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O que resta de humano em nossas pro�ssões
"Estamos presenciando uma nova revolução, por meio da qual
outra gama das atividades (antes consideradas) humanas

serão absorvidas por máquinas capazes de desempenhá-las com maior
e�ciência"
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Colunas Tecnologia Judiciário

Vivemos em um momento histórico no qual, cada vez mais, vemos as máquinas

assumindo a realização de atividades antes exercidas por homens. Esse movimento é

guiado por um anseio não só por diminuição de custos, padronização e rapidez nos

processos de trabalho, mas também por uma busca incessante pela perfeição.

Paradoxalmente, um anseio tipicamente humano, agora terceirizado para as
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máquinas. Ainda no século 18, a revolução industrial marcou um momento histórico

no qual as máquinas assumiram grande parte da tarefa artesanal. No século 21, as

máquinas �ertam com um dos nichos que ainda restavam preservados aos homens: os
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