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Resumo da comunicação: 

Inteligência Artificial e a Pessoa Humana 

 

São cada vez mais desenvolvidos os sistemas que apresentam um comportamento 

inteligente com um determinado nível de autonomia para resolver problemas. O 

aumento da capacidade dos computadores, a evolução dos algoritmos e a maior 

disponibilidade de dados têm tido impactos sérios na evolução do mundo e das 

pessoas.  

Poucas vezes a ética tem sido tão chamada a refletir sobre a evolução de um 

conjunto de sistemas tecnológicos. Fenómenos como o nacionalismo e as lideranças 

fortemente personalizadas têm-se desenvolvido nas sociedades democráticas, o 

que obriga a uma reflexão séria sobre a tomada de decisão e o seu impacto no bem 

comum e desse modo no bem individual.  

Questões como a partilha de dados, os mecanismos de tomada de decisão, a 

evolução do mercado de trabalho e o controlo da informação são temas sobre os 

quais urge refletir para tentar compreender quais os impactos no funcionamento 

das pessoas. Se as pessoas sempre foram buscar segurança à razão, mais do que 

nunca, a falácia do certo e do errado pode assumir proporções dogmáticas e muito 

pouco flexíveis. Nesse enquadramento, a diferença poderá voltar a tornar-se defeito 

e a pessoa muito menos pessoa.  

 
 
 
 


