
 

www.serg.inf.puc-rio.br 

 

SERG – Grupo de Pesquisa em Engenharia Semiótica do
Departamento de Informática da PUC-Rio

Série de Resenhas EMAPS
Ética e Mediação Algorítmica de Processos Sociais

O Futuro da IA segundo Shanahan
EMAPS Resenhas #04

Edgar de Brito Lyra Netto
www.fil.puc-rio.br/o-departamento/corpo-docente/...

Abril de 2021

Como citar este documento: Lyra, E. (2021) O Futuro da IA segundo Shanahan.
EMAPS-Resenhas #04. Rio de Janeiro, RJ - Brasil: SERG, Departamento de Informática, PUC-Rio,
2021. 17 p. Disponível em:
www.hcc.inf.puc-rio.br/EMAPS/userfiles/downloads/Resenha-Shanahan2015.pdf

Este obra está licenciada com uma Licença CC BY-NC-ND 4.0
Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional

http://www.fil.puc-rio.br/o-departamento/corpo-docente/edgar-de-brito-lyra-netto/
http://www.hcc.inf.puc-rio.br/EMAPS/userfiles/downloads/Resenha-Shanahan2015.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


O Futuro da IA segundo Shanahan

O Futuro da IA segundo Shanahan

Escrita por: Edgar Lyra

Abril de 2021

Resumo:
Este documento apresenta uma resenha do seguinte livro: Shanahan, M. (2015). The te-
chnological singularity. In The MIT Press essential knowledge series. Cambridge,
Massachusetts: The MIT Press.

A resenha foi escrita tendo em vista o contexto da disciplina INF2034 – Tópicos em Teoria
da Computação II – Filosofia, Computação, Ética e Tecnologia: Uma Aproximação Interdiscipli-
nar. A disciplina é parte da programação da pós-graduação do Departamento de Informática da
PUC-Rio, tendo por responsáveis os professores Clarisse de Souza (Departamento de Informá-
tica, PUC-Rio) e o autor desta resenha, Edgar Lyra Netto (Departamento de Filosofia, PUC-Rio).

Palavras-Chave do Livro:
Inteligência Artificial; Previsões
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1 O autor

Murray Shanahan é professor de robótica cognitiva no Imperial College de Londres, Departa-
mento de Computação. Atua também na DeepMind, hoje pertencente ao Google. Além do livro
ora resenhado, The Technological Singularity (Shanahan, 2015), publicou as seguintes obras:
Embodiment and the inner life: Cognition and Consciousness in the Space of Possible Minds
(2010), Solving the Frame Problem (1997), e Search, Inference and Dependencies in Artificial
Intelligence (1989), em coautoria com Richard Southwick.

O livro foi escolhido para integrar o conjunto de resenhas da disciplina INF2034 por perfazer
com o já resenhado AI Ethics, de Coeckelbergh (2020), ambos publicados pelo MIT, um caracte-
rístico balizamento das atuais preocupações ético-políticas com o desenvolvimento da inteligência
artificial. Enquanto Coeckelbergh se preocupa prioritariamente com os efeitos das tecnologias in-
teligentes já hoje em uso, Shanahan se concentra sobre seu possível desenvolvimento futuro, mais
pontualmente, com cenários em que não haja “mais ação humana possível.” Trata-se, segundo
ele, de levar essas reflexões a sério, por mais insólitas que possam neste momento se configurar. A
comparação com a ameaça climática é inevitável: tivéssemos refletido a tempo e suficientemente
sobre o que estava por vir, não nos veríamos agora além do ponto de não retorno, limitados a
remediações e mitigações.

2 Metodologia e estilo

Existem decerto outros livros focados no problema do futuro da inteligência artificial, no possível
advento de uma inteligência artificial de fato geral e subsequente “explosão de inteligência”,
com ponto de chegada na ainda não pacificada ideia de singularidade. O mais visível deles é
Superintelligence, de Bostrom (2014), já traduzido para o português1. Essa tradução torna o
livro de Bostrom mais acessível ao leitor brasileiro, o que foi decisivo para esta opção de resenha.
As razões elencadas pelo autor já na introdução do livro dão a medida da sua relevância ética,
isto é, para além do puro gosto pela especulação.

3 Índice e resumo dos capítulos

O índice organizado a seguir é mais detalhado que o do livro, na medida em que incluem as sub-
seções presentes apenas no corpo do texto. Visa facilitar a visão geral do tratado e proporcionar
apoio as sínteses seguintes. É recomendada a leitura integral e sequenciada do texto, mas os
capítulos são separadamente inteligíveis. É como se segue o índice:

1. As rotas da Inteligência Artificial

1.1. Inteligência artificial geral

1.2. Senso comum e criatividade

1.3. O espaço das possíveis inteligências artificiais

2. Emulação Integral do Cérebro

2.1. Copiando o cérebro

2.2. Os três estágios da emulação integral do cérebro
1Bostrom, Nick: Superinteligência. São Paulo, Darkside, 2018.
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2.3. A tecnologia do mapeamento cerebral

2.4. A tecnologia da simulação neural

2.5. Computação em escala cerebral

2.6. Robótica: a tecnologia da corporificação

2.7. Corporificação virtual

2.8. Emulação e aprimoramento

3. A Engenharia da Inteligência Artificial

3.1. Atestações (intimations) de inteligência

3.2. hegando a conhecer o mundo

3.3. Aprendizagem de máquina

3.4. Inteligência artificial através de big data

3.5. Otimização e incerteza

3.6. Inteligência artificial universal

3.7. Inteligência de nível humano e inteligência de tipo humano

4. Superinteligência

4.1. Rumo à superinteligência

4.2. Superinteligência inspirada no cérebro

4.3. Otimização e criatividade

4.4. A engenharia da superinteligência

4.5. Ilusão de usuário ou antropomorfismo?

5. Inteligência Artificial e Consciência (Consciousness)

5.1. Pode uma inteligência artificial inspirada no cérebro ser consciente

5.2. A vida de uma inteligência artificial de base cerebral

5.3. Consciência na superinteligência de engenharia

5.4. Ciência de si (self awareness) na superinteligência

5.5. Emoção e empatia na superinteligência

6. O Impacto da Inteligência Artificial

6.1. Política e economia da inteligência artificial de nível humano

6.2. Quando acontecerá a superinteligência?

6.3. Trabalho, lazer e abundância

6.4. Dependência tecnológica

6.5. Consequências indesejadas

7. Céu ou Inferno

7.1. Pessoas artificiais
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7.2. Além da humanidade

7.3. Fazendo upload da mente

7.4. Risco existencial

7.5. Superinteligência segura

7.6. Moralidade e superinteligência

7.7. Perspectiva cosmológica

Logo no PREFÁCIO o autor fala do seu fascínio juvenil pela ficção científica e pela obra
de Isaac Asimov, seguida de esclarecimento sobre sua atual relação com esse gênero literário e
descarte de flertes com perspectivas futurológicas. O motivo de estudar futuros implausíveis,
sobretudo distópicos ou indecifráveis, é a intenção de agir preventivamente para reduzir suas
chances de materialização. O autor considera também a capacidade dessas projeções alavan-
carem questões filosóficas de maior importância, sobretudo questões relativas aos nossos reais
propósitos como espécie (humana), às nossas prioridades em relação ao mundo e ao próprio fu-
turo. Esclarece por fim que, sendo impossível abarcar o tema nas suas múltiplas ramificações,
seu interesse se fixará na inteligência artificial e deixará de lado tópicos decerto importantes,
como a nanotecnologia e a biotecnologia.

A INTRODUÇÃO começa lançando luz sobre a noção de singularidade. Fazendo referên-
cia à Física, o autor alude a um momento em que “as leis se quebram” ou deixam de existir,
mais especificamente, a um possível colapso da ideia de mundo e vida tal como os entendemos
hoje. Daí sua preocupação com progressos que nos levem nessas direções. O movimento seguinte
é a demarcação dos campos supostamente mais ligados a esses progressos: inteligência artifi-
cial e neurotecnologias. Outros campos inegavelmente importantes, como o da biotecnologia,
se apequenam diante desses dois e não são discutidos no livro, pelo menos mais centralmente.
Outra justificativa para o foco especulativo do livro reside na chamada Lei de Moore, por ele
(re)descrita como “lei da aceleração dos retornos” (law of accelerating returns): a velocidade
com que uma tecnologia se desenvolve seria proporcional ao seu presente grau de sofisticação.
Fazendo prolepse à hipótese dos platôs – de impossibilidade de aceleração exponencial contínua
–, Shanahan argumenta que no plano das inteligências, naturais ou artificiais, não há boa sus-
tentação para esse tipo de tranquilização. Dada a incerteza e possíveis “consequências sísmicas”
do presente desenvolvimento tecnológico, haveria muitas razões, inclusive filosóficas, capazes de
justificar a atenção ao conceito de singularidade. Essas razões apontam conjuntamente para um
necessário balanço de riscos e oportunidades existenciais, balanço ao qual o autor acrescenta um
terceiro nicho exploratório, o das motivações que hoje, concretamente, turbinam as pesquisas
em epígrafe. À competição entre estados e corporações por poder e lucro junta-se ainda o desejo
transhumanista de superação da condição humana. Afinal, pergunta o autor: “Por que devería-
mos nos contentar com a vida humana como a conhecemos?” (p. xxii) O entrelaçamento dessas
tantas linhas de força justificaria, em suma, o esforço especulativo do livro.

O CAPÍTULO 1 – As rotas para a Inteligência Artificial (Routes to Artificial Intelligence)
– identifica dois grandes caminhos (e seus entrelaçamentos) de advento uma inteligência artificial
efetivamente geral (GAI): mímese e aprimoramento do cérebro biológico, versus engenharia de-
senvolvida do zero (from scratch). O capítulo começa com uma exploração didática do próprio
conceito de inteligência artificial de nível humano, exploração que tem como ponto de partida o
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paradigmático teste de Turing, descrito pela primeira vez no artigo “Computing Machinery and
Intelligence” (Turing, 2009).2

Não obstante o sucesso de inteligências artificiais específicas em campos de grande orgulho
humano como o xadrez, espécie de expressão essencial da nossa intelectualidade, o fato é que não
há ainda sinal de uma inteligência artificial que possa fazer-se passar por um simples trabalhador
de escritório, com suas variegadas e medianas habilidades. O autor esclarece que, nesse último
sentido, o teste de Turing é um parâmetro pobre, posto que “envolve somente linguagem” (p. 4).
Ficam de fora da sua testagem saberes corporais e habilidades gerais de interação com o dinâmico
e confuso mundo físico. Além da questão da corporificação (embodiment), Shanahan define dois
requisitos, em princípio mentais, sem os quais não poderíamos falar de inteligência artificial geral:
senso comum e criatividade. Sugere que criatividade sem senso comum é dar golpes às escuras
(thrashing in the dark), ao passo que senso comum sem criatividade é inflexibilidade. O autor
dá como exemplo não humano dessa combinação uma experiência feita com corvos da Caledô-
nia. Eles precisavam utilizar fios de arame dobrados, deixados propositalmente no seu ambiente
de confinamento, que podiam funcionar como anzóis para içar baldinhos de alimento do fundo
de tubos, baldinhos de outro modo fora do seu alcance. Relata o autor que Betty, um corvo
fêmea especialmente inteligente, uma vez deixada apenas com arames retos, encontrou meio de
curvá-los de modo a produzir os necessários anzóis. A questão posta pelo autor foi a seguinte:
se assim é, por que é tão insatisfatório progresso em direção a uma inteligência artificial de nível
humano? Decide, então, identificar as principais escolas de pesquisa em inteligência artificial e,
consentindo que há muitos matizes nesse inventário, chega à grande divisão enunciada no início
da resenha deste capítulo: emulação integral do cérebro (whole brain emulation) e engenharia a
partir do zero. A primeira via é o objeto do próximo capítulo.

O CAPÍTULO 2 – Emulação Integral do Cérebro (Whole Brain Emulation) – volta-se
sobretudo para questões de engenharia de computação e neurotecnologia, atento aos limites
presentes e futuros das capacidades computacionais. Necessário não esquecer que o livro não trata
precipuamente de inteligência artificial, mas de singularidade tecnológica. Livre das limitações
dos suportes orgânicos, o cérebro emulado poderia aperfeiçoar-se indefinidamente em direção
a uma superinteligência, quiçá além de tudo que temos por parâmetro. Começando por uma
descrição abreviada do que hoje se conhece do cérebro humano, Shanahan discute os caminhos de
sua possível emulação, que não será completa ou mesmo significativa se divorciada da interações
com o ambiente físico e social.

O autor divide o processo de emulação em 3 estágios: mapeamento, simulação e corporifica-
ção. Tudo começa por produzir um mapa, uma planta muito detalhada pelo menos da região
frontal do cérebro, região que, segundo a atual neurociência, responde pelas nossas capacidades
cognitivas superiores. A etapa seguinte é a simulação em tempo real da atividade de todos os
neurônios mapeados, e de suas conexões sinápticas. O terceiro e último estágio é a inserção dessa
simulação no ambiente externo. O autor discute em bastante detalhe os caminhos, obstáculos
e horizontes encontrados em cada uma dessas etapas, bem entendido, usando como referência
um rato, cujo cérebro tem cerca de 70 milhões de neurônios, contra os 80 bilhões de um adulto
humano.

Não é possível restituir no escopo desta resenha a exposição argumentada feita pelo autor,
que evoca dissecções, digitalizações, modificações genéticas, atribuição de códigos de barras aos
neurônios, uso de nanotecnologia para rastrear sinapses, isso tudo somente na fase de mape-
amento. A fase seguinte, de simulação, depara-se com a questão dos limites computacionais e

2Originalmente publicado na revista Mind vol. 49 no. 236 pp. 433–60
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seus caminhos de alargamento: matemática avançada, paralelismo computacional, hardware neu-
romórfico, QCA (quantum-dot cellular automata) em lugar dos atuais CMOS (complementary
metal-oxide semicondutor). Sem perder de vista, além da capacidade computacional, a ques-
tão da energia capaz de dar-lhe suporte, Shanahan ataca o problema da inserção da simulação
neuronal (hipoteticamente conseguida) num ambiente externo assemelhado ao do rato real.

As 3 fases passam então a interpenetrar-se, mostrando a clara restrição do mapeamento inicial
às áreas mais intelectuais do cérebro. Dadas as dificuldades de religação das áreas sensoriais e
motoras à parte frontal do cérebro, o autor fala da necessidade de começar a emulação já com o
mapeamento completo (o que quer que isso signifique, por difícil que seja saber onde começa e
acaba o cérebro) e passa a especular sobre alternativas de experiência virtual do corpo (virtual
embodiment). A discussão começa nesse ponto a anunciar o capítulo seguinte do livro, flertando
o autor com o atual desenvolvimento dos jogos em primeira e segunda pessoa como caminho para
completar a emulação.

O capítulo termina com a discussão da viabilidade de escalagem da emulação do cérebro do
rato para a de um cérebro humano. Shanahan consente que “atender aos requerimentos com-
putacionais de uma emulação integral do cérebro em escala humana requereria uma série de
significativos avanços (breakthroughs) tecnológicos”. (p. 47) Assevera, não obstante, que “uma
vez obtida uma inteligência artificial de nível-rato, através de um processo de emulação integral
do cérebro, o gênio não poderia mais ser reconduzido à garrafa”. (p. 50) Vale seguir passo a
passo sua argumentação e julgar por si mesmo essa conclusão.

O CAPÍTULO 3 – A Engenharia da Inteligência Artificial (Engineering AI ) – começa
ponderando que as formas biológicas de produção de uma inteligência artificial de nível humano
constituem apenas um dos caminhos para a singularidade tecnológica. Prescrutar os outros
caminhos é necessário se queremos evitar sermos surpreendidos com potenciais inescrutabilidades,
como impossibilidades de previsão e controle das inteligências artificiais gerais afinal produzidas,
quando o forem.

Envereda por algo já bem conhecido: assistentes computacionais pessoais como a SIRI, da
Apple. A ausência de corporificação é entendida como importante, mas discutível. Shanahan
evoca nossa familiaridade ficcional com dispositivos como o computador HAL, do filme 2001 -
uma Odisseia no Espaço, e propõe-se a investigar se e como uma inteligência artificial geral não
corporificada seria possível na prática. O problema que se coloca é o de um conhecimento do
mundo que não seja mediado por um “corpo”. Usa como exemplo a dificuldade de uma máquina
não corporificada responder a perguntas ligadas à espacialidade de objetos sólidos e suas relações.
Toma mais uma vez um rato como ilustração, desta vez pendurado pelo rabo. Faz parte da
inteligência humana um senso comum físico e psicológico, que lhe permite inferir comportamentos
antes não experimentados. Como a máquina poderia adquirir tal sentido de contexto e orientação,
sem inserir-se corporalmente no mundo? Reaparecem então os games, pensados, na linha do
capítulo anterior, como simulação do ambiente externo, o que naturalmente envolve problemas,
já que uma simulação para os fins em pauta não pode reger-se por prioridades e finalidades bem
definidas como sucede nos games e outros ambientes semelhantes. A problematização é um tanto
aligeirada, passando o autor ao tópico seguinte: o aprendizado de máquina (machine learning).

Após breve descrição dessa aprendizagem, baseada em massas de dados e uso de estatística,
Shanahan passa a discutir a lida com a incerteza, visto que dados do mundo real contém “ruí-
dos”. Fala da “maldição da dimensionalidade” (the curse of dimensionality): no mais das vezes
os dados vêm de registros complexos, como é o caso da análise de bancos de imagens em busca de
regularidades que permitam nelas identificar rostos. É preciso comprimir esses dados, limpá-los
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de sua rugosidade mundana, reduzir sua dimensionalidade, para que a estatística possa fazer seu
trabalho. O autor correlaciona esse processo de desembaralhamento de camadas com o aprendi-
zado profundo (deep learning). Simplificando, será necessário identificar padrões de claro escuro
nas imagens que possam ser correlacionados a olhos, bocas e narizes humanos, diferenciados de
bigodes, pelos e focinhos típicos de outros animais. Obviamente, a coisa se complica se passamos
de imagens estáticas para imagens dinâmicas. Mas, imaginando que seja (sempre) possível sele-
cionar e comprimir dados, de modo a permitir seu processamento estatístico, a Internet, como
sublime massa de dados de todas as espécies torna-se forte candidata a substituta do mundo com
o qual as inteligências artificiais em geral devam interagir para adquirir senso comum, assim se
“resolvendo” o problema da corporificação (p. 65).

Tendo já em vista dificuldades relativas à linguagem, o autor se apoia no artigo escrito por
Hallevy, Norvig e Pereira (2009), The Unreasonable Effectiveness of Data, para afirmar que “um
aprendizado de máquina que use um conjunto confuso (messy) de dados com um trilhão de itens
se revela altamente eficiente em tarefas (p. ex., tradução) para as quais uma aprendizagem de
máquina com um conjunto limpo de dados de mero milhão de itens seja completamente inútil”.
(p.68) Esse crescimento leva o autor a concluir que a inteligência artificial de nível humano não
precisa assemelhar-se à inteligência humana, podendo produzir seus resultados por caminhos não
rastreáveis por desenvolvedores. Que dizer de uma superinteligência?

O autor segue detalhando predicados de uma IA de nível humano: previsão e otimização. Não
se trata apenas de encontrar soluções, mas as melhores soluções. Dois exemplos são explorados:
o do vendedor que tem que eleger o melhor percurso entre cidades a visitar, e o do gato que deve
definir caminhos entre sítios de possível disponibilidade de alimento. Com prioridades diferentes,
ambos lidam com incerteza e probabilidade, fazendo seus cálculos de modo a maximizar os ganhos
almejados.

Torna-se recorrente, a partir desse ponto, uma expressão de difícil tradução para o português:
reward function, função que define a busca de resultados e concomitantes recompensas, doravante
traduzida simplesmente como “função-recompensa”. Qualquer agente inteligente deveria, segundo
o autor, ser pensado a partir de três perguntas: Qual sua função-recompensa? Como aprende a
produzir esses resultados? E, como reforça seu aprendizado e maximiza sua função-recompensa?

Ocorre que, em se tratando de discutir uma inteligência de nível humano, a primeira dessas
perguntas se impõe às demais: que função-recompensa define a vida humana? E aqui a coisa
realmente se complica. O ser humano é conhecido por modificar seus propósitos, projetá-los em
prazos mais curtos ou longos, descolá-los de necessidades puramente biológicas, eleger “fins em si
mesmos”, além de ser filosoficamente problemático, desde os primórdios, o que devemos entender
em termos universais por vida boa ou feliz. O autor assevera que essa abertura da reward
function humana é possível graças à cultura, à sociedade e à linguagem. Os seres humanos têm
que maximizar suas funções-recompensa, sendo elas quais forem, dentro das teias de costumes
nas quais já sempre vivem – e, de novo, estamos de volta ao mundo circundante.

Tudo considerado, a que deveria se assemelhar uma inteligência artificial de nível humano
produzida do zero por engenharia de computação? Os humanos têm aptidões e caminhos de
aprendizagem muito diversos – sendo mais atléticos, mais artísticos, mais pragmáticos, mais in-
quiridores etc. Fato é que a ideia de uma superinteligência, objeto do próximo capítulo, acaba
passando por cima dessas difíceis questões justo ao suplantar os humanos em geral. A atenção se
muda da questão das singularidades humanas para a das consequências da sua ampla superação.

O CAPÍTULO 4 – Superinteligência (Superintelligence) – retoma com maior profundidade
e ousadia especulativa as questões dos capítulos anteriores, como se pode ver por suas subdivi-
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sões: 4.1 Rumo à superinteligência; 4.2 Superinteligência inspirada no cérebro; 4.3 Otimização e
criatividade; 4.4 A engenharia da superinteligência; 4.5 Ilusão de usuário ou antropomorfismo?

O primeiro ponto retomado é a ideia de que “se e quando uma inteligência artificial de nível
humano for conseguida, a superinteligência será quase inevitável”. (p. 86) O argumento é o
de que, livre das limitações biológicas, a inteligência pode se replicar, acelerar e expandir de
forma inusitada. O autor toma como exemplo uma competição para produção de motocicleta
de alta performance, entre duas equipes de desenvolvedores: uma de designers experimentados,
a outra uma start-up composta de várias inteligências artificiais de nível humano. Enquanto a
equipe humana apresentaria ao final no máximo um notável aprimoramento das motocicletas
conhecidas, a start-up surgiria com um protótipo inusitado, “mágico” em termos de desempenho
e economia. O segredo seria a possibilidade de diversificar as linhas de pesquisa em busca de
progressos em todas as direções. Embora nenhuma das IAs possa ser considerada em si mesma
uma superinteligência, o conjunto seria forte candidato ao posto. Como seja, além da replicação
e do paralelismo, Shannahan evoca a ideia de autoaprimoramento recursivo. Um dos âmbitos
em que uma inteligência artificial pode superar a humana é justamente o aprimoramento de
inteligências artificiais.

Registre-se que toda a discussão disparada pela ilustração do desenvolvimento da motocicleta
se desenvolve no caminho da emulação cerebral, voltando-se o autor nos passos finais do capítulo
para o desenvolvimento por engenharia (from scratch). A passagem se faz pela ideia de que,
nesta última rota, diminuem muito as razões de se manter a inteligência humana como modelo
ou paradigma.

Equivale a dizer que as três perguntas formuladas no capítulo 3 podem receber respostas
mais livres. Relembrando: 1) Qual a função-recompensa? 2) Qual a relação mundo-aprendizado
capaz de produzir os resultados assim orientados? e 3) Quais os caminhos de otimização des-
ses resultados, em outras palavras, como realiza seus saltos criativos de modo a transcender o
processamento repetitivo e acelerado de grandes massas de dados?

O autor explora inicialmente a analogia com a “seleção natural”. Recombinações casuais
mostram-se reprodutivamente vantajosas numa escala temporal muito dilatada, produzindo coi-
sas como “mãos” e “cérebro” que, por sua vez, produzem “agricultura, escrita, pós-modernismo
e punk rock” (p. 98). Coisa semelhante poderia acontecer artificialmente em prazo relativa-
mente curto, dadas as velocidades não naturais de processamento que caracterizam o universo
computacional.

Shanahan explora em seguida algumas diferenças importantes e algumas condições que a inte-
ligência artificial precisa satisfazer para realizar suas otimizações criativas. A maior diferença é o
fato de não haver um fim a priori sendo perseguido no processo de seleção natural e, justamente.
É a partir dessa diferença que o autor define as referidas condições, pois não é razoável imaginar
que, das recombinações possíveis num processo com fim definido, por exemplo, encontrar para
um vendedor o melhor percurso entre as cidades a visitar, vá resultar algo como “a mão ou o
olho” (p. 99).

Assim, as condições para o acontecimento artificial da otimização criativa seriam: 1) os dados
utilizados devem ser adequados a recombinações abertas, como peças de um Lego; 2) a função-
recompensa não pode ser pontual ou simples, mas ampla e desafiadora; e 3) o algoritmo de
otimização deve ser muito potente e mover-se num espaço de jogo realmente amplo.

O autor consente que a concreção dessas três condições não se parece com nada que co-
nhecemos hoje, voltando então à analogia evolutiva, ao fato de que nossa hábil mão não podia
ser imaginada em tempos anteriores ao surgimento dos hominídeos. Sua ideia é a de que, com
suficiente potência computacional, otimizações criativas podem efetivamente surgir do uso de
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“algoritmos de força bruta” (brute force algorithm). Consente que não é razoável por aí antever
o surgimento de capacidades de inquirição do mundo e conhecimento científico, e que essa seria
uma consequência, na seleção natural, do advento do cérebro, mostrado vantajoso num longo
arco temporal – sem outro fim que não a autopreservação – no enfrentamento dos desafios do
mundo circundante. Esse aliás seria o limite da analogia, pois a inteligência artificial lida ne-
cessariamente, pelo menos de início, com objetivos pré-estabelecidos pelos seus desenvolvedores,
por mais abertos que sejam.

O subcapítulo seguinte lida não mais com inteligência de nível humano, mas com o caminho
para a superinteligência. O autor considera a possibilidade de combinar os algoritmos de força
bruta com instruções lógico-cognitivas sofisticadas. Alega que, como sucedia no desenvolvimento
via emulação do cérebro, é possível aqui pensar em paralelismo e autoaprimoramento recursivo.
Antes de seguir adiante, todavia, retoma a questão das singularidades humanas, deixadas em
aberto no final do capítulo 3. É preciso ir além da ideia “grossa” de inteligência, e considerá-
la como mosaico de habilidades distintas, que podem compensar-se para produzir resultados
otimizados. A inteligência artificial poderia ser super-humana em certos aspectos e deficiente
em outros, devendo decerto produzir resultado superior num balanço geral. Shanahan distingue
alcance de performance. O alcance tem que estender-se a todas as habilidades humanas, e a
performance ser superior às possíveis combinações dessas habilidades.

Mais uma vez, deixando de lado o problema da medida e parâmetro definidor dessa superiori-
dade, o autor se volta para o segundo dos pontos já listados, o da relação da IA com o mundo em
busca de aprendizagem. Considera “um sistema sem corpo, que aplica aprendizagem de máquina
a uma quantidade muito grande de dados provenientes da Internet – melhor ainda, da Internet
do futuro.” (p. 108) A conjectura é a de que essa “relação com o mundo” seria superior a que têm
os seres humanos com o seu ambiente via sentidos e articulação espaciotemporal dos dados por
eles recebidos.3 A potência associativa da máquina seria superior em quaisquer níveis, operando
não com o análogo da experiência individual, mas em escala massiva e social.

Chegamos por aí ao último subcapítulo, que discute nossa relação com superinteligências
assim viabilizadas. O problema central passa a ser o da linguagem. As inteligência artificiais
poderiam comunicar-se entre si sem a mediação “ruidosa e com baixa largura de banda” (p. 110)
que caracteriza a comunicação humana, alternando-se agilmente entre demandas mais abertas,
como são as literárias, e precisas, como as da ciência, enfim, criando caminhos de comunicação
mais ágeis e diversificados. Associado ao fato de que as “identidades” das inteligências artifi-
ciais produzidas por engenharia se mostra muito mais dinâmica e fluida que a produzida por
emulação cerebral, podendo fundir-se e disseminar-se muito mais livremente, essa “liberdade co-
municativa” leva o autor a colocar sob suspeição nosso real entendimento dos processos então
levados a termo pelas máquinas. Embora essas inteligências artificiais precisem ter em conta as
práticas discursivas humanas para continuar se comunicando conosco, seria bastante duvidosa a
mediação daí resultante, com perigo de “ilusões de usuário” (user illusions) e estabelecimento de
confiabilidades antropomórficas indevidas de várias ordens.

O exemplo de finalização do capítulo é o de um chefe artificial que, depois de comportar-se
durante anos de maneira razoável e previsível, demite seu funcionário sem qualquer justificativa
e possibilidade de apelação, o que nos levaria a suspeitar da autenticidade do seu comportamento
pregresso. Como seja, chama atenção nesse final de capítulo o fato de que os processos de semi-
ose hoje levados a termos pelos aplicativos com que ubiquamente lidamos já têm por trás de si
processos em geral para lá de opacos.

3O que Kant chamava de “imaginação produtiva”, sem a qual o conhecimento de objetivos não poderia se dar.
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O CAPÍTULO 5 – Inteligência Artificial e Consciência (Consciousness) – se organiza mais
uma vez a partir da distinção entre o desenvolvimento da inteligência artificial a partir de base
cerebral- biológica, e o desenvolvimento por engenharia pura. Embora tenha dito já no início
do livro que esses dois caminhos podem se misturar, a insistência no esquema parece se funda-
mentar na suposição de que desafios diferentes se originam a partir de uma e outra via. A essa
suposição se segue uma outra: a de que essa esquematização favorece o inventário das possíveis
consequências indesejadas desses desenvolvimentos, o que é valioso por se tratar de antever e
prevenir tais consequências.

O desenvolvimento biológico é analisado primeiro. Em que medida seria possível, ao emular
neurônios e sinapses num suporte não-biológico, operar também a transferência da consciência
(consciousness) do organismo original.

O autor trabalha com um “experimento de pensamento” cuja razoabilidade não avaliaremos
aqui. A questão mais importante, de todo nova em relação ao restante do livro, é a questão do
sofrimento. Sendo possível emular numa base artificial uma mente biológica, cabe a pergunta
sobre a “capacidade de sofrer” do ente resultante. A pergunta é remetida a Jeremy Bentham
(p.126),4 considerado por alguns como precursor da ética animal. Fato é que decorre dessa
suposição a pergunta pelos direitos de inteligências artificiais capazes de sofrimento.

Além do problema ético, há o problema político: se maltratadas e escravizadas, não seriam
essas inteligências capazes de entrar em greve, ou mesmo rebelar-se de formas mais contundentes?
Segue-se a pergunta sobre se a presença desses sentimentos é estritamente necessária à emulação
de uma inteligência artificial de nível humano.

Não é difícil perceber a profundidade metafísica inerente a essa questão. O autor fala da
atual indisponibilidade de uma “teoria geral da consciência”, mas não me parece ser apenas disso
de se trata, e sim de uma ontologia do ser humano em sentido forte, na qual se discuta, entre
outras coisas, a distinção e o entrelaçamento entre sensação, sentimento, percepção, cognição
. . . e consciência de si. Seja como for, à luz dessa especulação seria necessário reformular a
pergunta sobre a conveniência de dar à luz entes que transcendam em muito a condição de meras
ferramentas.

Passo seguinte no esquema de análise, o autor discute a consciência de inteligências artificiais
não-biológicas, fruto de pura engenharia. Recorre à distinção feita pelo filósofo David Chalmers
(1996, p.134), no que concerne à consciência, entre o problema fácil (easy) e o problema difícil
(hard). O problema fácil que, ele mesmo consente, não tem nada de fácil, é o de “elucidar os
mecanismos que sustentam as capacidades cognitivas que associamos à consciência” (p.134). O
problema difícil é o de compreender como o feixe de informações se reúne numa experiência
unificada e subjetiva do mundo e de si mesma.5

O problema é eminentemente filosófico, mas são seus desdobramentos práticos que interessam
a Shanahan. Evocando o já clássico artigo de Nagel (1974) – What is like to be a bat? –, o
autor se volta para a impossibilidade de sabermos ao certo o que se passa com uma inteligência
artificial que exteriormente se comporte desta ou daquela maneira, podendo muito bem ser que
ela apenas se comporte como se sentisse empatia ou respeito por nós, e que assim o faça com
intenções calculadas e malévolas. O autor relembra o exemplo do chefe artificial de capítulos
anteriores, que, tendo sempre se comportado de forma razoável em relação aos seus empregados,
de repente demite um deles sem motivo compreensível, inapelavelmente.

Shanahan deixa temporariamente de lado o problema difícil para ocupar-se do “fácil”: os
4Ver Bentham (2000, p. 37).
5Uma boa explicação abreviada dos dois problemas é dada pelo próprio Chalmers no vídeo disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=C5DfnIjZPGw.
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atributos cognitivos associados à consciência. Lista três atributos: 1) senso de propósito; 2)
ciência do ambiente circundante (awareness); e 3) integração entre conhecimento, percepção e
ação. Ponto digno de registro, o termo awareness muitas vezes se confunde com a própria noção
de “consciência”. Embora o autor não se ocupe de distinguir claramente as duas noções, me parece
que usa consciousness no sentido mais amplo, reflexivo e insondável evocado por Chalmers, e
awareness num sentido mais pontual, ligado à percepção de demandas postas pelo ambiente e
avaliação autônoma de possibilidades de resposta a essas demandas.

Deixando a discussão da noção de autonomia de lado – que, pelo menos desde Kant, é um pro-
blema filosófico de primeira grandeza – o autor ilustra a pertinência desse elenco de atributos di-
zendo que o seu laptop não se comporta como se tivessem autonomia, mas sim, em grau diferente,
certos aspiradores de pó, carros autodirigidos e assistentes pessoais. O problema seguinte é o da
consciência de si (self-awareness), diretamente ligado ao da identidade. Esse último problema
ganha dimensões novas quando aplicado ao desenvolvimento da inteligência artificial. Consciên-
cia de quê? O problema é ainda mais agudo em IAs sem corpo, produzidas por engenharia. Se
saltamos para a ideia de autopreservação, logo reaparece o binômio identidade/consciência-de-si:
autopreservação de quê? Diante da reedição do velho problema metafísico do “eu”, do dualismo
corpo-alma e semelhantes, o autor correlaciona a identidade à já discutida função-recompensa,
como se essas IAs devessem por aí preservar suas razões mais básicas de ser. Fica decerto em
aberto o problema da alteração pela máquina da sua função-recompensa original.

Último momento do capítulo, o autor retoma o problema dos sentimentos. Sugere que a má-
quina possa processar sentimentos humanos estatisticamente e emulá-los, sem necessariamente
“ter sentimentos” que nos assegurem, no grau possível em que isso tem lugar nos humanos, que
não nos farão mal. Chega inclusive a falar em “psicopatias”. Tudo dependerá, em suma, segundo
ele, de funções-recompensa “adequadamente desenhadas” (suitably designed). Mas, consente que
“é extremamente difícil projetar uma função-recompensa que garantidamente não produza com-
portamentos indesejados”. (p. 150)

O CAPÍTULO 6 – O Impacto da Inteligência Artificial (The Impact of AI ) – começa
reafirmando que uma vez obtida uma inteligência de nível humano, será inexorável a sua evolução
para uma superinteligência, amigável ou hostil. O autor se propõe a identificar as várias forças
econômicas, sociais e políticas que nos empurram nessa direção.

O primeiro empuxo é certamente o da automação, em curso desde o século XVIII e agora
com horizontes bastante alargados. A convergência das várias tecnologias inteligentes promete
um sem-número de aplicações práticas unificadas, que se mostram quase irresistíveis do ponto
de vista cotidiano, como casas e carros inteligentes, como se “uma só pessoa pudesse habitar
todos esses dispositivos” (p.153) O potencial de lucro desse mercado é, enfim, uma força nada
desprezível a incentivar esse desenvolvimento.

A segunda driving force é sem dúvida militar. Mesmo que oficiais mais conservadores possam
ter reservas quanto às alterações nas cadeias de comando perpetradas por dispositivos bélicos
inteligentes, é muito certo que o advento das armas autônomas e a aceleração dos processos
de tomada de decisão a elas ligado venha a instituir nova corrida armamentista. Não fosse o
bastante, há quem advogue que “guerras inteligentes” seriam mais éticas que as atuais, porque
as novas armas terão maior precisão que as convencionais, produzindo menores danos colaterais.

A terceira motivação para o investimento crescente em inteligência artificial é apresentada pelo
autor de forma mais difusa. Liga-se o à percepção de que o progresso é em linhas gerais benéfico
e, ainda que estejamos experimentando crises climáticas, sociais e aumento de doenças psíquicas,
o desenvolvimento tecnológico segue sendo percebido como nossa melhor aposta para fazer frente
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aos presentes desafios. Medicina, agricultura e as já referidas praticidades cotidianas respondem
pelas facetas mais imediatas dessa percepção, mas ela se expande a ponto de confundir-se com a
promessa, sustentada por gente como Ray Kurzweil, de uma era de abundância sem precedentes.
O autor conclui seu inventário lembrando que mesmo esse ufanismo se empalidece perto do
fascínio exercido por projeções como as de Hans Moravec (1999), de colonização da galáxia por
inteligências artificiais livres de estorvos terrestres e biológicos.

A parte seguinte do capítulo se volta para a questão da velocidade de advento de uma in-
teligência artificial de fato geral e nível humano. A referência é mais uma vez Kurzweil (2005)
e seu livro, The Singularity is Near. A conhecida predição é de que “até 2045 a quantidade de
inteligência não biológica no planeta excederá substancialmente a de toda a população humana”.
A discussão se volta para a “sustentabilidade” da Lei de Moore, tendendo o autor a compreen-
der o progresso tecnológico de longo prazo como sucessão de curvas em “S”, com começo mais
lento, passagem a uma fase exponencial e desaceleração em um platô, que dará origem a novo
crescimento exponencial. A lei de Moore diria respeito a uma dessas fases exponenciais, sendo
todavia difícil prever com precisão a próxima inflexão da curva. Uma crítica mais incisiva a
Kurzweil seria, entretanto, a de que ele se concentra demasiadamente no poder computacio-
nal e menospreza o problema dos saltos científicos (breakthroughs) que precisam acompanhar o
referido desenvolvimento, seja pela via biológico-cerebral, seja pela engenharia “do zero”.

Shanahan toma como parâmetro para deflacionar as previsões de Kurzweil a luta para conse-
guir uma simulação computacional realmente funcional do sistema nervoso (e corpo) da minhoca
C-Elegans, com seus 302 neurônios, contra os 20 bilhões que hoje se estima constituírem o córtex
humano.6 Conclui a seção dizendo que tanto a ideia de que toparemos com uma inteligência
artificial geral de nível humano “na próxima esquina”, quanto a de que ela nunca será alcançada,
carecem de base técnico-científica de previsão e constituem distrações em relação ao que na ver-
dade deveria interessar. Há transformações radicais à vista e não deveria importar em termos
éticos se elas se consumarão ainda em nossas vidas ou somente em gerações futuras.

O autor prossegue trabalhando com cenários os disruptivos mais prováveis e suas possíveis
mitigações. Separa a disrupção tecnológica em duas grandes ondas, uma já para nos anos 2020 e
outras de datação indefinida. Alega que os efeitos mais tangíveis se darão no campo do trabalho
e, mesmo verificada a propalada abundância, é tangível a ameaça de uma concentração de renda
sem precedentes. Programas de renda mínima são então aventados, o que liberaria massas de
desempregados para atividades culturais e criativas. Mas considera que “não seria surpresa se,
ao mesmo tempo, a cultura popular fosse empurrada para o seu mínimo denominador comum e o
tempo livre fosse gasto em atividades que diminuem, em vez de aumentar, as faculdades críticas
e criativas das pessoas comuns”. (p. 167) Nesse caso, caberia exclusivamente à elite econômica
o futuro da espécie humana.

O próximo tópico é o crescimento da atual “dependência tecnológica”, que tem advogados e
críticos. O autor dá inicialmente voz aos dois lados, como se fizesse um real balanço, mas logo se
concentra nas disrupções que o preocupam. O que chama de “primeira onda disruptiva” mistura
tendências ainda por consumar-se e efeitos já largamente em curso, não devendo sair de vista
que o livro foi publicado em 2015. Shanahan resgata, por exemplo, a convergência de novas
tecnologias cujo advento tende a consolidar sua ubiquidade e possivelmente “infantilizar seus
usuários”. E projeta para o futuro eventos já em pleno curso, dizendo que “os mesmos métodos
que hoje manipulam pontualmente o que queremos comprar poderiam ser usados amanhã para
controlar os novos outlets que seguimos, opiniões de quem são por nós acolhidas e mesmo em
quais políticos votamos”. (p. 170)

6A informação com que o autor conta é todavia de 2012, sendo preciso atualizá-la.
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Sua ilustração final vem do mercado de capitais, do chamado uso de inteligência artificial
restrita para comprar e vender ações em altíssima velocidade, o chamado HFT – high frequency
trading. O mercado teria tido um pequeno vislumbre do que pode dar errado em caso de falha
desses dispositivos na chamada “quebra relâmpago de 6 de maio de 2010”, quando o índice
Dow Jones experimentou flutuações de 600 pontos num intervalo de 25 minutos. Os motivos
estão até hoje sujeitos a controvérsia. Conquanto instabilidades dessa monta possam ser muito
preocupantes, parece improvável que especuladores em busca de maximização de lucros venham
a privar-se de máquinas inteligentes que venham a viabilizá-los, ficando por discutir como (e se)
os órgãos reguladores poderiam atuar para coibir tais práticas, havendo mesmo quem defenda,
como sempre, que a despeito de uma falha ou outra esses novos dispositivos tornarão no médio
prazo o mercado mais estável e confiável.

A última parte do capítulo se eleva a um alto e detalhado nível especulativo-ficcional, sendo
aqui descritas apenas suas linhas gerais. O autor conta uma história passada em “futuro próximo”,
que envolve três sistemas distintos de inteligência artificial igualmente poderosos, sistemas que
entram em conflito e produzem consequências inesperadas. O cerne da história é a possibilidade
de AIs distintas tomarem conhecimento das ações umas das outras a partir das suas atuações no
mundo real e, na medida em que cada uma delas tem autonomias e funções-recompensa próprias,
resultar dessas ações algo completamente imprevisível. A história é contada em muito detalhe e
precisa ser lida diretamente no livro. A despeito do grau especulativo a que o autor se entrega
nesse momento do livro, a hipótese geral de conflito entre inteligências artificiais, por exemplo,
em cenário bélico, não é nada desprezível.

O CAPÍTULO 7 – Céu ou Inferno (Heaven or Hell)– é o capítulo de encerramento do livro.
Começa retomando da questão da indefinição de caminhos de desenvolvimento, saltos científicos
necessários e prazos de consumação de uma inteligência artificial de nível humano. Não obs-
tante essas indefinições, o autor se põe a identificar e discutir transformações mais substanciais
plausivelmente trazidas pelo “desenvolvimento tecnológico inteligente”. São evocados problemas
ligados ao trabalho e ao desemprego, sobretudo ao direito das IAs (na medida em que possam
sofrer) e aos direitos dos humanos diante das IAs (por elas afetados). O autor aponta para a
necessidade de uma inteira revisão dos conceitos estruturantes das sociedades, como as conhece-
mos hoje. Entre esses conceitos estão os de liberdade, propriedade, cidadania, personalidade ou
individualidade, responsabilidade criminal e direito de herança. Subjacente a esses problemas
estão as questões da real autonomia das inteligências artificiais e da possibilidade de sua duplica-
ção e fusão, não sendo difícil antever como essa última possibilidade afeta os conceitos listados.
Pergunta o autor ao final da seção: – Em que medida ainda assim perseveraríamos na produção
de semelhantes entidades? Afinal de contas, seu advento aponta para a obsolescência dos nossos
atuais aparatos institucionais.

Shanahan envereda então pela questão do transhumanismo, que tem na via da emulação
integral do cérebro um caminho privilegiado, que tende a se configurar como problema concreto
muito antes que se torne possível o decantado mind upload, isto é, na figura de híbridos homem-
máquina em vários níveis de simbiose. Muitas questões se entrelaçam. A primeira delas é que
temos aí mais uma razão para fomentar desenvolvimentos de inteligências artificiais a nós inte-
gradas. Se as máquinas “evoluem”, é necessário que os humanos também o façam ou se tornarão
eles mesmos obsoletos. Essa perspectiva “evolutiva” reedita, por sua vez, o problema geral dos
direitos, agora na fronteira entre os humanos-humanos e os humanos-híbridos. Shanahan evoca
Francis Fukuyama (2004), um crítico do transhumanismo, para lembrar que a perspectiva da
igualdade de direitos se radica na pressuposição de uma “essência humana que minimiza dife-
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rentes de cor da pele, beleza e mesmo inteligência.” (p. 193) Em defesa do transhumanismo,
são perfilados pleitos de superação de doenças, do envelhecimento e adiamento indefinido da
morte, o que leva novamente ao problema da relação entre os primeiros super-homens e os hu-
manos tais como os conhecemos, preocupações reputadas pelos defensores do transhumanismo
como “antropocêntricas e francamente paroquiais” (p. 194) diante do que está efetivamente em
jogo. Subjacente ao imbróglio está a crítica pós-humanista de que “o homem” – principalmente
sua versão hegemônica – não tem sido nenhum modelo de despojamento e elevação ao longo da
História, sobretudo quando considerada sua relação com as outras espécies e mesmo com “huma-
nidades marginais”. O autor finaliza a seção perguntando por uma posição intermediária entre
“o antropocentrismo conservador e o fundamentalismo pós-humano”.

Passa então a analisar problemas metafísicos associados aos horizontes transhumanistas mais
radicais, ligados ao prolongamento da vida e a anelos de expansão para o espaço sideral. O mind
upload, sempre à mão, não importando o horizonte temporal de sua materialização técnica, traz
para o centro da cena o problema clássico da preservação da “personalidade” da pessoa submetida
ao processo. Mudanças de comportamento verificadas no mind upload seriam toleradas até que
ponto? Radicalizando ainda mais a questão, como lidar com a possibilidade de realização de
duas (ou mais cópias) do mesmo cérebro ou substrato biológico em suportes artificiais, motivada,
por exemplo, pela tentativa de maximizar as chances de sucesso na superação de uma doença
terminal? Como ficar posteriormente com apenas uma cópia? O que fazer com as demais?
Não sendo o caso de descartá-las, que estatuto social e direitos lhes deveriam caber? Embora
o autor não faça essa comparação, reproduzem-se aqui, em diferente estrato ontológico, muitos
dos problemas levantados por Habermas (2004) em seu ensaio “A Caminho de uma Eugenia
Liberal”, problemas relativos às técnicas de reprodução assistida e aos “diagnósticos genéticos
de pré-implantação.” (DGPIs) De muitos embriões produzidos para maximizar as chances do
processo de reprodução assistida, quais deles devem ser aproveitados e quais descartados? Quem
deve decidir e com que critérios?

Advertindo que não é trivial o problema de legislar sobre tais possibilidades transhumanistas,
Shanahan abre nova seção para discutir variedades de inteligência artificial não assemelhadas à
inteligência humana. Em se tratando de inteligências produzidas desde o início por engenharia, a
meta mais ambiciosa seria o autoaprimoramento recursivo exponencial. Muitas razões poderiam
motivar investimentos nesses autoaprimoramentos: necessidades ambientais, médicas ou alimen-
tícias, além de competitividade empresarial ou militar. O autor entende que, dada essa variedade
de interesses, é implausível que esse desenvolvimento possa ser politicamente detido. A questão
passa então a ser a de “colocar as salvaguardas certas em posição antes que uma explosão de
inteligência ocorra, na medida em que, caso contrário, podemos não sobreviver como espécie.”
(p. 207) Ao mesmo tempo em que condena como tolas as tomadas de poder por máquinas, que
povoam o universo da ficção científica, Shanahan considera que há um “risco existencial genuíno”
no atual horizonte de desenvolvimento de máquinas inteligentes. Discute neste ponto estreita-
mente com o já citado Nick Bostrom, reivindicando de pronto o abandono de antropomorfizações
e considerações desse risco em termos de motivações puramente humanas.

O autor volta em seguida, mais uma vez, à chave da maximização da função-recompensa das
máquinas em análise. Junto com Bostrom, discute perigos oriundos não propriamente de extra-
vios de finalidade, mas de caminhos encontrados pelas IAs para fazer exatamente o que foram
programadas para fazer. O primeiro exemplo dado é o da máquina programada para alegrar
(make happy) os consumidores dos seus produtos. Na impossibilidade de definir formalmente
“alegria”, os desenvolvedores deixariam à máquina a tarefa de, via machine learning, formular
um conceito de “alegria” apropriado aos referidos consumidores. A ilustração segue com a possi-
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bilidade de a máquina identificar alegria com riso e, para produzir este último a custo mínimo,
passar a cobrir seus produtos com camadas imperceptíveis de narcóticos absorvíveis pela pele.7

Alerta que isso teria de ser feito sem o consentimento dos consumidores, visto que este poderiam
rejeitar a “solução” e dificultar a perseguição da função-recompensa. A necessidade de embutir na
máquina contra-funções morais que impeçam esse tipo de manipulaçãos fica neste momento ape-
nas aventada, ponderando o autor que esse parece um problema “suficientemente administrável”.
(p. 209)

O epítome especulativo vem novamente do livro Supertinteligência, de Nick Bostrom, alusão
ao já famoso experimento de pensamento sobre uma máquina programada para maximizar a
produção de clipes de papel de uma pequena empresa. Não é preciso aqui reconstruir a deta-
lhadíssima ficção imaginada por Bostrom – e parafraseada por Shanahan – para sugerir que,
fiel a essa função-recompensa, essa inteligência artificial geral poderia ludibriar seus usuários e
desenvolvedores e transformar não apenas a Terra, mas o cosmos em eficiente produtor de clipes.

Shanahan pondera que a história é frívola, mas não sua moral. Segue tentando mostrar que,
à primeira vista, haveria mil maneiras de impedir que projetos como o da fábrica de clipes fossem
adiante, mas que a coisa não é tão simples quanto “desligar a máquina da tomada”. O leitor é
a seguir levado para os âmbitos da computação em nuvem e possibilidades de desenvolvimento
de máquinas capazes de defender sua estrutura de contra-ataques externos de várias ordens,
sobretudo no intuito de resguardar a perseguição da sua função-recompensa. Mais uma vez
recorre a Bostrom para falar de “metas instrumentais convergentes”, capazes de proteger em ação
conjunta o desempenho das funções essenciais da máquina.

Abreviando aqui os flertes distópicos, toda a especulação visa convencer o leitor da necessi-
dade de tempestivamente nos assegurarmos contra semelhantes desdobramentos, por improváveis
que pareçam, bem entendido, em função do extremo risco que representam. Promete explorar
duas salvaguardas: limitação dos poderes das inteligências artificiais de interagir com o mundo
e calibragem de suas funções-recompensa. A primeira das “salvaguardas” é rapidamente descar-
tada, com argumentos já mais ou menos utilizados ao longo do livro, restando discutir a inserção
de salvaguardas morais na função-recompensa das máquinas inteligentes. O problema passa por
aí a ser o da definição consensual das tais salvaguardas, junto com o de sua precisa codificação.

O que primeiro vem à mente são as “três leis da robótica”, de Isaac Asimov, seguida de proble-
matização já presente na obra do próprio ficcionista. Mais uma vez, deixaremos de reproduzir a
argumentação detalhada levada a termo pelo autor, optando por breve paráfrase. A formulação
da primeira lei é suficiente para ilustrar os problemas concretos de semelhante salvaguarda: “um
robô não pode causar dano a um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano seja
injuriado”. Basta considerar que não existe “o ser humano isolado”, e que muitas vezes proteger
um ser humano passa por gerar prejuízos a outros, para perceber o tamanho do problema. A
própria ideia de proteção, no que envolve outros conceitos titânicos como o de liberdade, é ela
mesma muito problemática.

O autor segue especulando com outros meios de dotar uma inteligência artificial geral de mo-
ralidade intrínseca, tentando mostrar que todos são problemáticos. Imaginar que tais máquinas
possam aprender moralidade a partir de humanos, como crianças a partir de adultos, é mais um
vez muito problemático, assim como a ideia de “amadurecimento moral”, que implicaria que a
máquina deveria ser capaz de ajustar sua função-recompensa, com todos os riscos aí presentes.
A finalização da seção é desconcertante e filosófica. Diante dos problemas difíceis ou mesmo in-
superáveis que despontam no horizonte, teríamos uma chance e tanto de retomar nossas questões

7Fato é que esses “experimentos mentais” geralmente deixam de lado problemas não triviais como o da obtenção
ou síntese dos tais narcóticos.
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filosóficas mais antigas e persistentes, e por aí a discussão sobre o futuro que queremos.
Repetindo que, juntos, transhumanismo e singularidade nos convidam a revisitar questões

filosóficas, Shanahan lista algumas delas: “Como devemos viver? Como lidar com a morte? O
que significa ser humano? Que é a mente? Que é a consciência? Qual o nosso potencial como
espécie? Temos um propósito e, caso positivo, qual? Qual o nosso destino final?” O autor
completa a série de perguntas dizendo que “o que quer que o futuro nos reserve, examinar essas
questões pela lente da singularidade é iluminador”. (p. 223)

Após recapitular e descartar vários lugares comuns, benévolos e ameaçadores, relativos ao
desenvolvimento de superinteligências, o autor se lança numa derradeira especulação, baseada
no “paradoxo de Fermi”. Posto que seria muito razoável, dado o que hoje sabemos da nossa
galáxia, que já tivéssemos sido decisivamente abordados por civilizações capazes de viajar pelo
espaço, onde afinal estão todos? –, teria indagado em 1950 o físico Enrico Fermi. Evocando a
hipótese do economista Robin Hanson,8 de que as civilizações estão fadadas à autodestruição
como consequência do próprio desenvolvimento tecnológico que deveria lhes permitir deslocar-
se pela galáxia, o autor refina a hipótese e conjectura retoricamente sobre as reais causas da
autodestruição. Pergunta, na hipótese de ela ser perpetrada por uma superinteligência maligna,
onde estão os clipes de Bostrom? Enfim, no caso de estarmos sozinhos no universo, quão enorme
não seria a nossa responsabilidade! Num ou noutro caso, “temos que decidir o que fazer com a
tecnologia, não apenas no interesse da humanidade, mas visando a dar um futuro à consciência no
interior da galáxia”. (p. 226) Ponderando que talvez o desenvolvimento de máquinas inteligentes
possa nos ajudar com isso, concluiu ensejando que, o que quer que o futuro abrigue, não nos
esqueçamos das cambaxirras do quintal.
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