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O que é IA?

Sub-área da Ciência da Computação que estuda 
a resolução de problemas do mundo real por 
meio de programas de computador (software).
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IA imita a inteligência humana?

✤ Pode imitar

✤ Mas não necessariamente

✤ O mais importante é se comportar de forma 
inteligente, i.e., resolver o problema.

✤ O que é inteligência? 

✤ Não sei, não há uma definição amplamente aceita.



Principais Técnicas de IA

✓ Lógica e Inferência

✓ Busca

✓ Reconhecimento de Padrões

✓ Representação de Conhecimento e Ontologias

✓ Senso Comum e Raciocínio

✓ Aprendizado de Máquina (Redes Neurais, Aprendizado 
profundo, etc.)

✓ Planejamento e Otimização



IA nas décadas 
passadas

✤ Xadrez, Go

✤ Reconhecimento de Escrita,  
de Voz, Facial

✤ Buscas em grandes 
quantidades de dados

✤ Processamento de  
Linguagem Natural



IA nos Próximos anos

➡ Medicina
➡ Ciências Ambientais
➡ Química
➡ Física
➡ Economia
➡ Arquitetura
➡ Direito
➡ Ciências Sociais / Humanas
➡ Arte / Música



Medicina

Predição de doença 
Cardio-Vascular

Detecção  
antecipada  
de Sepse

spectrum.ieee.org/static/ai-vs-doctors



Física

Fevereiro 2017



Direito

Communications of the ACM  
Volume 29 Issue 5, May 1986  
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Communications of the ACM  
Volume 29 Issue 5, May 1986  



Economia Science 349 (6245), 2015.



Quais cientistas podem se 
beneficiar (1)

✤ Boa parte da ciência que tenha uma grande 
quantidade de dados de múltiplas fontes e formatos 
(entradas) que levem a diferentes fenômenos (saídas).

✤ IA pode ajudar a criar modelos/teorias / relações

✤ IA pode ajudar a fazer predições

✤ Muitas vezes, melhores que a intuição humana



Quais cientistas podem se 
beneficiar (2)

✤ Representação do conhecimento (p.ex. ontologias)

✤ Diferentes sub-comunidades com diferentes 
terminologias inter-relacionadas.

✤ Coleta conhecimento explícito 

➡ Extrai conhecimento implícito



IA e Robótica nas 
próximas décadas

✤ Piloto automático em carros, 
aviões, trens, navios

✤ Publicidade e Marketing

✤ Diagnóstico Médico, Cirurgias

✤ Decisões jurídicas

✤ Investimentos

✤ Políticas Públicas

✤ Arte, Música, Esporte



O computador 
nunca vai…
✤ Quase toda a literatura sobre o tema 

termina concluindo que os 
computadores nunca irão substituir os 
humanos totalmente em tarefas mais 
sofisticadas que exigem

✤ inteligência

✤ criatividade

✤ emoção

✤ empatia, etc.

✤ Fuga da realidade!
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✤ Músico instrumentista (2040?), Compositor (2050?), Poeta (2060?)

✤ Juiz, Prefeito, Governador, Presidente (2050?)

✤ Desenvolvedor de Software (2060?)

✤ Cientista (2060?)



Potencial para impactos positivos e 
negativos é muito grande
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Mais Futurologia: 
Extinção de empregos

• [Manyika et al. 2017]: 5%das tarefas são hoje automatizáveis.  

• [Chui et al. 2015]: 45% das tarefas são automatizáveis com as tecnologias já 
existentes hoje.  

• [Frey et al. 2003]: 47% dos empregos nos EUA estão em risco  
(nas próximas 1 ou 2 décadas)  

• Minha intuição: 99% dos empregos serão extintos até 2100 !



Teremos  
que  
escolher:

Utopia 
ou 
Distopia



Para a Utopia (1)

✤ Teremos que regulamentar a  
IA e a Robótica

✤ Minimizar

✤ dano

✤ preconceito

✤ Ética Digital



Para a Utopia (2)

✤ Teremos que criar “profissões” 
radicalmente novas.

✤ Humanos farão aquilo que 
gostam.

✤ Estado/sociedade deverá 
remunerá-los adequadamente.

✤ Como fazer??? 
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