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Expectativa 

 

 

Questão 1 

“Inteligência artificial” é uma expressão que se ouve em toda parte. Promete -se colocar 

inteligência na iluminação das cidades, nos automóveis, nos metrôs. E em todos e sses casos, há 

sempre um algoritmo envolvido. A inteligência artificial, própria de uma cultura dos algoritmos, é 

uma mistura de matemática e programação.  

 

Questão 2 

Porque se por um lado, a inteligência artificial co0nstitui um objeto de pesquisa apaixona nte, se 

os algoritmos funcionam cada vez melhor, continua-se sem saber por que eles funcionam e o que 

fazem. Enfim, ainda não sabemos bem o que significa a inteligência. [Isso é o que caracteriza 

este assunto como misterioso, caótico e delicado, alternando  períodos e evolução com o de 

estagnação.] 

 
Questão 3 

Segundo Cédric Villani, a substituição da mão de obra humana pelo trabalho dos robôs é uma 

consequência inevitável do conhecimento tecnológico. Os robôs, que ainda não são inteligentes, 

mas altamente especializados, vão acabar com certas profissões e exacerbar algumas tensões, 

provocar mal-entendidos/equívocos, manipulações, criar novas ocasiões de insegurança, ou 

mesmo de dependência psicológica.  
 

Algumas empresas já começaram a substituir a metade dos seus trabalhadores pelos robôs. Para 

evitar essa substituição em massa, o melhor é se concentrar em setores nos quais os robôs não 

conseguem atuar/que os robôs não alcançam, ou seja, aqueles que solicitam nossos neurônios, 

um trabalho de precisão, um savoir-faire/habilidades no qual/nas quais a imaginação, a 

inteligência e a fibra artística tenham um papel importante.  

 
Questão 4 

Se o objetivo é possuir uma formação ampla, de largo espectro, e poder acompanhar a evolução 

atual, comece pela especialização para adquirir uma competência, seja ela qual for: os segredos 

da programação de alto nível ou os algoritmos matemáticos mais sofisticados. Depois de adquirir 

essa competência, troque essa experiência com os outros, abra o/seu campo [de atuação]. E 

sobretudo viaje e torne a viajar. 
 

Mais do que nunca a escola deve estar aberta ao mundo . É preciso generalizar 

iniciativas/projetos do tipo Erasmus, mandar sistematicamente os alunos para fazerem estágios 

ou cursos em ambientes diferentes daqueles aos quais eles estão acostumados. [A Europa é uma 

escola, uma oportunidade de formação extraordinária. O simples fato de viajar para conhecer 

culturas diferentes, sistemas diferentes, é um aprendizado incomparável.]  

 
Questão 5 

“Criatividade” é uma palavra que, hoje, se ouve  em toda parte, sob forma de injunção (ordem 

expressa). É preciso ser criativo. Ora, a criatividade, a meu ver, decorre/vem sobretudo da 

capacidade de integrar muitos elementos que emanam (provêm) do mundo que nos cerca (do 

entorno), de discussões... É uma questão de meio ambiente, de interação com os outros. Na 

pesquisa, é algo que se conhece bem. O orientador deve transmitir ao seu aluno a capacidade de 

encontrar (achar) uma solução na qual ninguém pensou. Como transmitir essa disposição?  


