
 

 

1 

                                                                            
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO 

 

 
 
 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

CENTRO: CCJE 

UNIDADE: ECO 

CURSO: PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

DISCIPLINA: Cultura, natureza e informação 

 

CÓDIGO: ECC 836 NÍVEIS: Mestrado e Doutorado 

PROFESSORES: Giuseppe Cocco  SIAPE N°/UFRJ: 

PRÉ-REQUISITO:  

CÓDIGO DO CURSO: 3407820000 PERÍODO: 2021.1 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Informação e Mediações Sociais e Tecnológicas para o Conhecimento 

LINHA DE PESQUISA: 2 

DIA: quarta feira HORÁRIO: 16:00  

EMENTA: Inteligência Artificial, Algoritmos : seminários de pesquisa 

No últimos 10 anos, o uso dos algoritmos foi se difundindo de maneira sistemática graça à conjunção 

de pelo menos dois fenômenos: o big data e a potência de computação de algoritmos que – por meio 

das redes neuronais de aprendizagem profunda – consegue modelizar com rapidez e eficácia os 

volumes crescentes de informações. A proposta da disciplina é de balizar o debate interdisciplinar 

sobre, por um lado, a aceleração algorítmica e, pelo outro, os impactos da inteligência artificial. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

Começaremos resumindo as recentes evoluções do que chamamos de aceleração algorítmica, em 

particular a hegemonia da abordagem estatística indutiva sobre aquela simbólica dedutiva, o que 

remete às duas dinâmicas da própria Inteligência Artificial : a simbólica (GOFAI) e, justamente, a 

estatística.  

Desdobraremos esse debate por aquele sobre a Singularidade: o desenvolvimento da IA anuncia 

uma ruptura de grande porte e uma autonomização da IA diante do homem? Mapearemos 3 

posições: (1) os teóricos da singularidade (2) os céticos (3) aqueles que trabalham no horizonte da 

singularidade e ao mesmo tempo pensam que não há nenhum determinismo embutido nessas 

evoluções. Em seguida, aprofundaremos o debate mobilizando diferentes campos de pesquisa: a 

psicologia neoconstrutivista, o debate sobre valor e criptomoedas, as teorias da evolução e a noção 

de informação na física quântica. 
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