


Passaram-se os anos e nada aconte
ceu. Vieram avanços, contudo, nada 
que entregasse o que foi prometido. 
Com isto, os pesados fundos governa
mentais para IA foram cortados e a se
gunda metade dos anos 1970 foi uma 
corrida para recuperar a imagem des
ta especialidade. Somente na entrada 
dos anos 1990, a inteligência artificial 
ganhou novo status, impulsionada 
pela evolução computacional e pelo 
preço baixo dos chips (lembram-se da 
Lei de Moore?), além de contar com 
novos avanços em diversas áreas do 
conhecimento. 

Atualmente, há softwares rodando 
em imensos computadores que ajudam 
a tomar decisões no mundo dos negó
cios. Eles auxiliam governos a contro
larem arsenais militares, facilitam a 
logística de empresas, têm atuação des
tacada em companhias de exploração 
de recursos naturais, previsão do clima, 
no setor farmacêutico etc. Têm sido 
especialmente úteis no complicado jogo 
de derivativos do mercado financeiro 
mundial. No entanto, não conseguiram 
evitar a crise do subprime de 2008, mes
mo com vários humanos avisando que 
havia sinais de perigo. O poder compu
tacional não é um problema atual. Além 
dos supercomputadores, redes neurais e 
sistemas em grid têm ajudado a resolver 
algoritmos numa rapidez inimaginável. 
A dificuldade continua sendo emular o 
cérebro humano. E, para resolver isto, 
a IA deixou de ser exclusiva da ciência 
da computação. Atualmente, o concei
to envolve computadores, softwares, 
robótica, neurociência, biotecnologia, 
etnografia. Novas especialidades tam
bém entraram no jogo, como os estudos 



sobre cognição, vida artificial, ligações químicas do cérebro 
e movimentos do corpo. O futuro ainda reserva a entrada de 
novos materiais — vindos da nanotecnologia e biotecnologia, 
como células orgânicas programáveis —; evoluções nas redes 
— neurais e internet —; sistemas agentes e, claro, uma união de 
tudo isso em busca de um objetivo comum. 

É tudo tão novo que muitos adotam um divisor de águas 
nos termos. Há o Gofai (sigla para good old-fashioned artificial 
intelligence ou, em tradução livre, a IA dos bons e velhos tem
pos) e uma série de caminhos focados na solução de problemas 
específicos, geralmente definidos por embodied, distributed 
intelligence. É algo como uma inteligência distribuída e encar
nada que faça sentido no mundo dos humanos. 

Quando tudo isso estiver pronto, os cientistas terão de se 
deparar com outro paradigma, as três leis de Isaac Asimov. 
No livro Eu, Robô o ficcionista descreve: 1) um robô não pode 
ferir um ser humano ou por omissão ou permitir que um 
ser humano sofra algum mal; 2) um robô deve obedecer as 
ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos 
casos em que tais ordens contrariem a primeira lei; 3) um 
robô deve proteger sua própria existência desde que tal pro
teção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. 
Por robô pode-se entender qualquer máquina com IA. Não 
há ideia hoje de como isso possa ser programado. 

Com isto, a estrela da TV Watson é apenas um dos avanços 
dentro dessa IA moderna. O computador da IBM entende 
razoavelmente bem a linguagem humana. Mas, dentro deste 
cenário no qual o entusiasmo foi substituído pela cautela, há 
quem acredite que a máquina campeã do Jeopardy não ajude 
nada além do marketing da fabricante. E a IA moderna tem se 
desenvolvido em tantas direções que o sucesso do Watson causa 
pouca admiração. Os objetivos ainda continuam longe de serem 
alcançados, o que, em termos de tecnologia, significa um espaço 
de tempo de uma década. Talvez um pouco mais. 

Text Box
Fonte: Informationweek Brasil, São Paulo, ano 13, n. 238, p. 46-48, abr. 2011.




