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Inteligência Artificial e IA ...

Inteligência Artificial e IA: Filósofos Analisam Dois Projetos
Distintos à Luz da Interdisciplinaridade

Escrita por: Clarisse Sieckenius de Souza

Fevereiro de 2021

Resumo:
Este documento apresenta uma resenha do seguinte artigo: Franchi, S., & Güzeldere, G.
(2005). Machinations of the Mind: Cybernetics and Artificial Intelligence from
Automata to Cyborgs. In S. Franchi & G. Güzeldere, Mechanical Bodies, Compu-
tational Minds (pp. 15–149). Cambridge, Mass.: The MIT Press.

A resenha foi escrita tendo em vista o contexto da disciplina INF2034 – Tópicos em Teoria
da Computação II – Filosofia, Computação, Ética e Tecnologia: Uma Aproximação Interdiscipli-
nar. A disciplina é parte da programação da pós-graduação do Departamento de Informática da
PUC-Rio, tendo por responsáveis os professores Edgar Lyra Netto (Departamento de Filosofia,
PUC-Rio) e a autora desta resenha, Clarisse de Souza (Departamento de Informática, PUC-Rio).

Palavras-Chave da Autora da Resenha:
Inteligência Artificial; Cibernética; História e Filosofia da Ciência; Interdisciplinaridade.
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1 Introdução

Esta resenha tem por objeto o artigo de Franchi e Güzeldere (2005a), publicado como capítulo de
uma coletânea editada pelos mesmos autores (2005b). Ambos são filósofos e é importante ter em
mente que o texto resenhado foi publicado em 2005, início deste século, quando o uso de técnicas
de aprendizado profundo em aplicações de inteligência artificial apenas começava a demonstrar
sua força (com promessas e riscos), especialmente quando aliado ao uso de grandes volumes de
dados coletados de bases distribuídas, através de sensores em ambientes físicos diversos, incluindo
sensores para a coleta de dados pessoais de usuários individuais, conscientes ou não de que estão
sendo monitorados.

A leitura do artigo foi influenciada pela pauta de uma disciplina de Pós-Graduação oferecida
pela primeira vez no Departamento de Informática da PUC-Rio em 2021, com um professor
do Departamento de Filosofia (Edgar Lyra Netto) e outro do Departamento de Informática
(eu), trabalhando conjuntamente. O tema da disciplina é uma aproximação interdisciplinar
entre a filosofia, a ética, a computação e a tecnologia. Dado o momento histórico em que a
disciplina acontece, iniciando quando se completa um ano da pandemia do COVID-19, a discussão
sobre aspectos éticos de tecnologias de Inteligência Artificial (IA), coleta e compartilhamento de
grandes volumes de dados sobre a evolução da pandemia e o perfil de contaminados e vitimados
em todo o planeta, bem como da pesquisa científica instrumentada por recursos computacionais
(no tocante a dados e programas de gerenciamento de fluxo de pesquisas científicas, sobretudo
quando colaborativas), a perspectiva interdisciplinar é uma imposição, mais do que uma escolha.

O que se segue é uma interpretação pessoal comentada do trabalho de Franchi e Güzeldere,
assumindo os inevitáveis riscos de leitura equivocada ou enviesada pelos propósitos associados
ao contexto explicitado acima. Convido e estimulo os leitores desta resenha, precipuamente os
alunos de INF2034, a fazerem sua própria leitura e interpretação do texto original, abrindo assim
com a minha resenha um diálogo enriquecedor para todos.

2 O Texto de Franchi e Güzeldere

O texto de Franchi e Güzeldere é bastante longo e profundo (134 páginas), passando por múltiplos
aspectos da questão da maquinação das mentes.1 Os autores discutem a sua questão explorando
as estratégias de distinção e demarcação que, ao longo de toda a história do pensamento, têm
servido para dar identidade ao que algo é ou não é. No caso específico da mente, o estudo da
mente humana envolve demarcações no reino natural (e.g., a distinção entre os seres humanos
e os animais) e no reino artificial (e.g., a distinção entre seres humanos e humanóides de vários
tipos).

A estrutura de argumentação dos autores se organiza em treze partes, elas mesmas organi-
zadas em subpartes, cuja reprodução é apresentada a seguir porque já anuncia elementos impor-
tantes do conteúdo do texto.

1. Introdução

• Animais, Humanos e Máquinas: Na Interseção de Fronteiras

• Artificial, Inteligência e Inteligência Artificial
1Tanto o vocábulo “machination”, do inglês, quanto o vocábulo “maquinação”, do português, têm em sua origem

etimológica a noção de máquina (lat. machina). Ambos se referem também à ideia de um procedimento ardiloso,
astucioso, através do qual se visa alcançar um objetivo.
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• Inteligência Artificial para Além da IA

• Inteligência Artificial, IA e as Humanas

• Visão Geral do Capítulo

2. Inteligência Artificial e Cibernética: As Raízes Emaranhadas de Dois Grandes Projetos do
Século XX

• O que é Inteligência Artificial? O que é IA?

• Primeiros Passos rumo à Inteligência Artificial: Artefatos Autopropulsionados

• O que é Cibernética?

• Cibernética x IA: Contraste de Metodologias

• IA Revisitada

3. O Caminho da IA: Da Construção de Autômatos à Mecanização do Corpo

• Primeiros Autômatos

• Predecessores dos Autômatos Modernos

4. O Caminho da IA: Da Corporalização Material e Raciocínio como Computação à Mecani-
zação da Mente

• O Corpo como Máquina

• Homem, máquina?

• Passos para a IA: La Mettrie e Seres Humanos como Máquina

• Passos para a IA: Hobbes e o Pensar como uma Computação

• Da Computação Corporalizada ao Pensamento Abstrato: A Era das Máquinas Digitais

5. O Sonho de Turing e os Dois Pilares da IA: Pensamento e Linguagem

• O Sonho de Turing

• Vencer no Xadrez

• Passar no Teste de Turing

6. Primeiro Paradigma: O Xadrez

• IA, Jogos e o Jogar

• De Turing e Shannon à IBM

• Estado Atual e o Que Mostra: Sucesso ou Falha?

7. Segundo Paradigma: O teste de Turing

• Um Teste Procedimental Decisivo para a Inteligência

• O Prêmio Loebner

• JABBERWOCK: Um Exemplo de Conversação Humana Simulada

• Linguagem, a Estrutura Interna da Cognição e a Falácia do Porco-espinho

8. O Território Intelectual da IA
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• Previsões Mal Colocadas e Realizações Inesperadas

• IA um Projeto de Engenharia?

• Questões de Autopercepção: Chamado para a Ampliação do Escopo da IA; Vindo de
Dentro

• O Caminho Não Trilhado da IA: A Via da Cibernética

9. Cibernética e IA: A História de um Estranho Casal

• Nascimento da Cibernética: Pressupostos e Metas

• Como a Cibernética se Diferenciava da IA

• Cibernática e os Softies

• Por que a Cibernética Fracassou

• Lições para a IA Hoje

10. Críticas à IA: Críticos Internos

• Crítica 1: A IA é Muito Estreita

• Crítica 2: A Inteligência Artificial é Impossível

11. Críticas à IA: Críticos Externos

• Crítica 3: IA e Inteligência Artificial são Perigosas

• Crítica 4: IA não é Inteligência Artificial

• A Resposta da IA a seus Críticos

12. Máquinas Pensantes: Possíveis? Seríamos nós?

• O Estado Corrente da IA: Um Diagnóstico

• IA Mudando a Rota: O Florescimento da Interação Humano-Computador

• O Futuro da Inteligência Artificial

13. Conclusão

• Fronteiras para Animais, Homens e Máquinas: No Reino dos Cyborgs

• Inteligência Genuína e Imitada: Revisitação do Argumento da Sala Chinesa e do Turco
Mecânico2

• Que Reserva o Futuro para a Inteligência Artificial? Simulacros, Robôs e o Derradeiro
Sonho da IA

2Vale notar que a expressão em inglês – mechanical turk – além de se referir ao famoso “autômato” cons-
truído por von Kempelen século XVIII é também o nome de um segmento de mercado de trabalho na linha de
crowdsoursing oferecido pela Amazon a indivíduos ou empresas interessados em terceirizar tarefas para pessoas
que são remuneradas por hora para realizá-las. O nome já é uma alusão interessante ao tipo de atividade que
esta força de trabalho estaria preparada para realizar e, talvez principalmente, a como realizaria as atividades
contratadas. O “turco mecânico” da Amazon já foi usado por muitos pesquisadores na fase de coleta de dados
de suas pesquisas. Tipicamente, se utilizam os dados produzidos por estas pessoas para embasar projetos que
dependem de fundamentação empírica. Este procedimento já sofreu críticas importantes (e.g., Fort et al. (2011) e
Chandler et al. (2014)), cujo teor pode ser um alerta para interessados em pesquisas qualitativas ou quantitativas
de grande escala, onde pode ser necessário o recrutamento de dezenas, centenas, ou até milhares de participantes,
em um quadro normalmente exíguo de recursos financeiros e prazos.
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• Cyborgs: Uma Guinada Cibernética no Projeto da Inteligência Artificial
• Cyborgs: Mera Metáfora?
• As Duas Culturas pela Lente Heideggeriana
• Revisitando o Desafio: “É tartaruga em cima de tartaruga.”
• As Humanas e as Ciências na Era do Pós-Humano

Franchi e Güzeldere declaram explicitamente seu objetivo de contribuir para lançar luz sobre
o debate que hoje se faz em torno da Inteligência Artificial. Assim sendo, iniciam sua apresen-
tação posicionando a questão dentro de um contexto histórico muito mais amplo, o que desloca
o conceito de “inteligência artificial” para séculos antes do workshop de Dartmouth, em 1956,
reconhecido por muitos como o marco fundador da área de “IA” na ciência contemporânea.

Primeiramente, invocam uma estratégia intelectual que se pode rastrear desde a antiguidade,
segundo a qual a definição ou identificação distintiva de um objeto, fenômeno, conceito, estado, se
faz por um procedimento de diferenciação e demarcação. Tudo o que se pode usar para distinguir
o que não é algo, contribui para definir o que este algo é, de modo que um conjunto expressivo
de distinções desta ordem permite que se trace uma “demarcação” das fronteiras do que se está
tentando identificar, e consequentemente definir o que se busca conhecer.

A seguir, os autores sublinham que a busca pela nossa identidade (o que é “o ser humano”?),
seguindo o processo de demarcação, fez com que ao longo de muitos séculos surgissem dois vetores
importantes para distinções. Um é o natural, onde se buscam distinções para circunscrever o
espaço dos seres humanos entre os demais seres vivos da natureza; o outro é o artificial, onde se
buscam distinções para fazer o mesmo, desta vez tendo em vista artefatos (i.e., objetos projetados
e construídos, tipicamente pelo próprio homem). A busca por uma “inteligência artificial” pode
ser, então, entendida como a busca de toda a história do pensamento intelectual humano, no
sentido de que é uma busca por artefato(s) cujo comportamento se assemelhe ao de seres humanos,
tão proximamente do indistinguível quanto possível. Os resultados no caminho desta busca nos
permitem depurar e (re)definir o que entendemos por “ser(mos) humano(s)”.

Neste quadro, a Inteligência Artificial, ou IA, disciplina que é hoje capitaneada pela Ciência
da Computação e a Engenharia (especialmente a Mecatrônica), figura como o segmento científico
que oferece os melhores exemplares de artefatos para os estudiosos da mais ampla e duradoura
“inteligência artificial” se debruçarem. Um dos traços marcantes destes estudiosos é o de que são
– por definição – todos aqueles que se dedicam ao estudo da natureza, do comportamento, e da
essência do ser humano. Portanto, todo aquele que atua na área de Humanas e se vê de alguma
forma envolvido no estabelecimento de fronteiras de demarcação para seu objeto de estudo, ou na
adesão a fronteiras propostas, deve atentar para a “inteligência artificial” e, nos dias de hoje, para
a IA. A pergunta que os autores deixam no ar é por que, até a data da publicação do trabalho
(2005), as Ciências Humanas, e por exetensão as Sociais, exceção feita à Filosofia, mostraram-se
tão lentas a se lançarem no estudo da IA como paradigma contemporâneo para depurar e definir
o que é “ser humano”. Mais que isto, se tivermos em conta a construção de cyborgs, Ciências da
Vida estariam na mesma situação.3

A vantagem de diferenciar IA de “inteligência artificial” fica assim mais clara. Por um lado,
percebe-se que a Computação e a Engenharia, ainda que com a parceria de filósofos que vêem,
no projeto de IA, oportunidades de revisitar os conceitos de mente, racionalidade, pensamento,
e afins, não têm condições de tomar para si, isoladamente, um projeto intelectual sobre o qual

3Como adendo, comento que avançando pela possibilidade de sensorear o ambiente e as coisas, no estágio em
que nos encontramos hoje (2021) em virtude da Computação Ubíqua, Ciências da Natureza estariam também
neste palco.
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praticamente todas as áreas do conhecimento têm algo a dizer. Por outro lado, percebe-se tam-
bém que há um outro lado da moeda: praticamente todas as áreas do conhecimento podem
recorrer à IA, em parceria com a Computação e a Engenharia, para ampliar suas fronteiras de
conhecimento sobre o ser humano, seu mundo interno e externo. Dito isto, vemos que o trabalho
interdisciplinar é criticamente importante para o avanço da IA (e certamente também para a
evolução do processo histórico de busca intelectual do que é a “inteligência artificial”).

2.1 IA, Inteligência Artificial e Cibernética

Retomando a diferenciação que fizeram entre IA e “inteligência artificial”, Franchi e Güzeldere
acrescentam alguns pontos interessantes a estas duas, antes de resgatar o projeto científico pouco
duradouro da Cibernética.

As primeiras definições de IA, hoje clássicas, mencionavam que o objetivo desta nova disci-
plina era construir sistemas inteligentes, ou seja, artefatos de software capazes de exibir compor-
tamento assemelhado ao comportamento inteligente humano, relativamente a determinados
contextos e atividades. Entretanto, o conceito de “sistema inteligente”, ainda que com de-
finições distintas, aparecia também no projeto maior e mais antigo da “inteligência artificial”.
Nos primórdios desta última linha, surgiram artefatos autopropulsionados (com capacidade de
se mover autonomamente), que reproduziam diversos movimentos voluntários humanos. Os au-
tores oferecem diversos exemplos históricos, muitos deles encontrados em museus pelo mundo
afora. Um deles, o Turco Mecânico de von Kempelen (v. nota de rodapé n. 2), ganhou maior
notoriedade no século XVIII ao supostamente mostrar um boneco em trajes de turco, sentado
diante de uma mesa sobre a qual estava um tabuleiro de xadrez. O boneco parecia mexer as
peças autonomamente, embora de fato uma pessoa escondida sob a mesa estivesse comandando
os movimentos do suposto “autômato”. O interessante deste exemplo é lembrar que dois séculos
mais tarde a IA retomaria o projeto de construir um sistema capaz de jogar xadrez, porém com
uma roupagem diferente.

O surgimento da IA, na segunda metade do século XX, claramente mostrava uma preferência
pelas atividade cognitivas, mentais, abstraindo a questão de sua realização física, favorecendo
uma separação corpo-mente, cuja discussão aglutinou vários filósofos e outros intelectuais inte-
ressados em uma revisitação do cartesianismo e da possibilidade de se postular uma definição
computacional da mente, demonstrável através do comportamento de “sistemas inteligentes” fei-
tos de software.

A Cibernética foi uma disciplina que antecedeu em poucos anos o surgimento da IA, mas que
praticamente desapareceu muito tempo antes desta. O projeto cibernético tinha semelhanças
com a IA – construir sistemas físicos capazes de, por meio de mecanismos de controle, exibir
comportamento semelhante ao humano, cognitivo ou não. A base da Cibernética eram as ciên-
cias da natureza e da vida, embora seu alvo fosse a construção de um modelo altamente abstrato
capaz de caracterizar seres vivos e não vivos, no que dizia respeito a comportamentos intencionais
e autônomos. Norbert Wiener, considerado fundador da Cibernética, defendia a ideia de usar
mecanismos de feedback para controlar o estado de sistemas físicos, de tal modo a que eles exi-
bissem o comportamento desejado. Uma diferença muito importante em relação à IA é que para
a Cibernética, o feedback vinha do “mundo exterior, sobre o qual os atuadores do sistema físico
operariam”. Na IA, por exemplo, o raciocínio inteligente foi, e ainda é até hoje, extensamente
circunscrito a um plano meramente representacional e simbólico. Outra diferença importante
entre as duas disciplinas, na visão de Franchi e Güzeldere, é que enquanto a Cibernética não
dava maior ênfase ao natural do que ao artificial, para a IA a distinção entre natural e artificial
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sempre foi uma discussão central. Exemplo desta diferença é que, para alguns ciberneticistas, o
ser humano “não era análogo a uma máquina; era, ele mesmo, uma máquina.” A IA jamais afir-
maria ou afirmará que o ser humano é uma “inteligência artificial”, posto que isto seria derrubar
seus próprios fundamentos (cf. definições clássicas da IA, citadas anteriormante). Mesmo que
esteja claro que Cibernética e IA poderiam ter colaborado para realizar avanços realmente espe-
taculares em termos não apenas tecnológicos, mas talvez e principalmente intelectuais, as duas
se ignoraram mutuamente. Para Franchi e Güzeldere, isto se deu menos por motivos científicos
ou metodológicos, e muito mais por motivos de política científica na disputa por financiamento.

2.2 O Caminho da IA, o Jogo de Xadrez e o Teste de Turing

Os autores utilizam várias seções de seu texto para elaborar ideias sobre o caminho da IA. Neste
trajeto, dão destaque às ideias de Descartes, às de La Mettrie, e às de Hobbes, todas bem
anteriores ao surgimento da IA. São linhas de pensamento cuja influência se pode claramente
rastrear no surgimento ou na evolução da IA até a data de publicação do trabalho de Franchi
e Güzeldere. Já comentamos a influência de Descartes. A de La Mettrie, filósofo expoente do
mecanicismo, vai na direção de que o homem é uma máquina (ou mecanismo). Porém é a Hobbes
que se devem as primeiras formulações da atividade mental (pensamento, raciocínio) como uma
computação, como conceito abstrato, evidentemente. Os autores sublinham que embora Hobbes
não desconsiderasse a importância do corpo na caracterização do comportamento inteligente
humano, o nível de abstração que sua formulação “algébrica” do raciocínio descortinou representa
hoje a passagem da “inteligência artificial” para a IA, em termos de projeto científico.

O cartesianismo apresentou para a IA uma via fértil de exploração de limites, que para a
“inteligência artificial” representaram oportunidades interessantes de limites e demarcações. Na
possibilidade de isolar o comportamento mental humano e focar na sua reprodutibilidade ar-
tificial, ou imitação, o raciocínio lógico e a linguagem figuraram como metas naturais para a
construção de sistemas inteligentes. A primeira delas, um sistema capaz de jogar xadrex (e
idealmente disputar uma partida com um ser humano) envolvia a construção de um modelo
computacional do raciocínio intencional humano (análise estratégica, tomada de decisão). A
segunda, um sistema capaz de manter uma conversa em linguagem natural com uma pessoa,
requeria um modelo computacional não só de linguagem como sistema de significação (com vo-
cabulário, regras sintáticas, semânticas e até pragmáticas), mas como sistema de comunicação
social (que envolve intencionalidade da comunicação, escolhas retóricas, competências comunica-
tivas, atitudes psicológicas, e vários outros fatores importantes da interação interpessoal que se
manifestam na conversação). Claramente, embora a primeira meta já fosse dificílima, a segunda
era muito mais difícil e complexa ainda. E assim como uma partida de xadrez disputada com
um campeão humano representava o teste para o raciocínio e a tomada de decisão estratégica, o
teste de Turing foi tomado como paradigma para a competência de linguagem. Este teste está
associado a um jogo de imitação proposto pelo matemático inglês Alan Turing onde, resumida-
mente, uma pessoa “testadora” é colocada em comunicação remota escrita (sem saber com quem
está falando) com dois interlocutores ocultos, um ser humano e um computador. Se a pessoa
for incapaz de distinguir qual interlocutor é humano e qual é um computador, o sistema compu-
tacional terá “passado no teste de Turing”. Ou seja, a “imitação” computacional da capacidade
de comunicação em linguagem natural terá sido perfeita. Caso contrário, estarão expostos os
limites do modelo computacional.

Em 1996, o programa Deep Blue, da IBM, jogou sua primeira partida com Garry Kasparov na
Filadélfia e perdeu. Porém, no ano seguinte, Deep Blue venceu Kasparov numa partida histórica
em Nova Iorque. Já para o teste de Turing, em que pese a IBM ter uma vez mais impressionado o
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mundo em 2011, quando seu supercomputador Watson venceu competidores de alto desempenho
no jogo Jeopardy da TV americana, não se tem notícia até o momento (nem o da publicação do
trabalho de Franchi e Güzeldere, nem o da publicação desta resenha) de um sistema inteligente
que tenha passado em um teste de Turing irrestrito. O Loebner Prize, idealizado para estimular
os avanços da IA com premiações de sistemas que possam passar no teste, até hoje ofereceu
apenas premiações de sistemas que imitam seres humanos em domínios e atividades restritas.

2.3 O Territótio Intelectual da IA

Do ponto de vista da evolução do conhecimento, em particular da história e filosofia da ciência,
a seção sobre território intelectual da IA, no capítulo de Franchi e Güzeldere, oferece elementos
importantes para um entendimento mais amplo do que esta disciplina pode significar e como
pode contribuir.

Franchi e Güzeldere comentam que (lembrando-se a data de publicação deste trabalho) o
projeto de IA é liderado e conduzido quase que exclusivamente por pesquisadores e profissionais
técnicos ligados à Computação. Seja lá qual for a razão disto, a pergunta que fazem é: quais
as consequências deste isolamento intelectual? Chamo rapidamente a atenção para que, hoje
em dia, independentemente de este isolamento intelectual ainda existir ou de ser bem menor do
que em 2005, a pergunta ainda válida é: quais as consequências de ele ter existido pelo tempo
que durou, de terem sido feitos tantos avanços científicos em IA sem a participação em escala
equivalente de outras disciplinas, de cientistas de áreas não-técnicas (especialmente as ciências
humanas e sociais)?

Em sua análise da raiz de várias previsões equivocadas, Franchi e Güzeldere começam obser-
vando que a formação científica de quem participou da fase seminal do projeto de IA (engenhei-
ros, matemáticos, lógicos, cientistas da computação) deixara importantes lacunas quanto a uma
perspectiva histórica, filosófica e social da evolução do conhecimento. Este perfil de formação
fomentou uma projeção do projeto da IA como a de um projeto de engenharia, de construção
de sistemas e software inteligentes. De certa forma (segundo eles), a auto-imagem dos pesquisa-
dores de IA em 2005 ainda era esta, sem que houvesse, então, qualquer perspectiva de mudança
significativa no horizonte. Na opinião dos autores, não só seria possível e desejável mais heteroge-
neidade intelectual no projeto de IA, como também, se tivesse havido mais diversidade, algumas
previsões sobre a evolução e o sucesso da IA não teriam sido tão equivocadas.

A ampliação do escopo disciplinar do projeto da IA no entanto sofreu resistências. Interna-
mente, alegou-se que, apesar de Ciências Humanas e Sociais terem muito a dizer sobre IA, seus
métodos eram excessivamente vagos ou computacionalmente inadequados para serem aproveita-
dos. Este ponto demonstra uma arrogância de cientistas da computação em relação a seus pares
de Humanas e Sociais. O fato de uma teoria não ser computacionalmente implementável não
tem a ver com sua qualidade teórica intrínseca. Basta pensar no reverso da formulação para
pegar o fio da meada: uma teoria falsa, ou de baixa qualidade científica, pode ser perfeitamente
implementável. No entanto, vários pesquisadores da computação tomaram “implementabilidade
computacional” como sinônimo de “adequação teórica intrínseca”, fomentando uma guerra polí-
tica disciplinar que a ninguém aproveitou, muito menos ao projeto de IA em si. Há porém o outro
lado, de pesquisadores, como John McCarthy. Ele advertiu muito cedo à comunidade científica
de IA que seu projeto tinha muito em comum com o que a Filosofia se perguntava há séculos.
Dizia ele que, sem incluir filósofos no debate do projeto, a comunidade não estaria fazendo “IA
sem filosofia” – estaria fazendo IA com “filosofia ruim.” Franchi e Güzeldere citam também o
filósofo Paul Thagard como representante ativo de uma corrente dual da de McCarthy, que de-
fende as vantagens, para as ciências humanas e sociais, de uma parceria com a computação, na
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sua busca pelo conhecimento do homem e da humanidade.
Uma trilha de colaboração interdisciplinar muito mais estreita e intensa do que na IA foi a

escolhida pela Cibernética, que tem entre seus mais conhecidos representantes, além do já citado
Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth, Warren McCulloch e Walter Pitts. Porém, infelizmente,
ela também não deu certo, e os autores propõem o porquê. Começando pela já mencionada
guerra política em função das disputas por financiamento, Franchi e Güzeldere dizem que o
golpe decisivo da IA contra a Cibernética foi provavelmente dado por Minsky e Papert que,
entre o final da década de 1950 e início da de 1960, publicaram um artigo que supostamente, e
no entender de muitos, provava que o modelo neuronal de inteligência humana (defendido pela
Cibernética, na ocasião) não teria futuro na IA e deveria ser abandonado4

O projeto da Cibernética representou na época uma reviravolta completa na tradição de busca
pela “inteligência artificial” (e teorias da mente). Esta tradição tinha sido até então capitaneada
por filósofos. No entanto, na década de 1940, os pioneiros da Cibernética apresentaram um
desafio inédito para os físicos: que eles criassem teorias capazes de dar conta não apenas da
realidade que eles (físicos) observam, mas também dar conta deles mesmos (físicos), como parte
desta realidade, especialmente enquanto observadores daquilo que descrevem. A ambição do
projeto era espetacular não apenas para a Física, mas em caso de sucesso seria uma revolução
completa na história do pensamento. Antes de avaliar o resultado deste projeto, Franchi e
Güzeldere ressaltam dois contrastes importantes da Cibernética, relativamente à IA.

• Enquanto a IA localizava o pensamento numa esfera epistêmica independente da infraes-
trutura física em que se realizasse, a cibernética explicitamente o localizava em um circuito
físico, ao ponto de alguns discutirem inclusive se determinados materiais serviriam melhor
do que outros para fins da implementação de um ser racional artificial.

• Ligada ao ponto anterior, a aposta inicial da IA era portanto simbólica, enquanto a da
Cibernética era neuronal. Isto tornava a Cibernética naturalmente dependente de uma
colaboração com neurofisiologistas, por exemplo, enquanto a IA podia correr livre contando
apenas com abstrações representacionais e mecanismos para manipulá-las e controlá-las, os
quais eram parte integrante da própria Ciência da Computação. Isto aprofundou e acelerou
um desenvolvimento disciplinar isolado, por parte da IA, que era impossível no campo da
Cibernética.

A Cibernética, porém, não digeriu bem a sua dependência disciplinar. Embora reconhecesse
que seu objeto de estudo havia sido por séculos o objeto de estudo de outras ciências e disciplinas,
ela resolveu impor a estas uma metodologia específica. Segundo esta proposta, ou as outras
disciplinas se adequavam satisfatoriamente às metolologias das ciências mais convenientes ao
projeto cibernético (a Física, em particular, mas também – do ponto de vista formal – a lógica e
a matemática), ou bem a Cibernética estabeleceria com elas uma relação de “consumo”. Era como
se o ciberneticista levasse para outra disciplina uma pergunta e, ao obter resposta, se julgasse livre
para manipulá-la, transformá-la ou usá-la como lhe conviesse, independentemente das condições
epistemológicas, ontológicas e metodológicas necessárias para uma teorização sólida com aqueles
conceitos em sua área de origem.

Um dos maiores problemas a que a cibernética sucumbiu foi que, na sua relação “de consumo
interdisciplinar”, mais do que de parceria e cooperação, ela ficou com a responsabilidade exclusiva

4Tendo em conta não apenas a retomada das redes neurais em IA na década de 1980, mas o incontestável
sucesso que hoje experimentam as “redes neurais profundas” na área de aprendizado de máquina, sugiro aos
interessados a leitura do texto de Olazaran (1996), que analisa interpretações políticas e interpretações científicas
do trabalho de Minsky e Papert.
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de diagnosticar lacunas e inconsistências teóricas na composição de itens tomados de empréstimo
a disciplinas que não aderiram às imposições científicas inerentes ao projeto cibernético. Assim,
boa parte destas lacunas e inconsistências não foram percebidas pelos próprios ciberneticistas.

Franchi e Güzeldere acrescentam que outro problema da atitude dominadora dos ciberneticis-
tas do século XX foi terem perdido a oportunidade de engajar-se o debate sobre Fenomenologia,
onde o tempo representa um vetor fundamental para a conceituação da mente. Segundo os auto-
res, se a Cibernética tivesse conversado com Husserl, Heiddeger ou Merleau-Ponty, poderia ter-se
defendido melhor da crítica dos ataques de Minsky e Papert. Estes competidores ergueram seu
argumento contra uma implementação neuronal específica da mente, sem tocar na questão do
tempo. Para Franchi e Güzeldere, a Cibernética poderia ter continuado seu projeto nesta linha,
sem que a IA pudesse derrubá-la nas bases que o fez.

Rumando para a conclusão do capítulo, Franchi e Güzeldere compilam e classificam as prin-
cipais críticas ao projeto de IA na data de publicação de seu trabalho. Segundo eles, são quatro
as principais críticas:

• A IA é muito estreita, deveria inspirar-se em projetos disciplinares mais amplos.

• A “inteligência artificial” é uma impossibilidade.

• IA e “inteligência artificial” são projetos social e politicamente perigosos.

• IA é uma coisa, “inteligência artificial” é outra.

Na linha de que IA é muito estreita, ganhou força ao longo dos anos e ideia de que a “inteligên-
cia artificial” poderia (ou deveria) ser corporalizada (embodied) e ambientada (embedded), já que
a inteligência humana o é. Os avanços tecnológicos para sensorear o ambiente e construir robôs
com avançada capacidade sensoreamento e processamento de sinais, controle, decisão, movimen-
tação e outros tipos de atuação contribuíram para a utilização de sistemas dinâmicos, originários
da física e da matemática, como “modelos” da inteligência corporalizada e ambientada. Natu-
ralmente tais modelos seguem uma linha quantitativa de computação bastante distinta dos
modelos simbólicos, de inspiração lógica ou linguística, da IA clássica. Tais modelos simbólicos
são, comparativamente, qualitativos. A expansão disciplinar apontaria aqui naturalmente para
uma integração de paradigmas científicos que, vale a pena comentar nesta resenha, tem sido his-
toricamente difícil até hoje, também porque costuma ser objeto de lutas políticas pelo poder de
grupos científicos. Porém, dentre os críticos desta linha, há quem tenha defendido uma reconcei-
tualização da inteligência humana como um tipo de comportamento especialmente adaptado de
um agente corporalizado e intrinsecamente entranhado no ambiente em que se encontra, sem que
seja sequer necessário (ou importante) postular uma manipulação simbólica de representações
mentais por parte deste agente (Franchi e Güzeldere citam Randall Beer como representante
desta linha). Como representante de uma linha mais integrativa, é citado Andy Clark, que
alude ao fato de seres humanos poderem “raciocinar off-line”, raciocinar “sobre” uma experiência
corporalizada e ambientada, sem que isto requeira a real efetuação física desta experiência, em
determinado corpo e determinado ambiente.

A segunda linha de crítica, de que a “inteligência artificial” é impossível, tem seu principal
representante na figura de Hubert Dreyfus. Seu argumento, referido inicialmente à IA clássica,
onde a predominância de regras e manipulações simbólicas era um fato, girou em torno de
que a conceitualização de inteligência estava ancorada na verbalização de princípios, regras,
heurísticas, diretrizes racionais de comportamento, que não se coadunam com o que é observável
na natureza. As reações instintivas são abundantes contraexemplos de que o comportamento
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inteligente e adaptado não é o resultado de uma conclusão lógica que se atinge ao final de
processamento de regras (embora – é importante salientar – este processamento claramente exista
e seja, ele também, parte da inteligência natural). Franchi e Güzeldere afirmam que mesmo em
manifestações mais recentes sobre a “nova” IA, Dreyfus ainda se mantém cético sobre o grande
projeto de mecanização da inteligência humana, principalmente porque a mecanização requer
o uso de formalismos cujo significado e consistência são sempre relativos a uma “determinada
configuração do mundo”, nada se podendo afirmar sobre se sua validade teórica e científica
persistirá em configurações diferentes e não previsíveis que o mundo, no entanto, sempre poderá
oferecer. Outras vozes destacadas pelos autores, as quais questionaram a viabilidade da IA como
projeto científico, são as de Winograd and Flores (1987) e Searle (1980). Winograd e Flores se
pautaram pelo pensamento de Heidegger e de Gadamer para concluir que, muito melhor do que
a meta de criar agentes artificiais autônomos capazes de exibir comportamento inteligente, seria
a meta de aperfeiçoar tecnologias digitais capazes de exibir sofisticados níveis de processamento
simbólico (lembrando que o trabalho de Winograd e Flores foi publicado em 1986) e de cooperar
com seres humanos (que os controlariam) para realizar tarefas complexas. Já Searle é autor do
famoso argumento da “Sala Chinesa”, como ficou conhecido, em que ele mostra que a produção de
um comportamento artificial indiferenciável do comportamento natural inteligente humano pode
não ter nada a ver com a essência do que, até instintivamente, concebemos e experimentamos
como “inteligência”. Embora o argumento de Searle se refira, por motivos históricos, ao paradigma
simbólico clássico da IA, pode-se admitir que se aplique ao paradigma contemporâneo das redes
neurais profundas.

A terceira linha crítica, de que “inteligência artificial” é um perigo para a sociedade, tem
longo histórico, começando pelos argumentos de Joseph Weizembaum que, nas décadas de 1970
e 1980, através de um programa chamado ELIZA, demonstrou o quanto os usuários de uma
aplicação de IA podem ser engodados. O programa, inteligentemente calibrado para comportar-
se como um psiquiatra de linha Rogeriana, era capaz de – em muitos casos – manter longas
conversas com supostos ‘pacientes’, que o tomavam por uma IA real e ofereciam abundantes
detalhes de sua vida psíquica. Contudo, como Weizembaum fazia questão de denunciar ele
mesmo, o programa continha apenas uma combinatória sofisticada de palavras-chave e frases
feitas, cujo uso em contexto poderia sugerir que o programa “entendeu” o que o usuário falou.
No entanto, não havia entendimento algum. A crítica de Weizembaum é precursora de muitas
críticas de natureza moral e ética que se fazem hoje, valendo ressaltar que já há mais de 40 anos,
Weizembaum antevia usos questionáveis da “falsa IA” para simular o comportamento de juízes
e médicos. Franchi e Güzeldere comentam que, até a data da publicação de seu trabalho, eram
poucos os críticos da IA que se dedicavam a examinar os aspectos éticos da questão. E as questões
éticas não se limitam ao “uso” da IA, mas entram também nas próprias práticas científicas e nas
políticas públicas de estímulo a certas linhas de desenvolvimento do conhecimento em detrimento
de outras.5

Finalmente a quarta linha crítica, de que IA não é “inteligência artificial”, denota, na opinião
de Franchi e Güzeldere, um marcado desinteresse ou desconfiança quanto ao projeto intelectual
maior da “inteligência artificial”. Os que fazem esta crítica optam por concentrarem-se na IA
como técnica, nos tipos de artefatos que podem ser construídos, nos desafios algorítmicos, nas
ferramentas conceituais e mesmo físicas que podem ser usadas na engenharia de artefatos, e assim
por diante. Esta crítica pode ser associada a uma atitude mais tecnológica do que científica

5Aproveito para comentar que este fator é particularmente relevante de se discutir no âmbito das políticas
públicas de países como o nosso. O fomento, a prática de pesquisa, e a formação de pesquisadors para a IA no
Brasil são eticamente aceitáveis?
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(e menos ainda filosófica), o que neste caso faz com que vários lamentem uma espécie perda
intelectual que esta visão pode acarretar para a história do conhecimento.6

A resposta da IA a estas críticas foi, no dizer dos autores, mínima. Por exemplo, um diretor
do MIT AI Lab, onde se fazem pesquisas que poderiam estar referenciadas ao pensamento Heideg-
geriano, afirma que sua motivação para seguir uma orientação de corporalização e ambientação
na robótica inteligente é uma questão de engenharia, não de influência filosófica. Além disto,
a abundância de previsões sobre o futuro da IA, olhada isoladamente, como um feito técnico-
científico descolado de uma realidade sócio-política, cultural, ambiental, oferece um sem-número
de opiniões disparatadas, algumas até de cientistas graduados.

No início do século XXI, os projetos de IA pareciam seguir em direções comerciais e indus-
triais, distantes da evolução intelectual em busca da “inteligência artificial”. Agentes inteligentes
controlados por seus usuários, capazes de enriquecer e ampliar a experiência de uso e o alcance
da ação individual ou colaborativa em diversos contextos (e.g., buscas na Web, recomendação
de produtos e serviços, etc.) são indicadores desta tendência. Também a construção de robôs
inteligentes como atividade de engenharia, sem qualquer compromisso intelectual mais profundo,
indicam uma direção diferente do projeto interdisciplinar que Franchi e Güzeldere traçaram no
início do seu capítulo. Contudo, defendem eles, há muitas possibilidades a explorar, mesmo di-
ante deste quadro aparentemente adverso para o progresso da “inteligência artificial” em parceria
com a IA.

Em suas conclusões, os autores abordam diversos pontos adicionais específicos. O primeiro
deles diz respeito a cyborgs, uma aparente convergência entre a IA e a Cibernética, décadas depois
de terem tomado rumos diferentes. Os cyborgs, que podem assumir formas e comportamentos que
mimetizam o de seres humanos, poderiam reacender uma questão profunda do projeto mais amplo
da “inteligência artificial”, o da interpretação do comportamento, que é para Franchi e Güzeldere
um problema epistêmico. Na elaboração de sua reflexão sobre o tema, os autores propõem que
o questionamento sobre se determinado comportamento é genuíno ou mera imitação costuma
ser tanto mais fácil quanto mais distante o “questionador” está (ou se sente) do “questionado”.
Por exemplo, tendemos mais a questionar se um programa de computador é capaz de falar e
entender chinês em virtude de sua própria inteligência do que a questionar se uma pessoa tem
esta capacidade em virtude de seus próprios recursos físicos e mentais. Contudo, a existência de
cyborgs poderá alterar significativamente esta situação. Qual a diferença neste caso entre o “ser”
e o “parecer”? Quando ela importará (ou importará mais) e por quê?

Além disto, excetuadas considerações que Franchi e Güzeldere chamam de sobrenaturais,
supondo que em tese seja possível a replicação material do corpo humano, seja por um análogo
orgânico, seja por algum isomórfico funcional inorgânico, o fato de se poder construir tais réplicas
(funcionalmente) completas, capazes de se comportar inteligentemente, não significa que isto nos
leve automaticamente a entender por que estas réplicas são inteligentes; podemos eventualmente
compreender apenas que o são. A capacidade de fazer e a capacidade de explicar o que se faz
não vêm necessariamente juntas, o que é um outro aspecto do problema epistêmico a que os
autores aludem. Neste sentido, à medida que a IA e a Robótica convergem7, a IA naturalmente
passa a figurar novamente no grande quadro da busca pela “inteligência artificial”, tornando mais
importantes e necessárias as participações das Ciências Humanas e Sociais no entendimento do

6A este respeito é interessante mencionar a importância que, na data da publicação desta resenha, têm as
competições do Kaggle para estudantes e jovens pesquisadores que querem aumentar seu conhecimento técnico
nas áreas de ciências de dados e aprendizado de máquina. Sugerimos a visita de https://www.kaggle.com/
competitions.

7Os autores não mencionam o que em nosso momento atual se acrescenta a esta lista de disciplinas, a engenharia
genética.
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comportamento humano em sua faceta física, emocional-afetiva, sócio-cultural, política, moral, e
tantas mais quantas já são hoje, ou poderão vir a ser futuramente, objeto de estudo do que nos
constitui e do que somos. Tal empreitada, na opinião dos autores, seria “tão complicada, quanto
mutuamente benéfica.”

Uma dimensão particularmente interessante dos “cyborgs” advém da visão de Andy Clark,
citado neste capítulo como um filósofo que oferece uma perspectiva sobre a qual podemos entender
a “inteligência artificial” em termos de computação e informática, mais genéricas, e não apenas
IA. Conforme o relato apresentado por Franchi e Güzeldere, Clark propõe que já somos todos
cyborgs, não porque temos chips implantados no corpo, mas porque o nosso pensamento e a nossa
ação no mundo já é mediado ou amplificado por artefatos computacionais de várias naturezas, os
quais já incorporamos ou hibridizamos na nossa realidade mental ou física. A abertura da mente
para além do cérebro, ou do corpo para além da pele, representa uma oportunidade de reflexão,
crítica e avanço de conhecimento interdisciplinar valiosos para todas as partes engajadas. Porém,
como evitar as armadilhas dos preconceitos recíprocos tão facilmente encontrados nas múltiplas
e diversas disciplinas que poderiam fazer parte deste grande projeto intelectual?

No caminho de reunir elementos para uma resposta, Franchi e Güzeldere recorrem a Heideg-
ger, para quem a Cibernética poderia ser a grande disciplina unificadora de todo o conhecimento,
forçando a filosofia, por exemplo, a reformular toda a sua busca. A Cibernética teria o potencial
de levar a uma dominação da realidade pela técnica, tendo entre outras consequências a de tor-
nar a Filosofia (e as disciplinas que estudam “o homem”) supérfluas ou marginais. Os autores,
contudo, enxergam uma via menos sombria do que a de Heidegger para ligar “as duas culturas.”8

Reproduzo a seguir um trecho do final do capítulo de Franchi e Güzeldere como chave para
alguns comentários que teço na última seção desta resenha:

The differences between the ways in which research is conducted and questions are
pursued in these “two cultures” can be appreciated only if the theory, the technology,
and the empirical practices [of each] are equally understood and heeded.

It is precisely in this sense that we see the cyborgs discourse as a site of inquiry
presenting an exciting and novel opportunity: the potential as well as the intellectual
obligation for a much more direct, close engagement between the sciences and the
humanities, dictated by the very nature of the rich and complex subject matter itself.
(Franchi and Güzeldere, 2005a, p. 123)

3 Breve Comentário Final

A disciplina INF2034 em sua edição de 2021 se dedica a discutir e estudar Filosofia, Com-
putação, Ética e Tecnologia, [em] Uma Aproximação Interdisciplinar. Embora este
capítulo tenha sido publicado há mais de 15 anos, o enquadramento que os autores oferecem
para analisar o projeto da IA parece muito adequado como uma espécie de diapasão para afinar
a nossa escuta e a nossa fala nos debates interdisciplinares que nos aguardam. Esta resenha,
como todas, retrata uma leitura pessoal do texto, sujeita a interpretações equivocadas e a erros
a que minhas lacunas de formação em Filosofia fatalmente me expõem. Ela fala também do
esforço que uma “atitude” legitimamente interdisciplinar requer, antes de mais nada, exigindo de

8Fazem aqui alusão à obra de Charles Percy Snow intitulada “The Two Cultures and The Scientific Revolution”
(Cambridge University Press, 1959), onde o autor analisa a cisão da vida intelectual do Ocidente em duas culturas
que não conversam uma com a outra, de um lado as artes e as humanidades e, de outro, as ciências e a técnica.
Para Snow, esta dicotomia representava um dos maiores obstáculos para a solução dos grandes problemas da
humanidade.
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uns a humildade de aceitar serem corrigidos e aprender, e de outros o respeito pelos que estão
em erro e a vontade de ensinar o que lhes falta e que, ao ser sabido, os engrandecerá.

A crítica de Franchi e Güzeldere a um certo “imperialismo científico” da Cibernética em me-
ados do século XX é um alerta importante que retorna sob diversas formas em outros pontos
do artigo. Imperialismo científico pode levar a hegemonia, que por sua vez leva a um embobre-
cimento intelectual, que finalmente leva ao esgotamento e ao fim. Em contrapartida, o diálogo
interdisciplinar igualitário e produtivo é, como a diversidade em um pool genético, a garantia
de espécies intelectuais mais fortes. Porém, este diálogo é não apenas difícil de praticar, como
também contraria interesses de certos indivíduos ou nichos científicos em conquistar e garantir
poder político. Portanto, além de aprendizado, exercício e talento para a interdisciplinaridade,
precisamos também manter um olhar crítico sobre os subtextos a respeito da interdisciplinari-
dade, tais como o que Franchi e Güzeldere apontaram como uma atitude de consumo daquelas
disciplinas que só se dirigem a outras para buscar dados e informação, mas não para aprender
o que as outras têm a ensinar. O mesmo podemos dizer das disciplinas que recebem interlocu-
tores de outras disciplinas como colegiais principiantes, sem reconhecer neles verdadeiros pares,
detentores de complexo conhecimento especializado de outra natureza.

Finalmente, chamaria a atenção para uma palavra muito usada no texto de Franchi e Güzel-
dere, o adjetivo “crítico(a)(s)”. O exame crítico do próprio processo de construção intelectual no
campo interdisciplinar, sobretudo “autocrítico”, é indispensável para a qualidade do resultado.
Só ele pode compensar a falta de prática de contato interdisciplinar de que muitas gerações de
cientistas nos séculos XX e XXI padecem, e que a complexidade dos problemas que a humanidade
enfrenta hoje exige que seja remediada.
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