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O que é inteligência ?!



i. O que é inteligência?



i. O que é real, natural ou artificial?



Talvez a grande questão não seja o que é, mas 
qual é a  origem da Inteligência?

i. Em busca de água...

Antes de inteligentes, somos seres sencientes, isto é, 

sentimos e temos emoções – das quais muitas vezes nossa 

racionalidade está imbuída. Mas quem sente?

Afinal, o que é a mente que sente?

Teriam as emoções e os sentimentos algum 
papel na inteligência?

É possível emular sentimentos em computadores? 



"Da filosofia tradicional teríamos legado apenas a aridez metafísica; 
da neurociência e da engenharia do mental a excessiva 

ingenuidade filosófica de alguns cientistas.
(...) Cabe buscarmos uma perspectiva

da qual possamos, quando 
falamos de mente e cérebros, 

distinguir entre cavaleiros
e moinhos de vento.”

Teixeira, J.F.



ii. A mente em modelos

“Não se gerencia o que não se mede, 

não se mede o que não se define, 

não se define o que não se entende, 

não há sucesso no que não se gerencia.”

William Edwards Deming

Gerenciamos aquilo que medimos, que 

é medido através daquilo que definimos, 

que é definido a partir daquilo que 

entendemos.



ii. Modelos na Engenharia

Modelo de parâmetros 

distribuídos (análise de circuitos 

via Leis de Maxwell)

Modelo de parâmetros 

concentrados (análise 

de circuitos via Leis de 

Kirchhoff)



ii. Modelos na Engenharia

Fibras ópticas consideram os modelos 

de campos eletromagnéticos 

variantes no tempo

Enlaces de satélite (GPS e 

comunicações) consideram os 

modelos de campos 

eletromagnéticos variantes no 

tempo variante... (Teoria da 

Relatividade Geral)



ii. A mente em modelos

Model-dependent realism
Não há sentido falarmos de uma realidade verdadeira a partir de um modelo, 

uma vez que nunca estaremos absolutamente certos de nada. 

Só há sentido discutirmos a usabilidade de um modelo.

Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, 2010.

Critérios para um 

bom modelo

• Ser elegante;

• Conter poucos elementos arbitrários ou ajustáveis;

• Ser coerente e explicar todas as observações existentes;

• Fazer predições detalhadas de observações futuras, de modo 
que o modelo seja refutado caso sejam inválidas. 



ii. A mente em modelos

Mente/cérebro

Dualismo

Dualismo de 
substâncias

Cartesianismo

Paralelismo

Dualismo de 
propriedades

Dissolução 
do conceito 

de mente

Materialismo 
eliminativo

Monismo

Monismo materialista

Teorias da 
identidade

Reducionismo

Materialismo 
não 

reducionista

Teorias de 
superveniência

Funcionalismo

Monismo 
Idealista

Monismo de 
duplo 

aspecto

[Adaptado de Teixeira, J.F. “Esquema geral das relações entre mente e cérebro”. 2011.]



ii. Modelo do aparelho psíquico

• Aparelho da linguagem

• Aparelho da memória

• Aparelho psíquico



ii. A mente em algoritmos

• Modelos possibilitam:

• Análise explanatória ou descritiva

• Análise preditiva

• Modelos podem ser 
implementados através 

de algoritmos

• Algoritmos representam os 
passos necessários à 
execução de uma tarefa



ii. A mente em algoritmos

“Devemos buscar uma outra 
referência que não seja anatômica 
nem matemática (computacional) 

para entender o funcionamento da 
mente. Um paradigma menos 

algorítmico.“
A.L. Mcdowell em “Freud: um 
pioneiro esquecido”.

recursivo iterativo

lógico

serialparalelo

determinísticoprobabilístico

exatoaproximadofindável



FILOSOFIA

NEUROCIÊNCIA

CIÊNCIA

TECNOLOGIA

Inteligência como ciência e tecnologia

"A mente deixou de ser algo 

exclusivo dos seres humanos. 
Desde a década de 1940 passamos a 

atribuir mentes e inteligências
a máquinas e outros dispositivos 
artificiais. 

Desenvolveu-se uma tecnologia do 
mental, da qual resultou uma 
aproximação crescente entre a 
psicologia, ciência da computação e 
engenharia. Desse projeto 

interdisciplinar surgiu a inteligência 
artificial e, posteriormente, a 

ciência cognitiva. (...)"

PSICOLOGIA

ENGENHARIA

DATA

MINING

FÍSICA

MATEMÁTICA

PSICANÁLISE

COMPUTAÇÃO

AUTOMAÇÃO
ROBÓTICA



iii. Uma breve história da IA...

1895: Freud concebe o “Projeto para uma Psicologia Científica”

~1600: René Descartes e o problema mente-corpo

~1900: Advento da termodinâmica, engenharia de controle e automação

1945: Alan Turing formula sua máquina e mais tarde concebe o “Jogo da Imitação” 

~1940: Surgem as ciências cognitivas e a ciência da computação avança

1950: Grey Walter cria o 1º robô autônomo (light turtle)

1956: O termo IA é cunhado por Simon; McCarthy; Shannon; Newell e Minsky

1976: Newell & Simon propõem a Hipótese do Sistema Físico Simbólico

1983: O termo Inteligência Computacional surge como título de um journal.

1987: O Deep Blue, da IBM, derrota Garry Kasparov. As redes neurais avançam.

~1990: A década do cérebro, porém não da consciência. 

2000-2010: A revolução da Internet e da Informação: Big Data; Machine Learning



• Em 1983, Nick Cercone e Gordon McCalla editam o 

International Journal of Computational Intelligence

iii. E da Inteligência Computacional

• Em 1992, James Bezdek publica o artigo responsável 
por popularizar esta disciplina:

• “(...) it concerns the relationship between neural-like computational
networks, numerical patterns and intelligence.”

• “With the purpose to characterize the notions of computational, 
artificial and biological intelligence, our hope is that a careful
discussion of the relationship between systems that exhibit each of
these properties will serve to guide rational expectations and
development of models that exhibit or mimic ‘human behavior’.”



iii. E da Inteligência Computacional

• A = Artificial (nonbiological); 

• B = Biological (physical + chemical + ?? = organic);

• C = Computational (mathematics + man-made machines)

• NN = Neural networks; PR = Pattern Recognition; I = Intelligence.



iv. Presente e futuro da IA: o estado da arte

(Gartner, 2016)



iv. Presente e futuro da IA: aplicações de IA

Fonte: Google Ngram





“As it now exists, the field of AI doesn’t 

have anything that speaks to emotions 

and the physical body, so they just refuse 

to talk about it,” 

... but the question is so obvious, a child 

can understand it. I can run an app on 

any device, but can I run someone else’s 

mind on your brain? 
Obviously not.

David Gelernter em The tides of mind: uncovering the
spectrum of consciousness, 2016.



v. Probabilidades e crenças



v. O cérebro bayesiano

O cérebro bayesiano através do 

princípio da livre-energia. [Karl Friston]



v. Contribuições da Neuropsicanálise à IA

• Modelo consistente e completo da mente 

humana, capaz de suportar:

o A consolidação do modelo de cérebro bayesiano;

o O desenvolvimento da computação afetiva;

o A aproximação entre abordagens simbólicas e 

conexionistas da IA;

o Criação de métodos bio-inspirados para mineração 

de dados e reconhecimento de padrões;

o O estabelecimento adequado de expectativas e 

fronteiras nas disciplinas de IA, inteligência 

computacional e inteligência biológica;

o A redução da “aridez metafísica” e da 

“ingenuidade científica”.
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