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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo evidenciar as vantagens e desvantagens da IA – 

Inteligência Artificial, bem como expor os riscos iminentes desta tecnologia através 

de pesquisas validadas e questionários que possam demonstrar qual é a visão que 

as pessoas têm da IA. A metodologia utilizada é baseada em pesquisas pertinentes 

ao tema e por especialistas da área, levando em consideração tanto as vantagens e 

desvantagens desta tecnologia. Por se tratar de um tema polêmico os resultados 

que se esperam deste trabalho podem ser variáveis e é por este motivo a escolha 

deste tema, onde há uma grande parte dos especialistas animados com os 

benefícios que IA pode proporcionar à humanidade, entretanto apenas a minoria se 

preocupam com os riscos que a autonomia da IA pode trazer, fato este relatados em 

filmes de ficção científica que retratam a extinção da humanidade devido às ações 

de softwares de IA. A contribuição deste trabalho não é palpável já que os 

resultados são variáveis, sendo positivos de um ponto de vista e negativos de outro, 

porém esta é a questão, de não somente de identificar o que as pessoas pensam 

sobre o avanço de novas tecnologias, mais precisamente da IA mas, sim de alertar 

sobre os riscos que ela pode trazer desde que não identificados durante a sua 

implantação. 
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2. INTRODUÇÃO 

Imaginemos que para realizar uma simples tarefa nosso cérebro a processa 

de forma natural e automática e que é imperceptível quando a executamos, o 

mesmo não pode ser dito quando falamos de IA – Inteligência Artificial. 

A tecnologia está em várias áreas de conhecimento, além de ser abrangente 

nem todos têm acesso à ela, logo os benefícios que a tecnologia pode proporcionar 

à todos se torna tema de pesquisas de vários cientistas, porém se mal utilizadas 

podem oferecer riscos iminentes à humanidade. 

Levando em consideração os riscos que a tecnologia pode trazer, mais 

precisamente a IA, o tema é visto como polêmico por trazer benefícios mas, ficando 

a dúvida de até quando esta inteligência artificial pode se rebelar contra a 

humanidade, se tornado um risco e consequentemente um problema. 
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Este fato é relatado em filmes de ficção científica, animando entusiastas por 

tecnologias e deixando preocupados aquelas pessoas que enxergam os riscos que a 

autonomia da IA trará a humanidade, desta forma não existe hipótese neutra, ou a 

IA é benéfica para a humanidade ou não. 

A escolha deste tema para o trabalho originou-se pelo fato de ser um assunto 

polêmico e que não necessariamente tem uma solução definitiva, pois se tratando 

de tecnologia, as coisas mudam constantemente, porém levantar possíveis 

resoluções para este tema é uma questão de sobrevivência. De acordo com 

Stephen Hawking (2014) a IA será o maior evento ou o último da humanidade desde 

que aprendamos a evitar os seus riscos. 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo evidenciar as vantagens e desvantagens da 

Inteligência Artificial, bem como mencionar os riscos que a IA pode trazer para o 

futuro da humanidade, tendo em vista por se tratar de um tema polêmico, não 

teremos uma solução definida para esta questão, já que os avanços da tecnologia 

são benéficos quando utilizados para uma atividade comum e não necessariamente 

para fins próprios que possam infligir no bem estar de outrem, fato este que é 

apontado por especialistas da área que veem na tecnologia, especificamente 

falando de IA, um grande avanço da humanidade desde que tomadas as devidas 

precauções relacionadas aos riscos que a IA pode trazer, além de mudar a forma 

em que a humanidade vive. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia a ser utilizada neste trabalho tem como objetivo ser 

exploratória baseando-se em procedimentos bibliográficos cuja natureza são 

quantitativas. Conforme Gil, Antonio Carlos (2008) as pesquisas exploratórias têm a 

finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias. Já pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado de livros e artigos 

científicos enquanto pesquisas quantitativas se refere à capacidade de um 

instrumento para medir o que é proposto. 

 



 

3 

5. DESENVOLVIMENTO 

“A inteligência artificial é uma tecnologia que fica a meio caminho entre a 

ciência e a arte. Seu objetivo é construir máquinas que, ao resolver problemas 

pareçam pensar. Um bom exemplo é a máquina de jogar xadrez.” (João de 

Fernandes Teixeira, 2014) 

Os benefícios da IA são de extrema importância para a humanidade, onde a 

velocidade das mudanças no mundo acontecem como num piscar de olhos, assim a 

dependência de serem humanos para certas atividades já teriam como solução a 

implantação da IA nas mesmas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Do resultado das pesquisas quantitativas será possível nortear quais são as 

expectativas que se esperam da IA, bem como reforçar a importância de explorar 

mais a fundo não somente os benefícios que a IA pode trazer, mas também os 

riscos. Baseando-se nos questionários realizados identificaremos as atividades que 

são desempenhadas por humanos mas, que já são possíveis serem realizadas por 

um software de IA. 
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