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Quem diz Alexa diz a Siri, o Google Assistant ou a Cortana. Estes são apenas alguns dos exemplos de
sistema chamados de “assistentes virtuais” capazes de responder a muitas questões que lhes são
colocadas. E quem pode tirar proveito desta tecnologia?
A resposta é simples. As crianças que são perspicazes, já sabem “sabotar” as regras e usam estes
sistemas para conseguirem ter um “espírito santo de orelha”. Os trabalhos de casa são feitos pela Alexa,
por exemplo.

Um dos vídeos virais deste Natal nas redes sociais foi captado por uma mãe norte-americana que
apanhou o filho de seis anos a pedir ajuda a um assistente virtual Alexa, da Amazon, para fazer os seus
trabalhos de casa.
Era um dia normal e ele estava a fazer os trabalhos de casa. Estava na sala e oiço-o a fazer perguntas
sobre Matemática à Alexa, e não podia acreditar!
Referiu Yerelyn Cueva, de 24 anos, ao New York Post.
Como podemos ver e eventualmente retirar mais conclusões, as questões não seriam especialmente
complexas. “Alexa, quanto é cinco menos três?”, perguntou Jariel, que ainda está no primeiro ano da
escola.
Lmfao should i whoop him now or later pic.twitter.com/mZEJsWWn4W
— Yerelyn (@spanishbarbie22) December 20, 2018

A esta altura, o vídeo tem já mais de 8,5 milhões de visualizações e levantou já muitas ideias a uns e…
interrogações a muitos mais, principalmente a pais e encarregados de educação.
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O que é engraçado é que a Matemática é na verdade a sua disciplina favorita. Fiquei surpreendida
porque ele sabe estas coisas. Estava apenas a ser preguiçoso, a fazer batota.
Explicou ao diário nova-iorquino a mãe da criança.
Não é a primeira vez que tal estas “batotas” são anunciadas, há inclusive casos bem mais “polidos” com
recurso a aplicações para a Alexa de apoio ao estudo, desde a Física à Gramática de língua inglesa.
Agora, é uma realidade que cada vez mais estará ao dispor das crianças e de qualquer pessoa. Não será
necessário ler uma enciclopédia, ter a capacidade de reter a matéria, isto porque a sabedoria cada vez
está mais perto de cada pessoa, que usam tecnologia como quem veste uma peça de roupa. Usar hoje
um smartwatch permite apenas próxima o relógio do rosto e “Siri, qual é o diâmetro do planeta Marte?”…
e facilmente obtemos a reposta.
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