
Entrevistadora: O que é para si a Inteligência Artificial? 

Prof. Eugénio Oliveira: A inteligência artificial pretende ser uma ciência, embora ainda não o seja 

porque a ciência tem  objetivos e métodos muito bem delimitados. A inteligência artificial ainda utiliza 

muitos métodos inerentes a outras ciências e os objetivos são diversos, conforme as escolas de 

pensamento. 

A inteligência artificial sugere o seguimento de duas vertentes em paralelo, por um lado tentar 

desenvolver sistemas computacionais que pareçam inteligentes e, por outro lado, se possível, tentar 

perceber melhor os processos de cognição humana. Sendo estas duas vertentes normalmente paralelas, 

elas podem vir a cruzar-se e uma pode ajudar a outra. No entanto podemos tentar desenvolver um sistema 

que pareça inteligente sem estar a mimar o que se passa no ser humano. Por outro lado é possível perceber 

o que se passa em termos de memorização e aprendizagem nos seres vivos e com isso ajudar a 

desenvolver sistemas inteligentes. 

Há vários aspectos e conceitos que são fundamentais na Inteligência Artificial como o que é o 

Conhecimento. Enquanto que os computadores tradicionais só lidavam com informação e dados, a 

inteligência artificial também tenta usar o conhecimento e isso implica que a partir de informação de base 

se consiga inferir novo conhecimento mais avançado. Portanto no coração da inteligência artificial está 

muito a questão da aprendizagem automática dos (e pelos) programas computacionais.  

Existem também outras questões importantes como as ligadas à robótica, incluido a atividade de perceção 

via  sensores, uma vez que os dados que se retiram da realidade obviamente participam no processo de 

raciocínio. Mas no coração da inteligência artificial está a tentativa de representar conhecimento, de 

alguma forma manipular esse conhecimento, fazê-lo evoluir e depois aplicá-lo de uma forma que resolva 

problemas que antigamente não eram passíveis de  ser resolvidos.  

É bastante conhecido um professor português da Universidade de Washington, Pedro Domingos, que 

escreveu  um livro  “The Master Algorithm” onde ele propõe criar um super algoritmo que consiga 

aprender tudo, baseado no que a inteligência artificial tem vindo a desenvolver nos últimos 30 e tal anos. 

Essa proposta tem causado bastante impacto quer na comunidade científica quer na dos potenciais 

utilizadores. 

Ao longo dos anos a inteligência artificial utilizou a lógica para, computacionalmente, representar 

conhecimento e operar sobre esse conhecimento como os humanos, muitas vezes, fazem. Depois também 

propôs o conectivismo, sobretudo usando redes neuronais artificiais, que é um outro paradigma usado na 

IA, em que o sistema aprende a classificar situações captadas através da análise de características 

evidenciadas no passado.. Existiram outros paradigmas ao longo do desenvolvimento da IA, como o 



paradigma evolucionista que propõe programas que de algum modo simulam o que se passa nos seres 

vivos que é o mecanismo da evolução. Nós criamos programas que permitem a evolução, ao longo do 

tempo, no sentido de se aproximar incrementalmente da solução procurada, uma vez que os programas de 

IA não deverão ser fixos, eles devem evoluir com o tempo. E isso põe outros problemas que podemos 

colocar de como e onde essa característica nos pode levar. Este paradigma dos algoritmos evolucionistas é 

baseada na teoria da evolução das espécies pela selecção natural de Charles Darwin e é aplicada no 

paradigma programas que tentem chegar mais rapidamente à solução de um problema por evolução. Este 

tipo de programas proposto pela IA faz selecionar por cruzamento, evolução e mutação uma população de 

possíveis soluções até encontrar a que pareça ser a mais apta segundo critérios pré-estabelecidos. 

 

Temos então o paradigma lógico, conetivista das redes neuronais, o evolucionista (Algoritmos Genéticos) 

e ainda existem  outros, como é o caso dos baseados em processamento estatístico. è um facto que, nos 

anos 70, se pensava-se que um problema muito fácil de resolver seria o da compreensão da linguagem 

natural, a tradução por exemplo do russo para o americano. Desenvolveram-se então  muitos programas 

para linguagem natural computacional baseados em lógica e  gramáticas. Depois chegou-se há conclusão 

que, por vezes e em certas circunstâncias, a melhor maneira de resolver o problema de entender a 

semaântica e responder a perguntas formuladas em linguagem natural (português, inglês, etc) é pela 

utilização da estatística. Se nós percorremos um texto e calcularmos a frequência de certas palavras 

podemos chegar a conclusão de qual é a sua importância. E se verificarmos a coocorrência de certas 

palavras, tal leva o programa a inferir  que elas estão ligadas de alguma forma. Por exemplo se eu quiser 

perguntar qual foi o primeiro rei de Portugal, poderá bastar percorrer milhões de frases  em textos de 

história de Portugal e chegar à conclusão que “D. Afonso Henriques” e “primeiro rei de Portugal” 

aparecem muitas vezes em conjunto e portanto a resposta de quem foi o primeiro rei de Portugal é D. 

Afonso Henriques. Este tipo de abordagem baseia-se em  um paradigma que não tem tanto a ver com 

raciocínio lógico mas deriva apenas de um raciocínio estatístico. E depois, finalmente, temos outra 

perspetiva que também, como a anterior, é utilizada para o text mining (ou seja, a recuperação de 

conhecimento a partir de texto) onde algoritmos analizam vectores que permitem fazer a separação entre 

classes para encontrar separações como tópicos diferentes de notícias, por exemplo, para tratar textos . 

Isto só para dizer que só para um aspeto da IA que é a aprendizagem automática, adaptação e evolução, 

existem muitas técnicas que agora foram convergindo para o que se chama “machine learning”. Também 

falei da representação do conhecimento, de como representamos o conhecimento para tratamento 

computacional. Podemos fazer isso como acontece com o ser humano, mas de forma esteriotipada e 

simplificada,, com redes semânticas ou por regras sugeridas pelsa memórias associativa e procedimental. 

Outras questões que estão ligadas, incluem, o tratamento da informação incerta como por exemplo 



“aquela pessoa é alta”, “aquela pessoa é velha”. Estes são termos muito vagos, mas nós temos a 

possibilidade de tratar informação que não é simplesmente sim ou não, verdadeiro ou falso, mas sim com 

vários graus de certeza, ou vários graus de incerteza o que está mais próximo do que se passa com o 

raciocínio humano pois estamos sempre a utilizar esses termos na nossa vida e no nosso poder de decisão. 

Nos últimos 20 anos, já não se pensa em ter um único mega programa para resolver problemas complexos 

mas sim em ter vários programas em simultâneo que cooperam para resolver um problema. Daí que exista 

uma parte de IA que se chama os sistemas multiagente, agentes de software, que são entidades 

computacionais capazes de, com uma certa autonomia, trabalharem em conjunto para resolver um 

problema mais complexo, esta é também outra dimensão da inteligência artificial.  

 Aqui há uns largos anos um neurocientista português, mundialmente famoso, António Damásio, escreveu 

um livro chamado “O Erro de Descartes”. Nele se provava,  de alguma forma por experiência, que ao 

contrário do que se pensava a racionalidade e a emoção são duas facetas essencialmente relacioanadas. A 

emotividade e a racionalidade estão muito juntas. A  racionalidade é muito condicionada pelo estado 

emocional das pessoas e vice-versa. Daí que nos perguntemos: Sse nós estamos a fazer programas 

inteligentes, porquê não tentar que essa tomada de decisão, em vez de ser fria baseada só em estratégias 

económicas e entre outras matematicamente calculadas, também entrasse em conta com alguma 

representação da emotividade. E então desenvolvemos uma analogia de sistemas que eram agentes de 

software que pudessem ter alguma similitude ou que pudessem simular algumas emoções mais básicas 

como por exemplo o medo, a ansiedade, a felicidade, entre outras. E verificar com agentes de software 

com essas capacidades que são instanciadas pelas experiências anteriores, como é que se poderia ajudar a 

melhor simular o raciocínio e o comportamento de grupos e de sociedades humanas.  

Todas estas teorias envolvem trabalho de muitos anos ao estabelecer os princípios, depois os métodos, 

depois as ferramentas para programar e depois experimentar. Foram precisas muitas centenas de pessoas e 

anos para chegarmos aos dias de hoje em que a IA está, pelo menos aparentemente,  mais na moda, mas já 

esteve por baixo. Então se considerarmos a robótica inteligente, qualquer demonstraçãodá um pouco mais 

nas vistas porque estamos ali a ver o corpo que é controlado pelos programas de IA (entre outros). 

 

Entrevistadora: Mas acha que mesmo simulando essas emoções nunca poderemos reproduzir o cérebro 

humano na IA? 

Prof. Eugénio Oliveira: Claro que tanto quanto eu tento ver  para a frente, eu diria que não, não podemos 

reproduzir, até por uma questão muito simples. Por causa do hardware. O nosso hardware físico é 

incomensuravelmente mais complexo do que os computadores neste momento. Os computadores utilizam 



hoje em dia hardware baseado em silício. Ora não tem a ver com as potencialidades dos nossos processos 

bioquímicos que residem no nosso corpo e no nosso cérebro, onde ocorrem milhões e milhões de 

sinapses. E os computadores por mais potentes que sejam neste momento, no paradigma atual de 

hardware computacional, não permitirão atingir essa complexidade. E por isso também se conclui que a 

mímica que pretendemos está sempre a uma certa distância da inteligência (pelo menos humana). Mas tal 

não significa que os computadores não sejam melhores que os seres humanos em muitas tarefas e 

funcionalidades, sobretudo quando é importante memorizar grandes quantidades de informação e fazer 

cálculos rápidos.  

Mas há uma complexidade emocional do nosso cérebro que neste momento não é possível. A IA tem 

ainda de evoluir muito. Mas mesmo com o hardware atual podemos ainda evoluir muito mais, do ponto 

de vista das emoções, primeiro teríamos que definir mesmo bem o que são emoções nos humanos e no 

reino animal, porque por vezes, por falta de análise detalhada dos fenómenos, também criamos mitos. 

Eventualmente poderíamos nos aproximar bastante se conseguíssemos codificar e traduzir muitas 

experiências que são adquiridas ou transmitidas para um programa em algumas variáveis que 

representassem emoções e, depois, que pudessem ser tidas em consideração no momento da tomada de 

decisão. Por exemplo aqui há uns anos desenvolvemos um sistema de simulação de combate a incêndios. 

E a primeira ideia que surgiu foi especificar os agentes de software e dar-lhes um plano para combater um 

incêndio. E depois chegamos à conclusão que não ia ser uma simulação realista e útil, porque os humanos 

estão sujeitos a outras influências que não só as do meio, como o vento, a velocidade da chama, a 

inclinação do terreno, etc.  Não é só isso que conta. existem outros factores, muito humanos, como 

emoções, por exemplo o facto de nos termos queimado de forma imprevista ou de estar ali um colega 

nosso em perigo e ele ser muito nosso amigo o que nos levaria a tentar ajudá-lo nem que o plano tivesse 

de ser abandonado. Portanto tentamos mimar algumas dessas emoções nos sistemas artificiais para 

verificar qual a adequação dos comandos e planos às situações concretas 

 Tenho receios de coisas que começaram simples e muito bem intencionadas como os drones sejam 

apropriadas indevidamente e, como acontece actualmente, são utilizados para matar indiscriminadamente 

e isso causa algum receio porque quem aposta muito nisto é a parte militar eo racional de 

desenvolvimento e utilização passa a ser radicalmente diferente do que muitos investigadores 

imaginavam..  

 

Entrevistadora: Eu li um artigo em que estavam a construir robôs para substituir os humanos na guerra e 

isso é assustador porque eles não sabem distinguir entre um adulto ou uma criança. 



Prof.. Eugénio Oliveira: Isso tudo depende do programa que está a controlá-los, porque por exemplo, 

conhecemos desde à muitas décadas as Leis de Asimov, sendo que a primeira delas era que um robô nunca 

poderia prejudicar um ser humano e isso é possível implementar, pode é não ter interessar a alguns 

utilizadores futuros como os militares que querem eliminar humanos. Pode ser que no futuroa guerra seja 

só entre robôs quem sabe? 

 

Entrevistadora: Há uma professora na Universidade de Coimbra que é advogada e fez um livro que é 

sobre os direitos e deveres da IA. E por exemplo nós queremos implementar robôs que façam cirurgias 

por nós porque nós trememos das mãos e os robôs não. O que nós vamos fazer por exemplo se ele se 

enganar e provocar um dano no ser humano? 

Prof.. Eugénio Oliveira: Isso é um problema grave que se coloca: Quem é o responsável? Por exemplo 

cada vez mais está-se a introduzir sistemas inteligentes na condução das viaturas e imaginemos que há um 

programa que diz que se vires que o carro vai embater com alguma coisa, imediatamente vira para a 

esquerda ou para a direita, e se ao fazer isso mata uma pessoa, quem é que e o responsável? Ou se travar 

de repente e os passageiros são projectados contra o vidro e morrem. De quem é a responsabilidade da 

decisão? A questão das responsabilidades legais é complexo. Outro exemplo que me aconteceu a mim há 

25 anos atrás, foi que nós desenvolvemos um sistema pericial que tentava simular um médico especialista 

que fazia diagnósticos de arritmias cardíacas. E o problema que colocámos era um problema 

Deontológico, ou seja, eu vou fazer este programa, vou colocar aqui o conhecimento extraído de vários 

peritos humanos, mas o sistema vai atuar de acordo com aquelas regras numa arqitetura computacional 

que a minha equipa projectou e desenvolveu. Se algum diagnósticoresultar errado, a responsabilidade é 

assacada a quem? Dos informáticos, que foram quem desenvolveu o programa ou dos especialistas que 

detêm o conhecimento médico? Claro que depende e seria necessário termos de responsabilidade 

partilhados e bem identificados de uns e outros. Mas como muitas vezes existe evolução desse 

conhecimento é preciso estar constantemente a monitorar qual é o grau de erro que pode estar associado 

àqueles conhecimentos que estão a ser produzidos e aquelas decisões que estão a ser tomadas. Aí as 

responsabilidades também devem ser partilhadas entre quem desenvolve e quem participa, neste caso 

médicos que devem monitorar os resultados e este procedimento tem de ficar bem explícito desde o 

início. Por isso não podemos utilizar os programas como caixas pretas, é bom ter a consciência que 

estamos a utilizar algo que tem lá trabalho incorporado de várias pessoas e que há erros associados, e que 

podem até pode ser quantificado, por exemplo quando se utilizam redes neuronais artificiais para fazer 

classificações como um diagnóstico. 



 

Entrevistadora: Muitos autores querem criar nanorobots para implementar no nosso cérebro para que 

possamos por exemplo aprender um idioma em segundos. O que acha disso? Acha que podíamos ser 

controlados por IA que é ótima a hackear sistemas? 

Prof. Eugénio Oliveira: Sim isso pode acontecer não digo que não. Por exemplo as próteses biónicas 

poderão levar a implantação de chips que incluam um conjunto de informação e algoritmos que podem 

atuar em simbiose com o nosso cérebro e podem causar coisas boas e más o que pode ser  muito perigoso. 

Vai ser difícil de parar a tendência futurita porque as primeiras hipóteses que aparecem são normalmente 

muito benéficas e muito apelativas mas em simultâneo esse sistema podem alterar-nos radicalmente a 

vontade. Aliás isso já se passa actualmente, de forma camuflada através da química, pois muitos 

medicamentos alteram a personalidade de uma pessoa. Portanto os perigos existem sem dúvida e até já 

convivemos com eles. 


