
ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

Os textos a seguir tratam, em linhas gerais, da inteligência artificial e a forma como nos relacionamos com ela no mundo contem-

porâneo, especialmente quando pensamos na transposição de valores humanos e éticos para o campo tecnológico. Leia-os com atenção, 

selecionando as partes que julgar mais relevantes em cada um e procurando associá-las entre si para desenvolver a proposta de redação 

apresentada na sequência.

TEXTO 1 

O mundo mediado por algoritmos

Os algoritmos estão em toda parte. Quando a bolsa sobe ou desce, eles geralmente estão envolvidos. Segundo dados divulgados em 

2016 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), robôs investidores programados para reagir instantaneamente ante determinadas 

situações são responsáveis por mais de 40% das decisões de compra e venda no mercado de ações no país – nos Estados Unidos, o percen-

tual chegou a 70%. O sucesso de uma simples pesquisa no Google depende de uma dessas receitas escritas em linguagem de programação 

computacional, que é capaz de filtrar em segundos bilhões de páginas na web – a importância de uma página, definida por um algoritmo, 

baseia-se na quantidade e na boa procedência de links que remetem a ela. Na fronteira da pesquisa em engenharia automotiva, conjuntos de 

algoritmos utilizados por carros autônomos processam informações captadas por câmeras e sensores, tomando instantaneamente as decisões 

ao volante sem intervenção humana.

Embora influenciem até mesmo atividades cotidianas prosaicas, como a procura de atalhos no trânsito com a ajuda de aplicativos de 

celular, os algoritmos costumam ser vistos como objetos intangíveis pela população em geral – que sente seus efeitos, mas não conhece ou 

compreende seu formato e modo de ação. Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de etapas para resolver um problema ou realizar 

uma tarefa de forma automática, quer ele tenha apenas uma dezena de linhas de programação ou milhões delas empilhadas em uma espécie 

de pergaminho virtual. “É o átomo de qualquer processo computacional”, define o cientista da computação Roberto Marcondes Cesar Junior, 

pesquisador do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP).

Tome-se o exemplo da sequência de passos 

realizada pelo algoritmo do Facebook. A escolha 

do que vai aparecer no feed de notícias de um 

usuário depende, em primeiro lugar, do conjunto 

de postagens produzidas ou que circulam entre 

os amigos. Em linhas gerais, o algoritmo analisa 

essas informações, descarta posts denunciados 

como de conteúdo violento ou impróprio, os que 

pareçam spam ou os que tenham uma lingua-

gem identificada como “caça-cliques”, com exa-

geros de marketing. Por fim, o algoritmo atribui 

uma nota para cada uma das publicações com 

base no histórico da atividade do usuário, tentan-

do supor o quanto ele seria suscetível a curtir ou 

compartilhar aquela informação. Recentemente, 

o algoritmo foi modificado para reduzir o alcance 

de publicações oriundas de sites de notícias.

A construção de um algoritmo segue três 

etapas, conforme o infográfico.
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[...] Um dos efeitos da disseminação dos algoritmos na com-

putação foi o impulso à inteligência artificial, um campo de estudo 

criado na década de 1950 que desenvolve mecanismos capazes de 

simular o raciocínio humano. Com cálculos computacionais cada 

vez mais velozes e acervos de informação com os quais é possível 

fazer comparações estatísticas, as máquinas ganharam a capacidade 

de modificar seu funcionamento a partir de experiências acumuladas 

e melhorar seu desempenho, em um processo associativo que mime-

tiza a aprendizagem. 

[...]

O escândalo envolvendo o vazamento de dados de usuários do 

Facebook, que fez a empresa perder US$ 49 bilhões de seu valor no 

mês passado, revelou uma vulnerabilidade que se imaginava inco-

mum – algoritmos utilizados pela empresa Cambridge Analytica con-

seguiram obter dados do comportamento de 50 milhões de usuários 

do Facebook e os utilizaram para orientar campanhas nas redes so-

ciais pela saída do Reino Unido da União Europeia e em favor da 

candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, que 

acabaram vitoriosas. O caso do Facebook é exemplar dos desafios 

éticos gerados pela disseminação do uso de algoritmos, embora o 

vazamento e uso indevido dos dados sejam apenas uma parte do 

problema. A oferta de dados tornou-se tão importante na construção 

de algoritmos quanto o desafio de programá-lo. “Analisar as carac-

terísticas dos dados ofertados é fundamental na hora de construir um 

algoritmo, porque descuidos nesse momento podem provocar vieses 

nos resultados”, afirma Marcondes Cesar. 

[...]

PIERRO, Bruno de. “O mundo mediado por algoritmos”. Revista Pesquisa FAPESP. 

abr. 2018. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/2018/

04/19/o-mundo-mediado-por-algoritmos/>. Acesso em: 5 mar. 2020.

TEXTO 2 

Dependência do uso de aplicativos pode 

causar problemas psicológicos

Facilitar as tarefas do dia a dia e a comodidade dos serviços 

oferecidos pelo celular são os relatos mais ouvidos por quem faz 

uso de aplicativos. Existem aplicativos para quase tudo: transportes, 

bancos, alimentação, edição de fotos e vídeos, música, além das 

redes sociais. Mas o que muitos usuários não percebem é que o uso 

excessivo desses aplicativos pode resultar em sérios problemas de 

saúde, principalmente psicológicos, como ansiedade, depressão e 

impulsividade.

“O uso exagerado de tecnologias tem se tornado um dos prin-

cipais determinantes de problemas emocionais e psicológicos. O 

excesso pode causar perturbações comportamentais, estresse, in-

sônia, dependência, transtornos alimentares, transtorno de humor, 

isolamento ou distanciamento social e familiar”, declara o psicólo-

go da Hapvida, Fabrício Vieira.

Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

apontam que, em agosto deste ano, havia mais de 228 milhões de 

aparelhos celulares em uso no Brasil, sendo esta a maneira mais 

usada para acessar a internet. Entretanto, toda essa facilidade pode 

apresentar um padrão de uso problemático para algumas pessoas, 

pois é muito comum encontrarmos pessoas apavoradas por terem 

esquecido o celular ou desesperadas quando não conseguem aces-

sar os dados. Todo esse sentimento chama-se “monofobia”, um ter-

mo criado no Reino Unido para designar a compulsão e dependên-

cia do uso do telefone móvel e consequentemente dos aplicativos.

“Se por um lado essas ferramentas proporcionam mais liberda-

de de comunicação, também colocam em risco os relacionamentos 

com amigos e familiares. Pesquisas mostram que a presença de um 

celular inibe a comunicação ao vivo com pessoas. Não importa onde 

você esteja, pare por um segundo e observe à sua volta quantas 

pessoas estão olhando para baixo lendo ou teclando no celular. A 

cena da cabeça baixa e dos dedos em movimento virou rotina em 

qualquer lugar: em casa, no ônibus, na academia e, claro, no tra-

balho”, comenta o psicólogo. Cada um se apega a partir daquilo 

que busca nos aplicativos. O administrador Matheus Oliveira reúne 

em seu aparelho celular 68 aplicativos baixados e faz uso desses 

serviços diariamente. “O aplicativo facilitou a minha vida, ele me 

proporciona fazer serviços que eu não gostaria de fazer pessoalmen-

te, agilidade, praticidade sem falar que posso utilizá-los a qualquer 

hora do dia. Um exemplo são os aplicativos de delivery, com os 

quais peço algum tipo de alimento e entregam na minha residência”.

Matheus fala que faz uso diariamente de aplicativos tanto no 

trabalho quanto para momentos de lazer. “Os aplicativos que mais 

utilizo são os de transporte, bancos e alimentação. Para fazer transa-

ções bancárias é muito simples usando o aplicativo, faço a qualquer 

hora e em qualquer lugar, isso facilitou muito a minha vida, não 

preciso mais passar horas aguardando em filas”.

Assessoria. “Dependência do uso de aplicativos pode causar problemas 

psicológicos”. 6 nov. 2019. Diário Online. Disponível em: 

<www.diarioonline.com.br/noticias/tecnologia/539161/dependencia-do-

uso-de-aplicativos-pode-causar-problemas-psicologicos>. 

Acesso em: 5 mar. 2020.

TEXTO 3 

Artista engana Google Maps com carrinho 

cheio de smartphones

Simon Weckert caminhou pelas ruas de Berlim

 puxando um carrinho com 99 aparelhos, o que 

fez o algoritmo do aplicativo pensar que trechos 

estavam congestionados

Weckert caminha pelas ruas de Berlim com um carrinho cheio de 
smartphones, o que faz com o que o Google Maps mostre ruas 
vazias como se estivessem cheias de carros. – Foto: Divulgação/

Simon Weckert
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Um artista alemão chamado Simon Weckert fez uma instalação 

inusitada pelas ruas de Berlim.

Puxando um carrinho carregado com 99 smartphones de segunda 

mão ligados, ele caminhou pelas ruas da cidade apenas para enga-

nar o aplicativo Google Maps — cujo algoritmo aponta quais ruas 

estão cheias ou não, baseadas no número de dispositivos operantes.

Com tantos aparelhos concentrados no mesmo ponto, Weckert 

conseguiu enganar o app, que começou a mostrar ruas vazias como 

se estivessem com trânsito pesado.

[...]

De acordo com Weckert, que explicou a ação em uma publica-

ção em seu site, esse tipo de ação tem um impacto no aplicativo que 

se reflete também no mundo real.

“Com essa atividade é possível transformar uma rua verde em 

vermelha, o que causa um impacto no mundo físico, com os carros 

indo para outras rotas para evitar o tráfego”, escreveu.

Em entrevista ao site Motherboard, o autor explicou que alugou 

os 99 smartphones e comprou 99 cartões SIM para eles. Em seguida, 

passou algumas horas circulando pelos mesmos lugares.

Com a ação, o artista questiona o valor que damos aos dados e 

o impacto que algoritmos e tecnologias têm em nossas vidas.

“Nós estamos altamente focados nos dados e tendemos a vê-

-los como objetivos, não ambíguos e livres para interpretação”, disse 

ele ao Motherboard. “Ao fazer isso, existe uma cegueira nos pro-

cessos que geram os dados e a suposição que números falam por 

si só. Não só a coleta dos dados dá espaço para interpretação, mas 

processos de computador também permitem outras interpretações”.

O Google, em posicionamento enviado à revista americana 

“Wired”, encarou a ação de maneira positiva. “Nós apreciamos 

usos criativos do Google Maps como este, já que nos ajuda a me-

lhorar o serviço”.

“Artista engana Google Maps com carrinho cheio de smartphones”.

 4 fev. 2020. Portal G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/

tecnologia/noticia/2020/02/04/artista-alemao-engana-google-maps-

com-carrinho-cheio-de-smartphones.ghtml>. Acesso em: 28 fev. 2020.

TEXTO 4 

Carros autônomos enfrentam dilemas éticos 

em situações de risco

Imagine a seguinte situação: um carro autônomo dirige por uma 

rua. De repente, uma criança descuidada entra rapidamente na frente 

do automóvel e os freios falham.

Existem três possibilidades de reação: o carro pode seguir 

adiante e matar a criança, pode desviar para a esquerda e matar 

quatro pessoas que aguardam em um ponto de ônibus, ou à direita, 

atingindo um muro e matando o motorista.

Responda rápido: qual decisão o automóvel deve tomar?

[...]

O dilema moral não é novo. No problema criado na década de 

1960, conhecido como o “Problema do Trólebus”, uma pessoa está 

diante de uma alavanca que desvia os trilhos do bonde. Se seguir 

reto, ele passará por cima de quatro pessoas. Se a pessoa puxar a 

alavanca, no caminho alternativo há apenas uma pessoa.

Uma variação mais cruel do problema conta que a pessoa sozi-

nha no caminho é o filho pequeno do sujeito na alavanca.

O dilema do carro autônomo é um dos grandes debates sobre 

ética e inteligência artificial. Como ensinar a máquinas decisões 

morais e qualitativas? Como ensinar a um carro quem escolher para 

matar? 

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachussets 

(MIT) criaram um game online, A Máquina Moral, que apresenta 

milhões de variações de cenários e personagens com características 

como idade, importância social, gênero e até espécie, já que inclui 

cães e gatos.

Em um artigo publicado na revista Nature, os cientistas analisa-

ram cerca de 40 milhões de respostas de usuários em 233 países e 

concluíram que as pessoas preferem salvar crianças a idosos, pessoas 

atléticas a obesas, cachorros a criminosos e gatos.

A discussão não vem sem propósito. Com o crescente desen-

volvimento de carros autônomos pela indústria, o Departamento de 

Transportes dos EUA pediu aos fabricantes explicações técnicas 

de como seus automóveis lidam com questões éticas.

[...]

AMPUDIA, Ricardo. “Carros autônomos enfrentam dilemas éticos em 

situações de risco”. 26 out. 2018. Folha de S.Paulo. Disponível em: 

<www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/10/carros-autonomos-

enfrentam-dilemas-eticos-em-situacoes-de-risco.shtml>. 

Acesso em: 5 mar. 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Com base na coletânea de apoio, em suas reflexões e em seu 

repertório prévio, redija um texto dissertativo-argumentativo no qual 

defenda um ponto de vista sobre o tema: a dependência da inte-

ligência articial e seus reexos no comportamento humano. 

Lembre-se de delimitar com clareza o seu posicionamento, além de 

planejar a estrutura textual por meio da seleção e organização pré-

via de argumentos para defendê-lo, zelando pela coesão e coerência. 

Procure elaborar um rascunho anterior à versão final e respeite o 

mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas, divididos entre três e cinco 

parágrafos.  

Boa produção!

Professora Andressa Tiossi


