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deltaKappa        Dois excelentes livros para quem se interessa pelo nosso   

                                           futuro e pela nossa posição no cosmos 

 

 

 

Uma fotografia muito famosa foi tirada pela sonda espacial Voyager I de uma distância de seis biliões 

de quilómetros: a Terra aparecia como um pálido ponto azul.  Carl Sagan escreveu: Olhem outra vez 

esse ponto. É aí. É aí a nossa casa. Somos nós… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Talvez um dia encontremos evidência de uma inteligência extraterrestre. Por outro lado, a nossa 

Terra pode ser única e a nossa busca falhar para desapontamento dos investigadores. 

 

Estas frases foram extraídas do livro On the Future, Prospects for Humanity escrito pelo Astrónomo 

Real inglês, que foi Director do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge, Martin Rees. 

Nele vai encontrar uma discussão aprofundada das ameaças e oportunidades com que nos deparamos 

agora que estamos de posse das novas poderosas tecnologias.  

Dos recursos energéticos às ameaças climáticas, da biotecnologia à cibertecnologia, robótica e 

inteligência artificial, vai mergulhar numa reflexão lúcida e informada sobre os problemas que se nos 

levantam e sobre a forma como estão a ser abordados.  

Será que estamos apostados em dar cabo daquele belíssimo ponto azul que pode ser o único em todo 

o cosmos?!  

 

 

 

 



  

 
Durante alguns milhares de milhões de anos, a vida na Terra consistiu apenas em organismos 
unicelulares simples….. tinham um único objectivo, reproduzirem-se o mais possível. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uma câmara de vídeo instalada num carro gera imagens de 1000 x 1000 pixéis…… para conduzir, o 
sistema tem de gerar na sua saída dois números: um número representa o ângulo do volante, o outro 
a pressão no acelerador, se for positivo, ou a pressão no travão, se for negativo. Estes dois números 
bastam para conduzir qualquer veículo de forma segura. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Um teste de Turing generalizado1 permitirá, mais tarde ou mais cedo, distinguir comportamento 
verdadeiramente consciente de comportamento inteligente, mas não consciente. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
A ideia de que um sistema moderadamente inteligente pode ser usado para criar outro mais 

inteligente do que o anterior, não é totalmente inverosímil…………O desenvolvimento de um sistema 

superinteligente……..teria consequências dramáticas no funcionamento da sociedade. 

 

Estas frases foram extraídas do livro Inteligência Artificial cujo autor é o actual Director do IST, o Prof. 

Arlindo Oliveira. 

Nele pode fazer uma viagem fascinante através da evolução da inteligência na Terra desde os seus 

primórdios até aos nossos dias ficando a conhecer o estado da arte da Inteligência Artificial: as opor-

tunidades que abre e os riscos em que nos incorre. 

                                                           
1 Num teste de Turing generalizado o sistema computorizado interage com vários humanos de forma sistemática 
e prolongada, durante dias, meses ou anos. A interação pode incluir conversas telefónicas ou videoconferências. 
Para passar o teste o comportamento do sistema deve ser indistinguível do de um ser humano. 


