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Inteligência Artificial: vantagens e desvantagens da 
relação inevitável do homem com as máquinas

Introdução



As pessoas começam a se encantar com os benefícios que 
a Inteligência Artificial trouxe à humanidade, como a 
precisão na execução de várias tarefas e a economia de 
tempo em várias ações, mas, diante da relação inevitável 
do homem com as máquinas,  essa empolgação inicial não 
deve nos cegar em relação a preocupantes consequências. 
Entre as principais estão o fim da privacidade e o aumento 
do desemprego.
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Tese 1 - Consequência Fim da Privacidade 

Tese 2- Consequência Desemprego



Indiscutivelmente a Inteligência Artificial traz benefícios à 
humanidade, mas ela pode praticamente acabar com a nossa 
privacidade. Um exemplo disso é que, a partir do rastreamento de 
informações que circulam nos meios digitais, é possível, após 
escrever a alguém informando que pretende ir a Santiago, começar a 
receber mensagens publicitárias a respeito de passagens e 
hospedagem no Chile. Essa é uma realidade assustadora se 
pensarmos que também pode ser usada para ameaças e extorsões e 
isso prova evidentemente que a invasão à privacidade é um reflexo 
preocupante da IA.
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dar  preferencialmente por um argumento de autoridade.
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Além disso, é o desemprego a segunda grande ameaça representada 
pela inteligência artificial. Em um escritório de advocacia, por 
exemplo, as máquinas são muito mais eficientes na pesquisa de 
julgamentos passados e de artigos de lei que podem ajudar na 
argumentação de um caso específico. Na Medicina, essa mesma 
ideia se aplica à interpretação de chapas radiológicas. Esses 
exemplos comprovam que não apenas trabalhadores de baixa 
qualificação são substituídos pelas inteligentes máquinas, o que é 
lamentável já que a grande massa dos assalariados tem a tendência 
a aproximar-se da pobreza e, sobretudo, da irrelevância.
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É indiscutível que o mundo, de forma geral, tem enfrentado diversos 
problemas de cunho social. Entre eles, talvez o mais preocupante, a 
enorme e dissipada onda de imigrações. A Venezuela, que com a 
recente crise político-social se tornou o país com maior fluxo 
imigratório para o Brasil, tem dividido opiniões quanto a sua política 
de tratamento. Por um lado, a entrada de imigrantes exacerbada 
pode acarretar graves problemas econômico-sociais; e, por outro, 
ignorar tal fato denota uma perda de valores humanísticos, sendo 
este o mais preocupante.
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De antemão, é importante mencionar que políticas que permitem a 
entrada “incondicional” de migrantes podem prejudicar uma 
nação tanto econômica quanto socialmente. Dados recentes 
publicados pela Globo News sugerem que, em 2050, se a política 
imigratória europeia não mudar, a população será de maioria 
muçulmana. Caso isso se torne verídico, poderá haver um 
enfraquecimento da cultura clássica ocidental, ao mesmo tempo 
que um decréscimo das taxas sociais qualitativas, uma vez que a 
população será muito numerosa para ser bem administrada. Isso 
tudo nos mostra que a entrada exacerbada de imigrantes pode 
prejudicar uma nação.
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Desenvolvimento 2
Em contrapartida, ignorar esse problema mostra sinais de decadência 
para um país participante da Organização das Nações unidas. Como 
sabemos, o Brasil é um dos países assinantes da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que tem como fundamentais o direito 
à moradia e o direito de ir e vir. Logo, ao fechar as fronteiras 
nacionais, privamos pessoas necessitadas de conseguir abrigo e 
oportunidades, o que é um absurdo. Por isso, podemos chegar à 
conclusão de que o ópio da sociedade moderna é o abandono de 
preceitos e da moral humanística. Tal fato mostra a situação 
deplorável à que a sociedade atual chegou para alcançar, de modo 
egoísta, o bem próprio, provando que, mesmo podendo ser prejudicial 
à economia, a abertura das fronteiras nacionais é uma questão de 
bom senso.
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20/8 - Competência 1: Falhas Comuns
27/8 - Competência 2: A Introdução Dissertativa
3/9 - Competência 2: Pegadinhas nos Temas
10/9 - Competência 2: Como inserir DOCs
17/9 - Pré-Rascunho
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8/10 - Simulado
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