
 

 

 
 
O Pensamento, o Algoritmo e a Criatividade 

 
 O que é o pensamento? Trata-se apenas de um epifenômeno de 
nosso cérebro, resultado de configurações neuronais, ou essas 
configurações são resultados do pensamento?  Em seu sentido mais 
ontológico, o homem é uma máquina neuronal, ou algo de outro 
nível, que chamamos de mente que, por sua vez, é a responsável por 
comandar essa máquina? A mente, enquanto articuladora dos 
pensamentos seria, portanto, oriunda de configurações neuronais, 
ou pertencente a um outro nível epistemológico? 
 

 
 
No século XV, Descartes articula uma visão ontológica dualista na 
qual a mente seria parte da dimensão mental (res cogitans, ou, 
pensamento), e o corpo da dimensão material (res extensa, ou, 
matéria estendida). Como o pensamento pode ser entendido, a 
partir dessa visão dualista? Alternativamente, como igual 
indagação seria respondida a partir de uma visão monista? 
Influenciada por essa visão de Descartes, a Ciência avançou tendo, 
como pano de fundo, essa visão dicotômica da realidade, com 
profundas implicações nos programas de pesquisa que empreendeu 
e com consequências em nossa visão de mundo.  
 
O grande avanço da tecnologia, sobretudo a partir da revolução da 
informação com o advento dos computadores, também sofreu essa 
influência. Espelhado nessa visão do homem como máquina, o 
hardware, a parte física do computador, foi concebido com uma 
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arquitetura cujos nomes e funções lembram essa máquina 
neuronal, tendo uma analogia com o corpo. Por outro lado, o 
software é o responsável pelo “pensar”, e poderia ser articulado 
como uma metáfora da mente. Ainda no início da era dos 
computadores, Alan Turing, um dos “pais” dos computadores, 
articula o surgimento do que chamamos Inteligência Artificial. 
Como a função do computador é, a partir da execução de um 
programa, realizar uma atividade específica, é preciso dizer ao 
computador como realizar essa atividade que, na maioria dos 
casos, consiste em achar a solução para um problema. Essas soluções 
são articuladas como uma sequência de passos, codificados como o 
programa de computador, e teriam sua analogia na sequencia de 
pensamentos que o cérebro ou mente (dependendo da visão 
ontológica), utiliza para a solução de nossos problemas.  
 
Na área da Computação, essa sequência de passos que levam à 
solução de um problema é denominada de Algoritmo. Os algoritmos 
têm ganhado notoriedade na mídia, nos últimos anos, pelo fato de 
serem os motores em aplicações de reconhecimento de padrões, 
usados em Inteligência Artificial (IA). Interessante notar que, em 
IA, uma das principais ferramentas utilizadas no chamado deep 
learning, usados em aplicações como o carro sem motorista 
(driverless car), consiste nas chamadas redes neurais, e novamente 
aí está o homem a se espelhar na visão dualista de Descartes.  
 
Por outro lado, a tecnologia tem propiciado a implementação de 
sistemas capazes de compor músicas, produzir quadros, entre 
outras produções artísticas. Como o processo criativo é mais 
notoriamente evidenciado nas artes, é lícito se questionar se é 
possível criar algoritmos para criação de arte? Nesse caso, o 
processo criativo pode ser reproduzido em redes neurais nos 
computadores? O próximo Beethoven seria um computador 
executando o Windows? A próxima “Monalisa”, seria de autoria de 
um computador da Apple? Afinal, o que é criatividade? Como se 
dar o processo criativo? 
 
Muitas pesquisas em IA investigam os processos cognitivos no ser 
humano de forma a reproduzi-los, sob forma de redes neurais, nos 
computadores. Estuda-se com “ensinar” os computares a aprender 
a partir dos dados tão fartamente disponíveis no mundo de hoje 
(veja-se as redes sociais!).  
 



 

 

 
 
A máquina aprende da mesma forma que o homem? O que a 
Educação tem a dizer sobre isso? O grande sonho dos pesquisadores 
na área computacional é criar a consciência em um computador. 
Isso é possível? O que a Psicologia e a Medicina têm a dizer sobre 
isso? O ser humano, ele próprio, não seria então uma máquina, uma 
espécie de computador, e o que a Filosofia teria a dizer sobre isso? 
Quais as implicações ontológicas disso? Assim como o computador 
já extinguiu muitas profissões (inclusive a de Computador), 
estariam os artistas com os dias contados? O que a área das Artes 
teria a dizer sobre isso? A Engenharia de Computação seria o ponto 
de convergência da relação do homem com a máquina? Caso as 
máquinas possam adquirir consciência, poderiam elas um dia 
escravizarem o ser humano? Como, se é que o faz, a criatividade se 
relaciona com o pensamento e o algoritmo? De fato, como esses três 
se relacionam? 
 
Para discutir essas questões estamos propondo o seminário: O 
Pensamento, o Algoritmo e a Criatividade, de caráter 
interdisciplinar, que procura articular as principais questões desse 
instigante tema.  
 
Onde: Auditório da Prograd (Prédio da Biblioteca – Campus Pici) 
Quando: 15 de março, 14 horas às 17 horas 
Palestrantes: Professores Helano Castro, Custódio Almeida, José 
Olinda Braga.  


