
Meu nome é Daniel Perazzo e eu sou um recém-graduado em Engenharia da Computação 
pela UFPE e, jájá, mestrando em matemática aplicada no IMPA orientado pelo Luiz Velho. 

Em uma bela véspera de véspera de natal, num dia de sol intenso no Recife, eu decidi 
testar as capacidades do ChatGPT. 
Para quem não sabe, o ChatGPT é um herdeiro do GPT-3, o modelo de processamento de 
linguagem natural que foi considerado uma das tecnologias mais disruptivas do de 2020. 
Sua capacidade de reconhecer linguagem natural é assustadora para quaisquer padrões. 

O ChatGPT é uma melhoria do GPT-3, sendo treinado utilizando Aprendizado por Reforço 
com demonstrações. Essa técnica usa um paradigma de aprendizado baseado em 
recompensas além de feedback humano para criar uma inteligência artificial que, 
especificamente, seja voltada para a interação com seres humanos. 

Como eu já tinha muito interesse mesmo em inteligência artificial, desde minha graduação, 
eu decidi testar. A coisa mais simples que eu tentei foi perguntar sobre o meu atual 
laboratório: 

 

Até que ele acertou, surpreendentemente, muitas das coisas. Uma teoria é que ou o modelo 
acessa a internet ou ela treinou numa base de dados que continha informações sobre o 
Visgraf.  



Continuando, 

 

Porém, vemos que ele tem suas limitações e não está imune a dar uma leve “enrolação”:  

Perguntando sobre o IMPA: 

 

Ele, novamente, acertou também muita coisa. 



Atualmente, nossa pesquisa está muito focada em redes neurais e inteligência artificial. Por 
isso, eu pergunto se o ChatGPT também sabe desse tipo de assunto. Porém, para testar, 
eu pergunto se ele pode responder no estilo de um dos maiores artistas do Brasil, e meu 
conterrâneo, Luiz Gonzaga: 

 

Como esperado, o ChatGPT sabe muito sobre redes neurais, mas não consegue (ainda) 
fazer um forrozinho. Mesmo assim, ainda é impressionante ele conseguir fazer um poema. 

Com medo, eu faço uma pergunta importante: 

 



Aliviado, cansado e sabendo que estou falando com uma inteligência sensível, para 
finalizar, eu peço um favor: 


