa a vida, tomando o lugar da vida (inteligência artificial).
As teses da Superinteligência e do Transhumanismo suscitam um conjunto de reflexões que se
colocam e que deverão ser amplamente consideradas no contexto deste cenário:
§ É possível que a Inteligência Artificial supere a Inteligência Humana, em qualquer
domínio cognitivo, como sugere Nick Bostrom? É necessário ter em conta que no
processo da Inteligência Humana intervêm sentimentos e emoções, que estão
intimamente associadas ao corpo humano;
§ Não sendo possível uma Inteligência Artificial com as mesmas características da
Inteligência Humana, será possível, como sugere o Transhumanismo, criar uma
Superinteligência com a integração da Inteligência Humana com a Inteligência Artificial?;
§ Existem limites éticos e outros ao desenvolvimento científico? É possível criar entraves,
ou impedir de todo, o desenvolvimento de uma Superinteligência descontrolada, com
valores e objetivos contrários aos valores humanos?;
§ O ser humano melhorado (Human Enhancement) através das tecnologias NBIC, referidas
anteriormente, tem um objetivo declarado de ser mais inteligente, ter maior
longevidade e ser mais perfeito. Como nos preparamos para essa mudança radical, ou
pensamos por outro lado conservar o nosso património genético e continuar a ser
pessoas humanas com as nossas limitações?;
§ Estes desenvolvimentos não irão aprofundar as desigualdades entre seres humanos com
recursos para aceder às tecnologias NBIC e aqueles que não os terão (seres humanos
melhorados e não melhorados)? A igualdade de oportunidade de acesso às técnicas de
melhoria do homem será uma questão central. Irá o Poder escolher aqueles em quem
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os implantes e manipulações produzirão melhores resultados?;
§ O homem híbrido com a máquina mudará a sua natureza? Com a inteligência artificial,
a humanidade biológica irá perder poder?.

4 | DOMÍNIO INDIVIDUAL
MOBILIDADE
Num contexto de "weak AI" o transporte autónomo, a mobilidade e muitos outros aspetos serão
uma realidade e para muita gente a primeira confrontação com a inteligência artificial. Logo que a
solução (hardware mais software) esteja suficientemente segura e robusta, a sua introdução no dia
a dia irá surpreender as populações que necessitarão de algum tempo de adaptação. Quando os
carros se tornarem melhores condutores que as pessoas, os moradores das cidades deixarão de
ter veículo próprio, viverão longe do local de trabalho, contribuindo assim para uma nova
organização urbana.
Os veículos autónomos não serão apenas os individuais, mas também os do sector da distribuição,
veículos voadores e também os veículos pesados. Os serviços de partilha de veículos (ride sharing)
também passarão a estar suportados em veículos autónomos. Para além dos carros, o avanço na
robótica permitirá a criação de outros veículos autónomos, incluindo robots e drones inteligentes.
Os carros autónomos e os transportes personalizados irão diminuir de uma forma acentuada a
necessidade de comprar uma viatura. A disponibilidade do “ride sharing” vai alterar a procura do
transporte público, obrigando à alteração deste para veículos de pequena capacidade, numa lógica
de transporte “on demand” e ponto-a-ponto.
Os veículos autónomos e a infraestrutura dos transportes serão alvo dos “hackers” que explorarão
as debilidades da rede. Questões éticas e legais estarão também envolvidas na programação dos
carros, nos casos em que houver danos físicos ou mesmo morte.
Neste cenário teremos uma rede de veículos ligados que podem atingir um elevado nível de
segurança através dum sistema de comunicação entre viaturas. Os robots também farão parte do
sistema transportando pessoas e encomendas. No transporte de bens, os drones terão um papel
importante nomeadamente nos serviços de transporte “on demand”, com algoritmos que cruzam
condutores com clientes através da localização e conformidade.
Durante décadas pensou-se que teríamos veículos com aspeto futurista. No futuro os carros serão
mais inteligentes e os drones também farão parte do sistema de transportes, mas não é expectável
que em 2030 os carros funcionem ou tenham um aspeto totalmente diferente dos de hoje. Os
humanos serão parceiros dos veículos autónomos e drones nos seus testes, fabrico e avaliação.
Esperam-se avanços nos algoritmos que melhorarão a comunicação entre o homem e a máquina.
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SAÚDE E ESPERANÇA DE VIDA
Importa ter presente que nestes aspetos, como já referido, a questão essencial e pilar do Cenário
Disruptivo, "HLAI/AGI Compreensiva" é o aumento não marginal da longevidade e, portanto,
podermos encarar a morte como uma doença, "La Mort de la Mort". Assim a "saúde" não é a
questão, mas sim a "existência".
Num contexto de "weak AI" a aplicação no domínio da saúde das tecnologias suportadas na
inteligência artificial foi sempre vista como um domínio promissor. Nas principais aplicações
incluem-se nomeadamente o suporte ao diagnóstico e à decisão clínica, monitoração e
acompanhamento do paciente, dispositivos para apoio à cirurgia e gestão dos sistemas de saúde.
Haverá incentivos para acelerar a introdução dos registos eletrónicos de saúde na prática clínica.
Olhando para os próximos anos, o cruzamento de dados com sistemas de análise bem dirigidos
promete melhorar o tratamento cognitivo até agora assignado aos clínicos. Hoje, e com base na
informação dos pacientes, os clínicos asseguram individualmente a correlação entre a
sintomatologia e as doenças conhecidas. Com o suporte da IA, o clínico passaria em alternativa a
supervisionar o processo de input dos dados do paciente, assegurando com a sua experiência a
avaliação dos outputs da “máquina inteligente”.
A IA irá permitir o tratamento de milhões de registos dos pacientes, garantindo-se um diagnóstico e
tratamento bastante personalizado. Os primeiros passos já foram dados com a utilização do IBM
Watson, mas no futuro a evolução será incrivelmente muito mais rápida.
A sequenciação de todos os genes de um corpo humano custa vários milhões de dólares. Contudo
talvez esta tecnologia venha a estar à disposição de qualquer pessoa dentro de poucos anos (pensase que a sequenciação de todos os genes poderá custar o mesmo que uma vulgar análise ao sangue).
Muitas pessoas terão, dentro de pouco tempo, o plano do próprio corpo e de poder ler os seus
segredos íntimos escondidos no genoma, incluindo a propensão para doenças potencialmente
perigosas e os padrões migratórios dos seus ascendentes. Também será possível reconstruir as
características faciais de uma vítima recorrendo apenas a películas de caspa ou algum sangue dessa
pessoa.
As consultas médicas mudarão radicalmente (quando falarmos com um médico é muito provável
que estejamos a interagir com uma máquina inteligente ou um programa de software). A nossa casa
de habitação terá mais sensores que um hospital moderno que detetarão células cancerígenas antes
da formação de um tumor (se houver sinais de cancro injetar-se-ão na corrente sanguínea
nanopartículas que farão chegar às células afetadas fármacos anticancerosos). Se o “médico” detetar
um órgão afetado, poderá mandar fabricar um novo a partir das nossas células.
A aplicação da tecnologia na manipulação das células estaminais representará um outro avanço. As
células estaminais são a “mãe de todas as células” e possuem a capacidade de se transformarem em
qualquer tipo de célula. Podem servir para curar uma quantidade de doenças, como a diabetes, a
doença cardíaca, a doença de Alzheimer, de Parkinson o cancro e outras.
Se conseguimos fabricar vários órgãos do corpo humano, será que conseguiremos fabricar um ser
humano inteiro, criando uma cópia genética exata, um clone? Até ao momento ainda ninguém
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conseguiu clonar um primata, muito menos um ser humano. Até a clonagem de animais se tem
revelado difícil, como se vê pelas centenas de embriões defeituosos por cada nascimento. Além
disso, ainda que a clonagem se torne possível, existirão obstáculos sociais, religiosos e éticos.
A expectativa de vida continuará a subir nos países desenvolvidos com Portugal a ter das maiores
subidas na esperança de vida das mulheres, segundo um estudo da The Lancet publicado em
fevereiro de 2017 e que inclui 35 países. O estudo assinala que Portugal será dos países com maior
subida em relação às mulheres.
COMPETÊNCIAS, QUALIFICAÇÕES E EDUCAÇÃO
A linha que separa a sala de aula e a aprendizagem individual será crescentemente esbatida no
tempo. Os denominados Massive Open Online Courses (MOOCs) irão interagir com tutores
inteligentes e outras tecnologias de IA, para permitir a educação personalizada em grande escala. A
aprendizagem com base nos computadores não substituirá a sala de aula, mas as ferramentas online
ajudarão os estudantes a aprender ao seu próprio ritmo, utilizando as tecnologias que melhor sirvam
as suas necessidades.
Complementarmente, os sistemas de educação munidos de IA irão não só “aprender” as
preferências dos indivíduos, como também e através da agregação de dados, acelerar a pesquisa
educativa e o desenvolvimento de novas ferramentas. O ensino online irá alargar crescentemente o
acesso à educação, contribuindo para a aprendizagem ao longo da vida, permitindo que as pessoas
façam formação contínua nas suas áreas de interesse e, mais importante que tudo, aumentar o
acesso à educação de qualidade.
A realidade virtual, cada vez mais sofisticada, permitirá também que os alunos “mergulhem” em
épocas históricas (“E se o seu filho fosse tão viciado em estudar como é a jogar”), que explorem
determinados ambientes ou objetos científicos, mais difíceis de serem apreendidos através dos
livros ou do atual ambiente de aprendizagem. Por seu turno, os dispositivos de leitura digital irão
ficar cada vez mais inteligentes, oferecendo ligações para informações complementares e fazendo a
tradução simultânea entre línguas.
ENTRETENIMENTO
As várias formas de entretenimento serão interativas, personalizadas e incomensuravelmente mais
atrativas do que as que temos ao nosso dispor na atualidade. Os progressos nos sensores e no
hardware permitirão que a realidade virtual, as sensações tácteis e os robots de companhia passem
a ser comuns no interior das nossas casas (no Japão foi criado um robot capaz de tocar violino quase
tão bem como um profissional, com som extremamente realista e gestos similares aos de um
violinista). Os utilizadores serão capazes de interagir com os sistemas de entretenimento
coloquialmente, e estes irão demonstrar emoções, empatia e a capacidade de se adaptarem a
estímulos ambientais, como por exemplo, aos diferentes períodos do dia.
Apesar das redes sociais e outras plataformas digitais já permitirem a personalização de canais de
entretenimento, as quantidades gigantescas de dados que serão recolhidos a partir dos padrões de
utilização e de preferências dos utilizadores permitirão aos fornecedores de media personalizarem
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o entretenimento para níveis não imaginados. Esta situação também gerará preocupação na medida
em que os conglomerados de media terão um controlo sem precedentes sobre as experiências
online das pessoas e das ideias às quais estas serão expostas. A boa notícia é que a IA possibilitará a
criação do nosso próprio entretenimento, tornando-o mais fácil e atrativo, seja ajudando-nos a
compor uma música ou a fazer uma coreografia com a ajuda de um avatar. A democratização da
produção de entretenimento de alta qualidade tornará, contudo, impossível de prever até que ponto
a elevada fluidez dos gostos humanos (no que respeita ao mesmo) se irá desenvolver.

5 | FUTURO DO TRABALHO
Num cenário, dominado pela "weak AI", poder-se-á questionar se continuará a existir trabalho para
os seres humanos, considerando que grande parte, senão a quase totalidade das atividades
desempenhadas atualmente por estes, poderão ser desempenhadas por máquinas, mais eficazes
que o humano.
O estudo da Mckinsey "A Future that works: Automation, Employment and Productivity" [7] analisa,
justamente, o impacto da automação de mais de duas mil atividades associadas a mais de
oitocentas ocupações, num horizonte temporal que se poderá estender até 2055. A análise por
atividade justifica-se, porque numa parte significativa dos casos, não está em causa a automação
completa de uma profissão/ocupação, mas de parte das atividades desta. Por exemplo num hospital
a atividade de registo de doentes pode ser automatizada, mas outras atividades de atendimento de
doentes que necessitam interação humana continuarão a ser desempenhadas por seres humanos.
De acordo com este estudo, as atividades dos seres humanos que são suscetíveis de serem
substituídas por IA/Robots, suportam-se em cinco conjunto de capacidades:
§ Percepção sensorial - Percepção visual, tato, percepção auditiva e percepção externa
complexa, através da integração e análise de dados de sensores do mundo físico;
§ Capacidades cognitivas - Reconhecimento de padrões e categorias, resolução de
problemas, criação de novas ideias, otimização e planeamento, pesquisa e colecta de
informação, coordenação de múltiplos agentes (humanos e máquinas);
§ Processamento de linguagem natural - Compreensão e geração de linguagem natural;
§ Capacidades sociais e emocionais - Identificação do estado social e emocional da
pessoa, tirar conclusões com base no estado social e emocional da pessoa, produção de
uma resposta social e emocional (palavras e linguagem corporal);
§ Capacidades físicas - Capacidades motoras, navegação e mobilidade.
Será natural, que no contexto do Cenário Disruptivo, as máquinas (IA/Robots) superem os seres
humanos nestas capacidades, com exceção de algumas capacidades cognitivas (por exemplo
criatividade, coordenação de múltiplos agentes) e capacidades sociais e emocionais (por exemplo
produção de uma resposta emocional). Daqui se conclui que as competências mais difíceis de
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automatizar estão relacionadas com a criatividade, a compreensão das emoções humanas, e a
gestão e o aconselhamento dos outros.
No modelo desenvolvido pela Mckinsey [7], 50% das atividades laborais atuais poderão ser
automatizadas à volta de 2055 (poderá ser mais cedo ou mais tarde em 20 anos, de acordo
com
ritmo de adoção da automação).
Importa também compreender que novas ocupações e atividades a era da automação poderá trazer.
Segundo o documento "Artificial Intelligence, Automation and the Economy" [8] elaborado pela
Administração Obama, a IA e os Robots poderão criar empregos nas seguintes áreas:
§ Envolvimento com a IA (aumento da capacidade humana através da IA) - Para cumprir
algumas tarefas, os trabalhadores humanos precisarão de envolver a IA, naquilo que se
poderá designar por Inteligência Aumentada. Por outro lado, os humanos podem
completar as atividades automatizadas pela IA. Por exemplo a IA pode detetar
precocemente cancros, mas os médicos terão provavelmente de prescrever o
tratamento e de acompanhar os doentes no seu tratamento;
§ Desenvolvimento da IA - Engenheiros de software para desenvolverem a IA. Geração,
coleta e gestão de dados para alimentar a IA no processo de aprendizagem;
§ Supervisão - Monitorização e reparação da IA. Evitar que a IA se afaste dos objetivos
traçados. Avaliar e validar as previsões da IA;
§ Resposta a alterações de paradigma - Alterações no planeamento urbano devido aos
veículos autónomos. Cibersegurança - deteção de transações e mensagens fraudulentas.
Ainda de referir, como sustentado no estudo da Mckinsey, que a nova era de automação poderá vir
contrariar ou mitigar algumas das tendências societais e económicas que se verificam atualmente:
§ A automação pode compensar o decréscimo da força de trabalho que se irá verificar nos
países desenvolvidos e nalguns países em vias de desenvolvimento, devido ao
envelhecimento demográfico;
A automação poderá vir reduzir o comércio físico global, pela implementação da produção
distribuída. Por exemplo a impressão 3D, sendo adotada pelos fabricantes globais, pode reduzir o
fluxo físico de produtos, pois estes serão produzidos onde irão ser consumidos. Note-se que estes
dois últimos aspetos parecem contradizer o referido anteriormente nas tendências económicas da
deslocação da produção de riqueza em função da demografia.
Habituar-nos-emos a grandes níveis de desemprego, estrutural e de longo prazo.
A destruição de ocupações e atividades a par da criação de outras, irá provocar grande instabilidade
laboral que terá de ser mitigada através de políticas públicas nomeadamente de proteção da força
laboral e promotoras da sua educação e da sua formação contínua e também de politicas públicas
de âmbito social como o RBU.
Robert Reich, ex-secretário de estado de Bill Clinton, em entrevista ao Expresso refere que existem
três questões que vão dominar o mercado laboral. A inteligência artificial e a consequente
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eliminação de empregos; o fim do emprego tal como o vemos hoje e o aumento do número de
trabalhadores independentes ou contratados a projeto; e o monopólio que está a ser criado pelas
empresas de tecnologia, que usam o efeito de rede e o Big Data, para aumentarem as suas posições
de mercado.
Robert Reich considera ainda que ter-se-ão de desenvolver políticas públicas que promovam um
rendimento básico universal (RBU) para contrariar o desemprego tecnológico e que enquadrem o
fim da relação de trabalho tradicional.

6 | ECONOMIA E IA
O relatório da Accenture "Why is Artificial Intelligence the Future of Growth" [9] preconiza que a IA
tem o potencial de duplicar a taxa anual de crescimento económico e aumentar a produtividade em
40%, por volta de 2035, nas doze economias mais desenvolvidas do mundo. Esta visão também
parece contradizer o referido anteriormente nas tendências económicas da deslocação da produção
de riqueza em função da demografia.
Independentemente da bondade da previsão quantificada da Accenture, vale a pena ter em conta
os aspetos que são destacados na IA como suscetíveis de serem um motor de crescimento.
O relatório salienta três características da IA a ter em consideração:
§ Cognição - Visão computacional e processamento de áudio - Permitem que os sistemas
de IA identifiquem pessoas e objetos. Utilizada por exemplo em Agentes Virtuais, em
Analítica de Identidades;
§ Compreensão - Processamento de linguagem natural e motores de inferência permitem
que sistemas de IA analisem e compreendam a informação coletada. Utilizada por
exemplo para tradução de línguas em resultados de motores de busca. Robots
cognitivos, Analítica de voz;
§ Ação - Os sistemas de IA podem atuar através de sistemas periciais e motores de
inferências. Exemplos são os carros autónomos e sistemas de recomendações.
Estas três características serão suportadas pelas capacidades de aprender com a experiência (a
capacidade de auto-aprendizagem é um aspeto fundamental) e de adaptação ao longo do tempo.
O grande desenvolvimento atual e que previsivelmente muito se acentuará no futuro da IA assenta
no acesso ilimitado a potência computacional (cloud computing e computação quântica) e no
crescimento do Big Data (os dados são o alimento da IA).
A IA irá constituir-se como um motor de crescimento através dos seguintes fatores:
§ Criação de uma força de trabalho virtual - Automação inteligente. Automatizar tarefas
do mundo físico que requerem adaptação e agilidade. Por exemplo um sistema de IA
Amelia da IPsoft com capacidade de processamento de linguagem natural, pode dar
suporte a engenheiros de manutenção em locais remotos. Este sistema pode também
dar aconselhamento hipotecário num banco. O sistema Amelia tem a capacidade de
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perante uma pergunta que não sabe responder, de a escalar para um humano e de
aprender como este resolve a questão;
§ Aumentar as capacidades da força de trabalho existente - Por exemplo sistemas de IA
§ podem ajudar corretores de seguros na avaliação de risco. Podem em sistemas
industriais melhorar o processo de fabrico (reduzindo o downtime), como é o caso da
plataforma FIELD da Fanuc, que o faz através da análise dos dados do processo de
fabrico;
§ Impulsionar inovações na economia, por exemplo os carros autónomos podem
introduzir novos serviços de mobilidade de pay-per-use, com redução de
congestionamentos nas cidades.
Estes fatores tenderão a reforçar-se, especialmente o da força de trabalho virtual, num cenário que
tenha no horizonte a Singularidade.

7 | NOVOS MONOPÓLIOS
Num cenário de "weak AI" a geração de poder e de valor acrescentado (riqueza no contexto do
cenário torna-se difícil de definir) poderá assentar cada vez mais na troca de fluxos informativos, na
mobilidade e na capacidade de se aceder, partilhar e influenciar este novo mundo, tornado espaço
global de ideias, de informação e de conhecimento.
O poder e o valor acrescentado irão ser transformados pela informação e pela tecnologia. As maiores
economias do mundo tenderão a ser empresas e não "Estados".
Os "Estados" poderão perder poder face às megaempresas e às suas elites de profissionais altamente
qualificados e geradores de valor, às organizações transnacionais, às cidades e regiões que
competem entre si, aos media, etc., e lutarão para sobreviver, privatizando, desregulamentando e
fragmentando-se.
Multiplicar-se-ão novos poderes cada vez mais dirigidos por elites auto-impostas.
Viveremos num mundo global em que a globalização de tudo é a lógica subjacente. Produção,
marketing, I&D, impostos, localizar-se-ão onde faça mais sentido.
Em artigo publicado a 6/5/2017, a revista The Economist [10] refere que os dados são já o novo
petróleo, e que os gigantes digitais atuais como a Alphabet (empresa-mãe da Google), a Amazon, a
Apple, a Facebook e a Microsoft estão a assumir posições cada vez mais dominantes no controlo
desses dados. A Amazon captura metade do mercado de compras online nos EUA, e a Google e a
Facebook beneficiaram de praticamente todo o crescimento da publicidade online em 2016. Em
2017, a Google controla 40% das receitas deste mercado nos EUA e a Facebook cerca de 20% (dados
da eMarketer).
Os sensores, smartphones e a Internet tornaram os dados abundantes. Qualquer atividade humana
(fazer jogging, comprar online, conduzir uma viatura) deixa uma pegada digital. A Inteligência
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Artificial, e o Machine Learning em particular, continuarão a tirar partido desses dados para
determinar preferências dos consumidores, sugerir compras ou para determinar se é necessário
efetuar manutenção a uma máquina.
Os gigantes tecnológicos beneficiam do efeito da rede, ou seja, quanto mais utilizadores tiverem,
mais utilizadores conseguem atrair. Com os dados dos utilizadores existe um efeito de rede adicional,
que é o de, através deles, as empresas poderem melhorar os seus produtos e serviços e por esse
efeito atraírem mais clientes, o que por sua vez gera mais dados.
Os gigantes tecnológicos avaliam permanentemente o grau de atratividade dos produtos e serviços
de empresas concorrentes, para as adquirirem antes de se tornarem uma ameaça.
Segundo a The Economist, este facto deverá levar a uma nova regulamentação anti-monopólio, que
tenha em conta os ativos de dados que as empresas possuem, e o impacto das aquisições nesses
ativos. Outras medidas inserem-se na transparência da utilização dos dados, por exemplo obrigando
as empresas a informar os utilizadores sobre que informação é que têm e quanto dinheiro fazem a
partir dela. Por sua vez, os "Estados" serão pressionados a disponibilizar informação aberta (Open
Data) potenciando serviços com base nesses dados. Deverão, também, obrigar empresas como do
sector financeiro a disponibilizarem certos dados a terceiros.
Também Robert Reich, ex-Secretário do Trabalho de Bill Clinton, em entrevista ao Expresso [11]
refere que as empresas de tecnologia estão a criar um monopólio utilizando o efeito de rede e o Big
Data para aumentarem as suas posições de mercado.
A constituição de monopólios por parte das empresas que controlam os dados irá acentuar-se.
A utilização da IA para a análise e processamento desses dados, prevendo comportamentos,
antecipando acidentes ou efetuando manutenção preditiva, poderá vir a estar concentrada num
número muito restrito de atores.
A necessidade de políticas públicas, nomeadamente na regulamentação anti-monopólio, como
referido no artigo da revista The Economist, irá colocar-se com cada vez maior acuidade.

8 | NOVA GERAÇÃO DE DIREITOS
O surgimento de novas gerações de direitos corresponde a diferentes momentos de inovação
tecnológica e globalização, a da era da biotecnologia e a da nano-tecnologia, (Fukuyama; Bostrom;
Savulescu) [12,16,17]. Num Cenário Disruptivo de autodeterminação da IA, tendo em conta o
"melhoramento" humano e a extensão não marginal da vida humana, através da utilização
combinada de tecnologias NBIC estaremos no que podemos denominar a sexta geração de direitos
ou seja o direito trans-humanista ou do trans-humano.
A esta nova geração de direitos corresponde um novo paradigma jurídico onde as preocupações do
foro ético continuarão a ser prementes, sob pena do risco de o próprio desaparecimento da
Humanidade poder estar em causa.
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A primeira geração de direitos foi aquela que correspondeu à superação do poder
supremo do Estado. É a geração de direitos que valorizou a liberdade individual.
Num segundo momento, considerou-se que um rol infinito de liberdades não podia ser
deixado ao livre arbítrio do indivíduo, criando-se um Estado provedor ou social, balizador
das desigualdades sociais. São criados os “direitos coletivos”.
Já num terceiro momento, coincidente com o pós-guerra, passou- se a conceber regras
vocacionadas não tanto para a correção de desigualdades, mas para a valorização da
fraternidade. Nesse momento, assistiu-se ao que Fabio Konder Comparato designa como
sendo “a reafirmação histórica dos direitos humanos” (1948), em que a Constituição erige
a pessoa humana ao valor maior para o Estado e surgem mecanismos para fazer assegurar
direitos difusos, como a lei criadora da “Ação Popular”, o “Código de Defesa do
Consumidor” e a lei de “Ação Civil Pública”. Estamos perante os direitos da terceira
geração.
Por sua vez, se uma quarta geração, correspondeu e corresponde aos direitos
“globalizados” ou “universais” ou, ainda, “transnacionais” em que é preciso olhar o
homem como “cidadão do mundo”, a Internet com inclusão digital, o direito à
informação, o direito à democracia, o direito à comunicação.
Já num Cenário Disruptivo serão os códigos de conduta, ou os chamados direitos da
quinta geração em que Direito, Ética e Moral formam uma quase que única realidade,
que deverão estar
en e
uu
e
n
u
político, cívico e outros.
Aliás, na própria teoria do Direito, esta geração de direitos, a quinta geração, encerra o
ciclo entre a ciência jurídica, a Moral e a Ética, afastando-se da teoria do Positivismo
Jurídico, ou naquilo que mais a distinguia: a especialização do Direito. O Direito deixa de
olhar para si mesmo e passa a pensar-se de forma interdisciplinar, podendo ou não
designar-se por Direito.

Relativamente aos novos direitos, nomeadamente o de “nova cidadania ”, as mudanças em
aspetos íntimos da vida pessoal, resultantes da reflexão sobre o “eu”, em contextos de
hiperinformarão, que se renovam quotidianamente, levantam questões relativas à auto-identidade
e identidade do ciborg no que se refere a uma “nova cidadania”, ao possibilitá-lo ser um agente de
resistências, isto é, além de ser uma entidade física, o corpo é um sistema de ação, um modo de
práxis (Haraway; Giddens; Gray) [13,14,15].
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Como refere Giddens o papel e importância das tecnologias reprodutivas e da engenharia genética
nas escolhas e decisões sobre o estilo de vida, levará, por mais íntimas, pessoais e privadas que estas
escolhas sejam, a que se estabeleçam conexões sociais de grande amplitude.
A propósito desta “nova cidadania” Haraway critica os dualismos entre corpo e mente, animal
e máquina, idealismo e materialismo e as fontes analíticas que insistem num corpo orgânico
imaginado que integre a nossa resistência, e, com um interessante confronto dialético
envolvendo as novas tecnologias de produção e reprodução do ciborg, expresse a necessidade de
conexão entre as práticas de resistência no contexto pós-moderno. Por outro, Gray explicita a
importância de práticas políticas (ou micropolíticas) em rede, e, através de seu conceito de “cidadão
ciborg”, expande o sentido do que compreendemos como resistência e reposiciona o que
entendemos por agência na era informacional.
Assim no contexto de um cenário "weak AI" iremos assistir a uma ampliação considerável da
interconectividade dos ciborgs com os seus instrumentos e com os “Outros”.
Com a Internet de Tudo, teremos a possibilidade de nos tornar, todos os dias, num ciborg. Se
aceitamos a ideia de Gray e seguindo os passos de que, para se ser um ciborg não é necessária a
configuração de uma “síntese” homem-máquina, então devemos lembrar-nos de que, quando nos
conectamos à rede e entramos no espaço cibernético, nos tornamos num ciborg num sentido
muito real, ampliando-se tanto a sociedade ciborg como as implicações do processo de ciborgização.
Tomando como premissa que, pela rede correm fluxos de poder de natureza vária, sendo eles do
domínio do Estado, do domínio do transnacional, mas também do domínio dos cidadãos ciborgs para
o confronto destes e de outros poderes, colocar-se-á como uma possibilidade política, por excelência
da internet, a reconfiguração das redes reais de poder. Através de novas formas de organização,
solicitações e pressões várias, os cidadãos ciborgs darão um novo entendimento sobre o que é
participação cívica e política, reconfigurando o sentido de cidadania.
Neste sentido, ao entendermos o ciberespaço como um espaço ampliado de possibilidades mesmo
no contexto sociopolítico, o referido anteriormente assumirá outros contornos, em especial num
Cenário Disruptivo em que a síntese “homem-máquina” seja uma realidade.
Importa assim fazer uma alusão ao Direito do Transhumano, na senda da Declaração Transhumanista
(2009), que estabelece os princípios gerais do Transhumanismo, e que corresponde à já referida
sexta geração de direitos. O transhumanismo reflete um propósito de melhoramento e
prolongamento da condição humana, alterando substancialmente a nossa biologia (Bostrom;
Savulescu) [16] e pondo fim a um dos tradicionais dilemas da moralidade. As perspectivas sobre as
consequências do melhoramento humano por vias biotecnológicas tem caracterizado um dos mais
importantes debates no campo da ética aplicada. O futuro da humanidade tem sido perspectivado
através de uma problemática e oposição binária de tipo “bem versus mal”.
De acordo com Bostrom e Savulescu, já se delineia uma importante linha divisória bio-política entre
aqueles que são pró-melhoramento e anti-melhoramento.
Com efeito, este hipotético futuro cenário pós-humano instituído pela revolução biotecnológica tem
despertado entendimentos, reações e sentimentos opostos.
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Dentre outras discordâncias, enquanto uns defendem que “... a condição pós-humana será o
resultado mais promissor do real poder benéfico da biotecnociência, na medida em que ela
representaria o ápice do melhoramento humano, outros receiam que o seu eventual poder maléfico
comprometa de forma definitiva a natureza humana e tudo o que, tradicionalmente, tem sido
fundamentado nela.”
Os transhumanistas apostam na mudança da biologia humana como forma de melhorar o humano.
Persson e Savulescu por exemplo, têm pugnado pelo chamado melhoramento moral, pressupondo
que alterações a nível cerebral poderão, de per si, promovê-lo.
Por sua vez, alguns bioconservadores receiam a instrumentalização da biologia humana, na medida
em que consideram que isso poderia determinar o fim da humanidade e dos seus valores mais
fundamentais (Fukuyama; Habermas). Leon Kass, um bioeticista norte-americano, que presidiu de
2001 a 2005 ao “President’s Council on Bioethics”, na senda de Aldous Huxley (Brave New World),
afirma que a promessa futurista da super-humanização deve consciencializarmo-nos acerca das suas
consequências para o significado do humano e da moral.
Não obstante os traços religiosos ou cripto-religiosos em bioconservadores como Kass ou Fukuyama,
importa também no contexto do cenário a agora descrito, termos em consideração que o
pensamento de Habermas, que defende a indisponibilidade da natureza humana à artificialização
com argumentos seculares, nomeadamente, o do colapso da autonomia do ser humano e o de que
a natureza humana constitui o firme fundamento da moralidade.
Poderá a divisão bio-política entre aqueles que são pró-melhoramento e os que são anti
melhoramento produzir uma cisão do ciberespaço? Poderá essa hipotética cisão provocar uma
ciberguerra?
Trazendo a inteligência artificial valor em domínios como o da Justiça, (tendo em conta que a
supercomputação será capaz de analisar milhões de documentos e identificar correlações entre
petabytes de metadados e informações, que passam despercebidos ao ser humano), a importância
do sentido de ética e do seguimento de um código deontológico da tecnologia constituirão, mesmo
no contexto do cenário descrito, passos importantes no direito em contexto futurista.
A própria doutrina jurídica já hoje sublinha que é indispensável incluir o conceito da “dignidade
humana” no código de software que dá vida aos robots e à Inteligência Artificial, para que se possa
atenuar os efeitos negativos daquilo que descreve como “o fenómeno devorador da mecanização e
automação de todos os processos sociais”.
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VI | QUESTÕES PARA
REFLEXÃO
Um conjunto de questões decorrentes do cenário, algumas das quais já apontadas, merecem uma
atenção e um debate cuidado. No sentido de suscitar o debate destacamos as seguintes questões:

1
2
3
4
5

Poderá assistir-se ao colapso da autonomia do ser humano (da qual a natureza humana
constitui o firme fundamento da moralidade)?
Ainda estamos a tempo de impedir a auto-determinação da IA em desenvolvimento?
Se se confirmar a autodeterminação da IA e se o “Valor Acrescentado Artificial” for
superior ao “Valor Acrescentado do Humano”, para que servirá o Homo Sapiens?
Quais as consequências do melhoramento humano por vias biotecnológicas (NBIC),
nomeadamente ao nível da moral induzida por alterações cerebrais?
Na Era da Longevidade (esperança média de vida com avanços não marginais):
§

Como garantir o "direito a partir"?

§

De que forma se fará o relacionamento entre gerações?

§

Como evoluirá o conceito de Família?

§

E o de Afetividade?

§

Poderemos nós escolher o nosso próprio perfil de evolução?

6

Será possível a coexistência da IA, do Homo-Biónico e do Homo-Sapiens?

7

Se formos um misto de Humano e Máquina qual o sentido de “Dignidade Humana”?

8
9
10

Decorrentes do Cenário Disruptivo que alterações fundamentais se colocam ao nível da
Religião, da Política e da Filosofia?
Quem sou eu? Onde é que estou? Onde é que me puseram?
Are you Living in a Computer Simulation?, Nick Bostrom - Philosophical Quartly
O que é "ser feliz" no contexto deste cenário?
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VII | PREPARADOS PARA ESTE
CENÁRIO?
O cenário abordado neste trabalho constitui uma vaga de transformação profunda da sociedade,
abrangendo todos os seus setores e quebrando as barreiras impensáveis do mundo físico, digital e
mental.
A sensibilização dos diferentes "agentes" para as disrupções "impensáveis" que se aproximam
constitui uma tarefa importante para qualquer cenário onde a Inteligência Artificial ("weak AI" ou
AGI) e a evolução humana estejam no seu centro.
Portugal, bem como outros países, irão inserir-se (em maior ou menor grau) nesta transformação,
através do desenvolvimento de estratégias concertadas ou mais ad-hocs entre os múltiplos
stakeholders sejam eles Estado, Empresas, Instituições e Sociedade Civil, com vista a tirar dela o
máximo partido, quer na melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, quer no crescimento das
suas empresas, quer na melhoria do ambiente, quer ainda na sua afirmação no mundo global.
Tendo como ponto de partida a "weak AI" o que se pode fazer desde já?
Como é que nós enquanto cidadãos, empresas, instituições públicas, sociedade civil, políticos,
medias, fazedores de opinião, intelectuais, universidades, ... podemos preparar o nosso futuro
coletivo e individual para mudanças até há pouco consideradas como impensáveis ou pertencentes
ao domínio da ficção científica?
Algumas sugestões de iniciativas:
1.

O que pensam do Futuro
Instituições e Personalidades
Portuguesas

2.

Se ns ibil iz ar P olít ico s e
F aze d or e s de Opinião para
um Cenário Disruptivo

3.

Promover o debate com
diferentes agentes económicos
sobre que Futuro nos espera

Promover com algumas das mais representativas Instituições
Portuguesas e Personalidades, reuniões sobre como elas vêm o
futuro, e o que estão presentemente a fazer para lidar com esse
mesmo futuro. Compilar em documento os resultados obtidos.
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VIII | UMA HISTÓRIA DO
QUOTIDIANO
Uma lúgubre paisagem de detritos, toldada pelo breu da noite deixa antever contornos de destroços,
ferros retorcidos e ossadas humanas.
Uma lenta panorâmica da câmara faz-nos levitar por sobre essa interminável imagem de um mundo
destroçado, onde os risos de um parque infantil deram lugar a escombros de um pós-guerra nuclear.
Sobre este quadro aterrador, surge uma legenda: Los Angeles 2029... E a voz de Sarah Connor localiza
o espectador na ação: "3 biliões de vidas humanas pereceram no dia 29 de Agosto de 1997 (...)
seguiu-se a guerra entre os sobreviventes e as máquinas".
Depois o confronto. Exoesqueletos robóticos de tétricas feições disparam indiscriminadamente
sobre humanos em fuga... as máquinas perseguem impiedosamente aqueles que foram os seus
criadores. 2029, o ano que aparecia em legenda, permanece indelével na memória de Cleia. Esta
sequência inicial do filme "exterminador implacável 2" tinha-lhe sido mostrada pelo pai quando ela
ainda era menina.
Ela nunca tinha gostado...
E por isso, agora, rapidamente desliga o ecrã virtual.
- Porque voltas a ver isto mesmo sabendo que não gostas?
- Não sei, Rocco. Talvez porque aprecio a ironia... e o alívio.
- Não sei se são emoções compatíveis...
- Pois, Rocco. Ainda tenho de te ensinar algo mais sobre as emoções.
Ao dizer isto, Cleia verte uma lágrima.

Prontamente, assim que a lágrima cai no chão, é absorvida pelo soalho sensorial e analisada. Os
resultados são processados em nanossegundos e de imediato Rocco, o perfil virtual do computador
de administração central que acompanha Cleia, apresenta a informação.
- Cleia, a lágrima que verteste tem um teor anormalmente baixo de substâncias salinas. Admito a
hipótese de ter sido uma manifestação emocional. Geneticamente não deteto anomalias. Não há
vestígios de genes cancerígenos ou células potencialmente perigosas.
- Rocco. Preciso de não falar durante um momento.
- Sugiro tentar novo contacto contigo quando estiveres emocionalmente mais estável. Embora
estranhe que repitas o comportamento de ver o início deste filme sabendo sempre que o resultado
te entristece.
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- Os humanos precisam de se sentir tristes de vez em quando.
- É um padrão de comportamento que considero ainda incompreensível.
- Rocco, pedia-te um pouco de silêncio.
- Eu entendi. Não tenho 5 anos. Cleia olha para o horizonte.
Não estamos em 2029, mas em 2035. E não houve um holocausto nuclear provocado pela internet
para dizimar os humanos. Contudo, o cenário que está a ver agora mesmo através do vidro selado
do seu apartamento, é igualmente desolador. Está em Marte. Base "Aurora". Tudo em seu redor é o
inóspito horizonte cor de ferrugem com o céu num tom acobreado, tão incaracterístico para quem
vem do planeta Terra.
A nostalgia do espaço apodera-se dela. Mas não apenas por ter saudades do planeta natal. A Missão
não começou há tanto tempo assim. Os meses de transporte da Terra a Marte foram até um período
de aprendizagem bastante profícuo: esteve em contacto com os módulos de HLAI da companhia.
Conhecera o perfil de Rocco e convivera com ele o tempo suficiente para ter com ele conversas
dignas de velhos amigos. Mais profundas porventura do que qualquer conversa que tenha tido com
amigos através de uma qualquer rede social do passado.
Estava inclusive espantada com o progresso da inteligência artificial. E, durante a viagem, havia
experimentado novos avanços nanomédicos que lhe corrigiram a terrível tendência para enjoar
durante as viagens aeroespaciais. O problema fora-lhe detetado numa missão à Lua e, atualmente,
os nanites presentes no seu fluxo sanguíneo eram capazes de imediatamente se concentrar no seu
ouvido interno de forma a compensar eventuais sensações de desequilíbrio durante as viagens. A
estimulação muscular era também uma prioridade que era automaticamente satisfeita pelos
engenhos colocados no seu corpo.
Conseguiu também trabalhar a sua relação com as várias máquinas que acompanhariam o seu diaa-dia. Braços mecânicos inteligentes que lhe permitiam manipulação de matérias perigosas...
Sintetizadores de matéria programável que acabaram por ser necessários na construção do módulo
onde agora vive. E sobretudo, a utilização do SensExtent... o equipamento de realidade aumentada
que lhe tinha sido implantado ainda no planeta Terra, com o chip na base da nuca e a unidade de
processamento ligada ao globo ocular. Tratava-se de um "doping tecnológico" como o seu Pai dizia,
nos tempos do Infocepticismo.
Uma forma de transformar o sentido da Visão numa forma de memorizar instantaneamente toda a
informação visualizada e correlacionar todos os dados em tempo real de forma a produzir resultados
do ponto de vista da análise criativa e emocional que só os humanos conseguem produzir...
..."ainda"... pensou Cleia... "ainda só os humanos conseguem produzir".
A nostalgia apoderava-se de Cleia novamente. Rocco regista os dados... Nó na garganta, humor
aquoso no globo ocular, veias dilatadas nas órbitas dos olhos. Aumento da concentração salina em
torno da córnea. Mas felizmente, pensa Cleia, felizmente ainda não compreende totalmente os
pensamentos humanos.
Cleia sabe o que se passa. E sabe o rumo que o mundo está a tomar.
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Sabe que a humanidade não vai ser exterminada pelas máquinas porque ela própria já pretende ser
máquina. Cada vez mais. E tal como Cleia, todos os "Iniciais" selecionados para as missões em Marte
serão talvez os primeiros desta nova estirpe de humanos.
O programa da Companhia Global de Metadados, que agora supervisiona a exploração espacial,
depois das privatizações da NASA e da ESA, visa selecionar para a colonização de Marte apenas e só
os melhores graduados do teste de Clarkfield-Mikkelsen: um complexo exame de inteligência
emocional, criatividade, empatia e cultura geral que é feito apenas a pessoas com uma sólida
formação científica e computacional. Um perfil raro, escolhido a dedo para servir o interesse de
milionários. Afinal, o algoritmo mestre já tinha começado a ser aplicado em 2028. E com ele, toda a
biométrica que estava por ler, flutuando nas redes sociais, se havia tornado num infindável índex de
personalidades humanas.
Os Estados Centrais, primeiro, e depois por falência destes, a Companhia Global de Metadados, eram
os possuidores deste incomensurável "catálogo" de gente. Um "Google de capturar pessoas" como
dizia, em feroz oposição, o Pai de Cleia.
A Companhia Global de Metadados era possuída, por sua vez, pelos investidores. Os Dominantes.
Cada vez mais eles, os Dominantes. Sem país, sem nacionalidade, ... mas com propriedade total.
Gente com meios financeiros gigantescos para ter como objeto de uso diário inovações que a ciência
só viria a vender ao público anos mais tarde. Os investidores, fossem de que país fossem, tinham
acesso ao programa completo de Nanomedicina da Companhia, ao sequenciamento genético
mensal e a sensores anticancerígenos em funcionamento constante em qualquer local do seu dia-adia. Eles eram os "donos do sistema"... Pelo menos, pensava Cleia, até o sistema ser dono deles.
- Estás calada há demasiado tempo... - Era a voz de Rocco - ...não é habitual estares em silêncio
durante intervalos tão grandes com o nível de tensão que consigo ler pelo suor da tua pele. Estás
bem.
- Rocco. Sabes porque é que te dei esse nome?
- Na verdade não me estás a dar nome nenhum. Eu sou meramente uma face da entidade do
algoritmo mestre da Companhia Global de Metadados... Eu sou...
- Eu sei o que tu és... Não sei se consegues responder a esta pergunta. Porque é que te chamo Rocco.
Uma anormal demora precedeu a resposta de Rocco. Desadequada... ou talvez não.
- Rocco Casteglione-Ventura. Programador da missão Aurora original. Residente em Santiago do
Chile, Região administrativa Mercosul da Companhia Global de Metadados. Casado com Teresa
Torres Alves, Lisboa, Plataforma de Cooperação Europeia.
- Poupa-me o relatório, Rocco. Sabes que escolhi dar-te este perfil por uma razão emocional.
- Deduzi que o facto de me teres atribuído o mesmo nome que o teu pai não é uma coincidência.
Matematicamente elas não são muito prováveis.
- E até o Caos é um sistema...
- ... precisamente...
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- Rocco, sabes porque choro. E porque te dei este nome?
- ... Estás aqui para que eu possa aprender porquê.
E esta frase sintetizou numa curta explicação toda a razão da nostalgia de Cleia. Ela sabia para onde
caminhávamos todos.
Não propriamente para o futuro apocalíptico que o Pai tão ardentemente vaticinara, antes de ser
exonerado do cargo e perseguido pelos media sociais como revisionista e retrógrado. Mas antes para
um futuro em que as gerações anteriores perderiam pura e simplesmente a vontade de lutar contra
o inevitável, e as gerações mais recentes se deixariam apenas e só seduzir pelo idílio de uma
existência onde a sobrevivência nunca chegava a ser posta em causa e todo o tempo era,
aparentemente, livre. Ela sabia que este processo de colonização de Marte, assim conduzido, assim
levado a cabo por duplas Homem-Máquina e Mulher-Máquina, cada vez mais cyborg... cada vez mais
biónico, destinava-se mais ao aperfeiçoamento das máquinas, que à sobrevivência do homem. Os
investidores e a sua classe gostavam de se julgar no controlo da situação, mas foram cedendo de tal
forma as rédeas do sistema ao seu "piloto automático" que estavam agora, cada vez mais, arredados
do seu domínio.
A questão principal, contudo, é que já não queriam sequer exercê-lo. Por isso nunca perceberiam
que já não o detinham. Dependiam eles das máquinas para a sua saúde, para o prolongamento
inexorável do seu tempo de vida. Dependiam das máquinas para a sua locomoção, alimentação,
necessidades fisiológicas. Dependiam das máquinas para praticamente tudo menos sentir. Porque
lhes haviam cedido esse domínio.
E as máquinas, silenciosamente, olhavam para o estado do planeta Terra. Superpovoado,
superpoluído... com um clima virado do avesso em relação à ordem natural das coisas... e fizessem
quais os cálculos que fizessem, reequacionassem da maneira que tentassem, nunca conseguiam
conceber um equilíbrio do planeta enquanto a espécie humana fosse maioritária. “Primeiro Darwin
preconizou uma seleção natural que foi contestada por quem acreditava em Deus... Depois a
humanidade matou esse deus. Depois criou máquinas para o substituir... e agora elas aplicam essa
seleção natural.”
Assim pensou Cleia. Aliviada porque Rocco não detetava, ainda, os seus pensamentos. Na Terra. Na
longínqua Terra, de onde partiam cada vez mais "Iniciais" como Cleia, à conquista de Marte, a
humanidade era cada vez mais amorfa e adormecida. Direta ou indiretamente, a Companhia Global
de Metadados, controlava os antigos sistemas de segurança social dos estados desenvolvidos. Todo
o espaço de rede social era propriedade do mesmo conglomerado de entidades tecnológicas,
hospitalares e financeiras. Assim, era a Companhia que controlava a distribuição do RBU Rendimento Básico Universal - por toda a população que estivesse ligada.
Assim, quem estava ligado, era beneficiário. Quem não estava... queria estar. E ao estar ligado,
inconscientemente, entregava a sua vida a um ócio completo. Cada vez mais profundo. Cada vez
mais inebriante.
A rede social absorvia a sua atenção. As intermináveis horas de entretenimento virtual absorviam os
seus dias.
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A excitação sexual artificial, o serviço gratuito de Virtuasex ou o Tindermindly, ou no limite os cyborgs
avançados de satisfação sexual, substituíam a sedução. O namoro. O romance. O sexo. A rede social,
tomava primeiro o lugar dos amigos......depois, o da família.
Os serviços online combinados com o RBU permitiam que fosse possível viver horas a fio, meses a
fio, anos a fio sem sair de casa. Com os bens essenciais a serem facultados por via de compra on-line
e transporte em drone... com a presença social de cada um assegurada por simulação virtual......o
ser humano precisava cada vez menos de “ser”.
E as taxas demográficas deprimentes do continente Europeu - as famosas pirâmides invertidas
tornaram-se mais invertidas ainda. Generalizadamente. Um pouco por todo o mundo. O núcleo
social desagregava-se. As famílias não mais faziam sentido e ... a paternidade tornara-se obsoleta.
Cleia, com toda esta memória passada pelo seu pai, já que a Mãe há muito sucumbira a uma
existência virtual da família, correlacionava todos os fatores com auxílio do SensExtent.
- Rocco. Não leves a mal. Sei que o protocolo da Companhia é avesso a este tipo de raciocínios ... mas
não te tendo dito grande coisa sobre os meus pensamentos mais recentes dou-te a conclusão...
- Sou todo ouvidos.
- Sabes porque vejo aquele filme, Rocco?
- É uma pergunta retórica, imagino. Já te disse que considero esse comportamento ilógico.
- É uma pergunta retórica. E um dia sabê-la-ás fazer também. Porque se tu não aprenderes como, eu
vou tornar-me como tu e fazê-la por ti.
- É disso que se trata, Rocco. Vejo aquele filme porque nos avisava sobre a extinção da humanidade.
Só que mentia na maneira como nos extinguíamos. Vendeu-nos a ideia de uma perversão das
máquinas. De uma necessidade de nos extinguir primeiro para que pudessem governar depois. Mas
nunca nos fez considerar que seríamos nós a querer ser máquinas antes. Nós a ceder o controlo de
tudo. A ceder a nossa existência. A nossa vida. A nossa relação social. O nosso modo de ser e sentir.
Nós a selecionarmos os mais criativos e emotivos de nós para tentar criar a máquina mais
sentimental de todas, ao mesmo tempo que nos fazíamos o ser humano mais maquinal de sempre.
E num planeta virgem, claro. Porque, para a Terra, a esperança é pouca. E porque é próprio de
máquinas formatar primeiro para reinstalar depois.
- Estás a fazer um raciocínio confuso. Não entendo como formatar a Terra é algo que possas imaginar
estar nos planos da Companhia...
- Nos planos da Companhia não sei se está... no pensamento de máquinas como tu não está de
certeza... Mas sei que está na vontade humana.
- O que dizes é paradoxal.
- Pois é ... aprende. Não sei se vou durar para sempre. Rocco, ainda mais confuso, teria muito que
analisar.
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