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RESUMO 
 

O objetivo desse estudo foi investigar as conexões entre a Ciência da Informação (CI) e a 

Inteligência Artificial (IA) observadas no aplicativo SmartJud PJe, desenvolvido com a 

finalidade de solucionar as demandas dos usuários do sistema PJe, quando analisados os 

impactos do sistema no atendimento das necessidades informacionais dos usuários. Tratou-se 

de um estudo de caso de caráter exploratório descritivo, no qual foram colhidas informações 

na base de dados da ferramenta de Chatbot que possui em seu núcleo de funcionamento IA 

com utilização de processos cognitivos. Os resultados apresentados apontaram, com a 

inclusão da funcionalidade do Chatbot SmartJud PJe, para uma ampliação do atendimento ao 

sistema, redução de atendimento pelo ServiceDesk para o negócio definido no escopo da 

ferramenta, além de movimentação de pessoal para atendimento de outros tipos de chamados, 

levando à redução de custos e otimização do tempo. Pela observação dos aspectos analisados, 

destacou-se um papel entrelaçado e propositivo na interface entre a CI e a IA em um sentido 

amplo, no qual foi priorizado não só o refinamento tecnológico, mas as necessidades dos 

usuários, suas interações sociais, minimizando esforços e promovendo celeridade na 

recuperação, gestão e comunicação da informação. Os resultados apresentados por este 

trabalho não esgotaram as diversas possibilidades que podem ser exploradas pelas duas áreas 

em questão, e, além disso, apontaram para necessidade de novos estudos, para uma análise 

mais ampla para o desenvolvimento de uma metodologia de utilização dos preceitos da CI 

para as demais ciências. 

Palavras-chave: Ciência da Informação. Inteligência Artificial. SmartJud PJe. Chatbot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this study was to investigate the connections between Information Science 

(IS) and Artificial Intelligence (AI) observed in the SmartJud PJe application, developed with 

the purpose of solving the demands of users of the PJe system, when analyzing the impacts of 

the system on the meeting users' information needs. This was a descriptive exploratory case 

study, where information was collected from the Chatbot tool database, which has Artificial 

Intelligence in its core, using cognitive processes. The results presented pointed, with the 

inclusion of the Chatbot SmartJud PJe functionality, for an expansion of the service to the 

system, reduction of service by Service Desk for the business defined in the scope of the tool, 

in addition to the movement of personnel to attend other types of calls, leading to cost savings 

and time optimization. By observing the analyzed aspects, an intertwined and purposeful role 

in the interface between CI and AI was highlighted in a broad sense, where priority was given 

not only to technological refinement, but to users' needs, their social interactions, minimizing 

efforts and promoting speed in the recovery, management and communication of information. 

The results presented by this work did not exhaust the various possibilities that can be 

explored by the two areas in question, and in addition pointed to the need for further studies, 

for a broader analysis for the development of a methodology for using the precepts of CI for 

the other sciences. 

Keywords: Information Science. Artificial Intelligence. SmartJud PJe. Chatbot. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com a urgência da Sociedade Informacional a partir do surgimento da internet e o uso 

de tecnologias em grandes proporções que estabeleceram um novo modelo no processo de 

gestão da informação e comunicação, diversas iniciativas por parte de governos e da 

sociedade civil que visam à tomada de decisões foram desenvolvidas e implementadas nesse 

sentido (JARDIM, 2004). 

Do lado da administração pública, é importante salientar que a máquina pública possui 

uma estrutura administrativa bastante tradicional a fim de cumprir o conjunto de leis e normas 

regulatórias do Estado, ressaltando, entretanto, que existem variações no seu funcionamento, 

porém, de forma lenta no que tange à inovação, evidenciando, desta forma, problemas como 

morosidade na tramitação de processos, longos prazos para resolução de problemas e 

atendimento às solicitações internas e externas à organização (NUNES, 1997). 

Todavia, como as organizações públicas interagem com o cidadão cotidianamente 

através da execução ou solicitação de serviços, tornou-se uma premissa para esta interação a 

incorporação de alguns atributos como celeridade, transparência, fluidez, confiabilidade e 

segurança no ciclo de vida da informação para que este processo tenha efetividade no 

atendimento às demandas da população. Neste sentido, cabe aos gestores buscar soluções que 

promovam eficiência na execução das atividades, desburocratização dos processos, qualidade 

na prestação dos serviços, redução de gastos e maior efetividade na utilização dos recursos, 

sejam eles de qualquer natureza, financeiros, humanos ou físicos (FIGUEIREDO; SANTOS, 

2013).  

Vale salientar que, no processo de prestação de serviços aos cidadãos, é utilizado um 

grande volume de informações, e para que esta prestação seja eficiente, faz-se necessário uma 

gestão efetiva da informação. Como os órgãos e entidades da Administração Pública são 

grandes detentores de dados, diariamente são realizados cruzamentos destes com o objetivo 

da obtenção de informações relevantes para promoção de um atendimento melhor aos 

usuários do serviço publico, visando à execução de uma gestão de qualidade para tomada de 

decisões, e não obstante, dirimir conflitos e ações impetradas nos três poderes (SANTOS, 

2014). 

Especialistas e gestores das áreas de governo, ao longo dos anos, vêm aumentando o 

interesse em indicadores quantitativos, pois servem como instrumentos de apoio à decisão e 

para o planejamento de políticas publicas na área de ciência e tecnologia (SANTOS, 2014). 

Com base nisso, a tecnologia da informação, com suas ferramentas e interfaces, é uma das 
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grandes aliadas para a promoção da organização, gestão e recuperação da informação, 

objetivando celeridade, redução de gastos, assertividade e confiabilidade da informação. 

Considerando a realidade apresentada, alguns órgãos da administração pública estão 

buscando soluções que consigam efetivar plenamente os atributos supracitados com objetivo 

de aperfeiçoar os processos de gestão, como é o caso do Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia (TJBA), que vem desenvolvendo soluções tecnológicas com uso de IA para promover a 

otimização nos trâmites processuais judiciais, assim como administrativos e melhorar a 

qualidade dos serviços jurisdicionais prestados ao cidadão. 

Entre as soluções que estão sendo desenvolvidas e implementadas pelo TJBA, pode-se 

destacar a implantação do Chatbot SmartJud do Processo Judicial Eletrônico (PJe), que, 

através de um programa de computador que utiliza IA e sua interação com as pessoas, permite 

esclarecer dúvidas e responder perguntas sobre PJe. Outro ponto importante dessa ferramenta 

é que ela aprende com as experiências nas conversações e a sensação é de que a conversa 

esteja acontecendo com um ser humano.  

Sob outra perspectiva, para fazer referência à gestão, organização e recuperação da 

informação faz-se necessário adentrar a área da CI, pois é neste campo que a informação tem 

sua definição e finalidade detalhadas (CAPURRO; HJORLAND, 2007). Neste contexto, 

evidencia-se a Recuperação da Informação (RI), que, além de ser estudada na CI, é muito 

utilizada na área de tecnologia para retornar as informações solicitadas pelos usuários, desde 

aplicações até sites de buscas. 

Inicialmente, a IA foi conceituada com a finalidade de “clonar” a mente humana para 

que o computador pudesse aprender e exercer tarefas inteligentes. Alguns exemplos podem 

ratificar a afirmativa supramencionada, como correção ortográfica em um editor de texto, os 

aplicativos de GPS nos smartphones que definem o melhor percurso com o menor tempo e 

com menor tráfego, assim como uma câmera fotográfica que se adapta a luz do ambiente 

(HILL, 1989). Muitas pessoas não percebem a IA neste convívio diário das atividades do ser 

humano, e ainda ficam perplexas ao identificar a sua presença por meio de computadores, 

telefones ou máquinas que raciocinam como um humano no dia a dia. Apesar disto, por outro 

lado, percebem a grande vantagem da ferramenta, que possibilita uma agilidade significativa 

na transmissão da informação.  

O termo “inteligência artificial” foi cunhado em 1955, por John McCarthy, cientista da 

computação estadunidense, professor de matemática do Dartmouth College e criador da 

linguagem de programação Lisp. No ano posterior, ele organizou uma conferência, com 

especialistas, que durou por volta de oito semanas e viria a discutir a IA, que resultou em uma 
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perspectiva de desenvolver computadores para executar atividades ligadas à cognição 

(MCCORDUCK, 1979). 

Ao falar de cognição e sua interação com a IA, é importante resgatar o conceito de 

Ciência Cognitiva, que é a busca interdisciplinar com a finalidade de entender a mente e sua 

ligação com o cérebro humano. Nessa busca, fazem parte as áreas: as neurociências, a 

psicologia, a linguística, a filosofia e a IA. Desta forma, é importante enfatizar a contribuição 

significativa que alguns autores destacam para Ciência Cognitiva, não apenas na integração 

com a IA, mas também porque corrobora fortemente os processos de recuperação e 

representação da informação no campo da CI. É destaque a forma como o cérebro processa a 

informação através do conhecimento prévio daquele que busca e utiliza a informação (LIMA, 

2003). 

Fosket (1980, p.64) relata a interdisciplinaridade da CI e sua inserção nos campos das 

diversas ciências da seguinte forma: 

 

[...] uma disciplina que surge de uma ‘fertilização cruzada’ de ideias que 
incluem a velha arte da biblioteconomia, a nova arte da computação, as artes 
dos novos meios de comunicação e aquelas ciências como psicologia e 
linguística que, em suas formas modernas, têm a ver diretamente com todos 
os problemas da comunicação a transferência do conhecimento organizado.  

 

Para Saracevic (1996, p. 48), a CI tem uma aproximação interdisciplinar com quatro 

ciências, que são: a Ciência da Computação (CC), que compreende a IA; a Biblioteconomia; a 

Ciência Cognitiva; e a Comunicação. Para ele, os pontos convergentes entre a CI e a CC estão 

na recuperação da informação e na utilização de computadores, bem como os periféricos 

serviços que permeiam a tecnologia, já os divergentes são que a CC manipula algoritmos que 

modificam as informações, a CI se volta para a essência da informação e sua utilização pelas 

pessoas. 

Depois da primeira fase de investigação designada por fase exploratória, foi elaborada 

a pergunta de investigação, a qual este trabalho procurou responder: quais as conexões entre a 

CI e a IA observadas no SmartJud PJe, quando analisados os impactos do sistema no 

atendimento das necessidades informacionais dos usuários? 

Neste contexto, com a pergunta de investigação desenvolvida, apresenta-se o objetivo 

principal deste estudo, que consiste em investigar as conexões entre CI e a IA num Chatbot 

selecionado, que tem com função simular um ser humano na conversação com as pessoas com 

intuito de dirimir dúvidas, através de estruturas de representação para recursos informacionais 
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que possibilitem a recuperação de informação e conhecimento de maneira a atender as 

necessidades informacionais dos usuários.  

Como objetivos específicos, a pesquisa propõe identificar os conceitos em 

consonância e dissonância entre as áreas CI e IA, corroborando para o avanço do 

conhecimento no que tange à representação da do conhecimento em ambiente digital; 

aproximar as duas áreas no contexto da representação do conhecimento, possibilitando, com 

isso, a abertura de um caminho para que outros trabalhos possam dar prosseguimento no 

referente estudo e de publicar os resultados deste trabalho em uma revista na área da CI, 

estando disponível para consulta de possíveis pesquisas. 

Assim sendo, através de uma pesquisa interdisciplinar, serão apresentados conceitos e 

o desenvolvimento das principais formas de representação do conhecimento cunhadas pela 

CI, suas vantagens benefícios e barreiras, assim como propõe descrever também os principais 

métodos de representação do conhecimento disponíveis na CC (IA) e que podem apoiar a CI. 

Este estudo considera que uma pesquisa interdisciplinar existe quando duas ou mais 

áreas de conhecimento convergem, resultando na contribuição para o crescimento das ciências 

envolvidas, por intermédio da transferência de modelos e metodologias de uma para a outra e 

produzindo novos conhecimentos ou disciplinas (BRASIL, 2003). 

Para concordar com a pergunta de investigação, objetivo principal e objetivos 

específicos, justifica-se o desenvolvimento desta dissertação, considerando o fato de que, com 

o aumento da produção do conhecimento, faz-se necessário organizá-lo, utilizando-se um 

processo que possa administrá-lo, facilitando tanto o seu acesso como a sua recuperação. 

O conhecimento não para de se expandir e com invenções a todo instante, diversas são 

as formas de compartilhar o conhecimento adquirido e armazenado. Porém, algumas dessas 

invenções romperam as formas tradicionais, possibilitando o compartilhamento do 

conhecimento. A invenção das tecnologias impressas, por exemplo, despersonalizou o 

conhecimento (WERSIG, 1993). Antes disto, o conhecimento era particular de cada 

indivíduo, e com a chegada dessas novas tecnologias, ampliou-se a produção de 

conhecimento, ou seja, este foi impulsionado e disseminado mais facilmente, possibilitando 

que mais pessoas pudessem conhecer e compartilhar resultados de pesquisas, o que 

certamente fomentou progressos nas mais diversas áreas. 

Destaca-se neste cenário o surgimento dos meios digitais que promoveram ofertas sem 

custo, sem burocracia, fáceis e ágeis para armazenar o conhecimento, mas comprometeram 

sua recuperação, visto que os usuários armazenavam sem um padrão definido. Sendo assim, 
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diante desse contexto, torna-se inevitável investigar formas mais efetivas de representar o 

conhecimento, visando sua posterior recuperação. 

Conforme Robredo (2004), a tecnologia dispõe de diversas formas para armazenar 

uma quantidade enorme de documentos, contudo, sua organização ainda é um problema. Para 

o autor, é importante desenvolver novas formas para representar a informação, pois senão a 

perda desta informação será inevitável e crescerá exponencialmente. Robredo afirma ainda 

que é necessário o aprofundamento e aprimoramento na análise da informação e 

representação do conhecimento. Assim, entende-se que não basta apenas possuir a tecnologia, 

mas estabelecer métodos de seleção, organização e representação da informação para que se 

obtenha êxito no sucesso da recuperação. 

No momento em que a IA desponta como uma grande aliada para representação e 

recuperação da informação e do conhecimento de maneira mais célere e eficaz, e 

possivelmente como impulsionadora na transmissão do conhecimento, revela-se através das 

justificativas supracitadas a importância da recuperação da informação para os dias atuais e, 

consequentemente, estas apontam para a necessidade de se criar estruturas de representação 

mais adequadas ao meio eletrônico. Assim, tornam-se relevantes pesquisas que tratem de 

formas e modelos de representação que facilitem a recuperação de partes de conteúdo dos 

documentos, e não apenas o próprio documento. Isso poderá possibilitar uma melhor 

interação entre usuários e sistemas no fluxo dos recursos de informação e conhecimento. 

Após serem apresentadas as justificativas, será abordado como o trabalho foi 

organizado. O presente estudo foi dividido em oito capítulos. Em um primeiro momento, foi 

apresentada no primeiro capítulo a introdução do trabalho, trazendo a temática e o problema 

de investigação, a questão de investigação, o objetivo do estudo, assim como sua justificativa, 

e por fim, a apresentação da estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo destinou-se a realizar uma revisão da literatura da CI, 

contemplando seus elementos, representação da informação, evolução do conhecimento, tipos 

de conhecimento e a representação do conhecimento na perspectiva da CI. No capítulo três, 

foi abordada a Recuperação da Informação, tema comum às duas áreas estudadas (CI e IA) e 

de grande relevância para o estudo. 

No quarto capítulo, foi realizada uma revisão da literatura sobre IA, em que foi 

apresentado seu histórico, conceitos, pirâmide do conhecimento, representação do 

conhecimento na CC e por fim a representação do conhecimento na IA. A contextualização da 

interseção entre a CI e IA foi descrita no quinto capítulo, sendo para isso discutidos pontos 

convergentes entre as duas áreas. No sexto capítulo, foi detalhada a metodologia de trabalho, 
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destacando-se o desenho do estudo, a população e área, produção de dados, plano de análise e 

aspectos éticos. 

Para o sétimo capítulo, foi reservada a apresentação do Estudo de Caso, desde a 

concepção do projeto, a idealização do sistema SmartJud PJe, a sua plataforma, assim como a 

análise dos resultados obtidos e a interseção da CI com a ferramenta de IA estudada. E por 

fim, no ultimo capítulo, apresentou-se a conclusão do estudo, onde foram evidenciadas 

implicações para fins acadêmicos e profissionais, assim como as recomendações para estudos 

posteriores devido ao escopo definido para o trabalho apresentado.   
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2 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

De uma maneira bem objetiva, alguns autores afirmam que a CI é uma ciência que se 

dedica ao ciclo de vida da informação, desde sua origem através de sua produção, até a sua 

disseminação. Sendo a CI um campo interdisciplinar, ela faz fronteiras e conexões com outras 

áreas. 

Antes de adentrar ao conceito de CI, é importante externar que a década de 1960 foi 

marcada por ser uma época em que as circunstâncias propiciavam a evolução da CI, visto que, 

neste período, as tecnologias avançavam surpreendentemente e as dificuldades relacionadas 

ao tratamento da informação passavam a ser abordados por uma parte de algumas áreas 

cientificas mundial (SHERA; CLEVELAND, 1977). 

Segundo Shera e Cleveland, CI é uma ciência investigativa, pois analisa as 

características e como se comporta a informação, os caminhos e ferramentas empregadas com 

a finalidade de torná-la disponível e fácil de usar. Os autores também dizem que é um campo 

que tem relação com muitos outros campos, como os das ciências exatas, humanas e sociais. 

Desta forma, este primeiro conceito para CI foi externado nas conferências do Georgia 

Institute of Technology nos primeiros anos da década de 1960 (SHERA; CLEVELAND, 

1977, p. 265). 

Todo processo que se relaciona à informação desde a sua concepção até o seu uso, 

trafegando por todo seu ciclo de vida, etapas e estágios de sua transformação é ou tenciona ser 

o objetivo da CI (GRIFFITH, 1980). Existe um elo entre a CI e os ciclos de conhecimento 

através das fases de vida da informação, que se iniciam com a sua origem e transcorrem 

através da reunião, estruturação, arquivamento, recuperação, entendimento, comunicação, 

transformação e usabilidade. Outro ponto é que a CI é composta de elementos que fazem 

parte tanto da essência da ciência básica, pesquisa de fundamentos, como da ciência aplicada, 

na forma de produtos e serviços (BORKO, 1968).   

Para Saracevic (1996), o foco da CI está nas indagações cientificas e dedicação a 

solucionar problemas de transmissão do conhecimento e sua assimilação pelas pessoas, seja 

em sociedade, individualmente ou institucionalmente. Porém, nessa conjuntura, ao verificar 

estes problemas, faz-se uso dos benefícios das novas tecnologias informacionais. 

Fosket (1980, p.64) salienta o caráter interdisciplinar da CI ao destacar a sua fronteira 

com diversas áreas do conhecimento, dentre elas, a CC, pois a CI é originada de uma 

“fertilização cruzada”, pois une ideias originadas das ciências sociais com as concepções das 

ciências exatas e ciências humanas. 
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Neste contexto, reconhece-se o caráter interdisciplinar da CI, estudando a informação 

desde a sua constituição ao processo de transformação de dados em conhecimento, passando 

por todas as fases do ciclo da informação, conforme já mencionado. Para melhor entender a 

CI, é importante apresentar seus elementos e conceitos, o que será retratado no item a seguir.  

 

2.1 ELEMENTOS DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

As mais diversas perguntas circulam no campo da CI, classificada como a ciência que 

investiga e estuda a informação, seu fluxo, as interações com o indivíduo, sociedade e 

sistemas. Essas indagações necessitam de esclarecimentos para o entendimento do que é 

informação. Finalmente, o que é informação? Qual é a sua finalidade? O que é relevante para 

o usuário? Informação, dado e conhecimento são idênticos? Há inúmeras considerações sobre 

o tema, que partem de diferentes olhares, mas que se complementam. 

Diversificados são os autores conceituados da CI que vem dedicando seu tempo com o 

objetivo de esclarecer e definir fronteiras entre os conceitos referentes a dado, informação e 

conhecimento (PINHEIRO, 2005). Entretanto, mesmo com o engajamento, não existe 

consenso sobre as fronteiras pertinentes às definições citadas como pode ser percebido em 

Oliveira (2005).  

Robredo (2003) avalia a definição sugerida por Boisot (1998) como a mais aceita. 

Segundo Boisot (1998), dado não tem significado próprio sem manuseio inteligente, é coisa 

inerte. É a matéria prima para produção da informação. Já a informação é o dado trabalhado, 

ou seja, é a comunicação entre os dados para produção de significado. No caso do 

conhecimento, é a utilização da informação na prática para o desenvolvimento ou 

modificação de algo. 

Inúmeras são as definições para o termo informação, que se modifica à medida que 

muda a área de conhecimento a qual se relaciona, provocando, assim, um conceito não 

abrangente. Com intuito de burilar sua comparação, foram analisados diversos conceitos 

extraídos de distintos dicionários, mas, apesar disso, não se conseguiu definir suas fronteiras, 

caracterizando o termo como interdisciplinar, quer dizer, conceituado em variadas áreas do 

conhecimento (ROBREDO, 2003). 

Ainda que a informação seja um termo com grande potencialidade, a distinção 

existente nos conceitos provoca muito mais divergências do que elucidação, modificando o 

termo nas diversas áreas. Neste sentido, posto que a informação não pode ser analisada 

isoladamente, como um objeto de investigação, as definições presentes no referente trabalho 
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buscam se aproximar das características importantes para CI, no seu aspecto semântico. 

Aspecto esse, que é essencial para representação do conhecimento e para criação de sistemas 

mais eficazes de recuperação.  

Partindo do conceito de que a CI é oriunda da biblioteconomia de acordo com seu 

modelo epistemológico, ela convive simultaneamente com os paradigmas físico, cognitivo e 

social (CAPURRO, 2003). Conforme Capurro (2003), o paradigma físico é a transferência da 

informação partindo de uma forma física, ou seja, um objeto remetente que veicula a 

informação que será apresentada ao destinatário.  

Já para o paradigma cognitivo, a informação é baseada em mecanismos ou modelos de 

pensamentos dos indivíduos e se apresenta de um desejo de informações. No paradigma 

social, há uma quebra do entendimento dos paradigmas anteriores com a inclusão da 

constituição social do individuo, seus elementos subjetivos para mapear a forma de recuperar 

a informação.  

No sentido físico, a informação sozinha não apresenta semântica. Esta é uma definição 

ligada à necessidade informacional que propiciou razão para o nascimento da CI, em 1945, 

depois da guerra. Existia um desejo de desenvolver formas melhores para recuperar a 

informação para diminuir o tempo entre a pesquisa e o resultado (BUSH, 1945). Devido a 

isto, planejou-se criar novas técnicas de arquivamento e recuperação da informação, assim 

como definir o que poderia ser identificado e denominado como informação. 

Para Buckland (1991), a informação pode ser usada de três formas significativas, 

como processo, como conhecimento e como coisa. A ação de informar ou comunicar o 

conhecimento, assim como narrar acontecimentos sobre algo, é compreendida como processo. 

Quando a informação é algo intangível, inerente ao ser, essa é entendida como conhecimento. 

Esta é perceptível apenas quando o conhecimento é transmitido. Por fim, ao visualizar objetos 

informativos de qualquer espécie, esse aspecto configura a informação enquanto coisa.  

Para transmitir informação definida como processo ou como conhecimento, é 

necessário que esteja de maneira expressa, ou de forma física, que possa ser percebida, com 

tangibilidade, possibilitando entender a informação também em seu aspecto material. Para 

Buckland (1991), a potencialidade da definição do processo de informar é vital para sistemas 

de recuperação da informação (SRI), haja vista que é a única forma que os sistemas podem 

agir diretamente, da mesma maneira que a um objeto pode ser atribuída uma capacidade 

informativa. A exemplo disto, tem-se a capacidade que uma pedra tem de informar a um 

geólogo sobre o solo pesquisado.  
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Através de documentalistas franceses Pollard e Briet, Buckland (1991) retoma a 

definição de documento como fonte de informação. Segundo o autor, os objetos só devem ser 

considerados como documentos quando forem percebidos nesse sentido. Assim, um objeto só 

poderá ser conceituado como documento quando alguém lhe atribuir a aptidão informativa. 

De acordo com Hayes (1986), informação é resultante de um processo realizado com os dados 

ou uma propriedade resultante destes dados. Para o autor, o processo realizado que produz a 

informação pode ser através da transmissão, seleção, organização ou análise dos dados.  

A informação é algo pronto, já desenvolvido, e que proporciona, no que lhe concerne, 

a formação do conhecimento (BARRETO, 1994). Para o autor, o conhecimento é um 

aglomerado de informações, e, sucessivamente, Barreto (1994) afirma que, para que a 

informação produza conhecimento, é imperativo a intervenção do homem. Em outras 

palavras, construir reservas de informação não significa obter conhecimento. Para que isto 

aconteça, é essencial a integração, interação e comunicação entre as reservas e os usuários. 

Para Fogl (1979), a informação é composta por três elementos: conhecimento, que é o 

conteúdo da informação; a linguagem, que é a expressão de itens de informação e suporte que 

o autor descreve como objetos materiais ou energia. A informação é um conhecimento 

registrado, ou seja, escrito, que pode ser na forma impressa ou digital, em áudio, visível ou 

audiovisual em um suporte (LE COADIC, 1996). Se o receptor tem condições de identificar o 

sentido daquilo que está sendo expresso, isto é considerado informação.  

Para acessar a informação, é necessário organiza-la. Conforme Brascher e Café 

(2008), organizar a informação é possibilitar acesso ao conhecimento. Svenonius (2000) 

enfatiza que, para organizar a informação, é importante que ela esteja descrita, e descrever é 

um enunciado de características de um objeto ou das relações desse objeto com outros que o 

identificam. 

Neste sentido, em conformidade com Brascher e Café (2008), para que a finalidade da 

Organização da Informação (OI) seja alcançada, é preciso descrever fisicamente os objetos 

informacionais. Sendo que o produto gerado desse processo é a Representação da Informação, 

compreendida como a união de elementos descritivos que representam os atributos de um 

objeto informacional específico. 

Para Brascher e Café (2008), existem dois diferentes tipos de processos de 

organização: o primeiro, aplicado nos acontecimentos individuais de objetos informacionais, 

que denomina-se processo de organização da informação; e o segundo, aplicado a unidades do 

pensamento ou conceitos, que pode ser denominado de processo de organização do 

conhecimento (OC) aplicado a unidades de pensamentos ou conceitos.  
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Salienta-se que, para Brascher e Café (2008), a OI é composta também pela união de 

objetos informacionais que são arranjados em coleções. A exemplo disto, tem-se a OI em 

museus, bibliotecas e arquivos, tanto no modelo convencional ou digital.  No caso da OC, o 

objetivo é criar modelo de mundo que são abstrações da realidade. Esses dois processos 

constroem, por consequência, duas formas diferentes de representação: a representação da 

informação, formada pela união de atributos representando o objeto informacional e que é 

adquirido pelos processos de descrição física e de conteúdo, e a representação do 

conhecimento, que é formada por uma organização conceitual representando modelos de 

mundo. 

Cabe destacar que não são feitas diferenciações entre organização e representação da 

informação e do conhecimento por alguns autores, tais como Tristão, Fachin e Alarcon 

(2004). Para a CI, a representação está ligada com a maneira de simbolizar a informação e o 

conhecimento. Já para Lima e Alvares (2012), organizar envolve o processo e como fazer 

análise, classificação, ordenação e recuperação, e representar está relacionado com o objeto, 

com a materialização e com o registro da simbologia que substitui o objeto ou ideia. 

Antes de adentrar o próximo capítulo, é interessante citar Almeida e Souza (2009), os 

quais dizem que a CI valoriza os processos de representação do conhecimento e de seus 

registros associados (representação da informação). Conforme os autores, é natural que a 

informação nestes processos vivencie sucessivas abstrações, modelagens e representações, de 

forma a ser organizada, transmitida, codificada e consumida. Neste sentido, a representação 

do conhecimento se comunica com a representação da informação, assim como o 

conhecimento com a informação, conforme representado na Figura 1 e definido por Boisot 

(1998).  
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Figura 1 – Evolução do Dado ao Conhecimento e suas representações 

 
Fonte: produzido pelo autor. 

 

A Figura 1 apresenta em sua primeira etapa o dado como matéria prima, sem 

significado, como Boisot (1998) descreve em sua definição. A segunda etapa já são os dados 

cruzados produzindo informação, algo com significado, e que, quando organizada, pode ser 

representada. Na terceira etapa, é a informação agregando valor com o cruzamento de outras 

informações e sendo útil para geração de conhecimento, que, se organizado e tratado, poderá 

ser representado. Outro ponto importante a destacar é o processo da Organização da 

Informação e da Organização do Conhecimento para as possíveis Representações Informação 

e do Conhecimento. 
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Figura 2 – OC e OI e suas Representações 

 
Fonte: Brascher e Café (2008). 

 

Na Figura 2, Brascher e Café (2008) destacam o processo de organizar a informação 

através do objeto livro, descrevendo o enunciado de propriedades (características) deste 

objeto como: autor, local, título, assunto etc. Ao realizar este processo, tem-se como produto a 

representação da informação. Por outro lado, define-se a organização do conhecimento, que, 

por sua vez, visa à construção de modelos de mundo através de conceitos, relacionamentos, 

características, classificação e acesso à representação da informação a fim de recuperá-la, 

constituindo abstrações da realidade, e que, ao ser organizada, pode gerar a representação do 

conhecimento.  

Neste sentido, apresenta-se o exemplo da cadeira, no qual foi organizado o 

conhecimento através do seu conceito, relacionamento, característica, classificação e acesso a 

representação da informação. Ao final, percebe-se na construção do modelo que a cadeira é 

um móvel feito de madeira e serve para sentar.  

Outro ponto importante a destacar, de acordo com Brascher e Café (2008), são os 

Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC), que são sistemas conceituais que 

executam a representação do conhecimento através da estruturação dos conceitos e das 

relações semânticas estabelecidas entre eles. Assim, é importante explorar os conceitos de 
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representação da informação e do conhecimento detalhando sua organização e estrutura para 

representar de maneira eficiente e eficaz. 

 

2.2 REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
 

Conforme Novellino (1996), a representação da informação é inicialmente um 

processo de transferir a informação e primordial para evidenciar o que é essencial no 

documento, tendo em vista sua recuperação. Desde o surgimento das bibliotecas, a 

representação da informação é empregada para identificar obras, livros, sem precisar abrir 

para identificar o conteúdo. E, de acordo com a necessidade, a representação vai se 

especializando, a exemplo dos inventários, listas de referências e catálogos.  

A informação representada se torna possível de recuperar. Desta forma, para que a 

informação seja entendida por um receptor, faz-se necessário que ela seja representada de 

alguma maneira que tenha sentido. Por isso, é importante, antes de utilizar a informação, 

organizar e tratá-la.  A informação deve possuir algum tipo de veículo capaz de levá-la ao 

receptor e que seja compreendida (MCGARRY, 1999). Para o autor, existem três tipos de 

veículos: sinais, signos e símbolos. 

O primeiro veículo, os sinais determinam as interações com as ações a serem 

executadas pelo receptor. Um sinal pode anunciar que algo está para acontecer. Uma pessoa, 

ao dirigir para ir ao trabalho, pode visualizar, ao longe, um grande volume de carros 

aglomerados na via que se utiliza, e, assim, concluir que existe uma boa probabilidade de 

congestionamento no trânsito. Esses sinais podem indicar a necessidade de escolher outra via 

para ir ao trabalho. De maneira simples, percebe-se que o receptor recebeu uma informação 

ao identificar os sinais. Uma pessoa com deficiência visual, ou seja, miopia, não poderia 

identificar essa ocorrência. Em outras palavras, nesse caso, os sinais não possuíam 

propriedades essenciais para serem entendidos pelo receptor. 

Já os signos indicam a existência física de algo ou algum acontecimento relacionado a 

eles. Ventos fortes na costa indicam mar revolto; água borbulhando em uma panela no fogão 

indica que água ferveu; ou um simples aceno pode representar uma despedida. Os símbolos 

estabelecem representações de culturas desenvolvidas e são utilizados por uma comunidade 

específica. Além disso, possuem significados mais longínquos, podendo ter ou não 

similaridades com aquilo que representa. Um ícone de um escâner, a exemplo, pode se 

aproximar muito daquilo que pretende representar, podendo ter sentido globalizado para todas 
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as pessoas, desde que consigam perceber o objeto real. Já a palavra escâner terá sentido 

apenas para quem conhece. 

A linguagem é outro veículo de comunicação e transmissão da informação que pode 

ser adicionada aos três tipos de veículos iniciais identificados (MCGARRY, 1999). Sendo que 

este veículo é de fundamental importância para comunicação humana. Para o autor, é muito 

mais fácil executar do que conceituá-la. Nesse cenário, é pertinente estabelecer relações da 

linguagem com os símbolos, posto que uma linguagem escrita ou falada escrita é privativa a 

uma comunidade de humanos ou máquinas. 

Mesmo utilizando-se dos veículos de comunicação supracitados, é difícil realizar a 

representação da informação de forma adequada. Alguns autores citados em Cordeiro (1996) 

consideram a representação da informação como um simulacro, que são simulações 

equivocadas sobre o real. A origem disso é a complexidade em realizar uma representação de 

forma correta, pois, para Cordeiro (1996), a representação é “um processo redutor da 

informação”, que é executado por um interveniente. 

Extrair trecho do documento, indexar, categorizar, sumarizar são os meios como a 

representação da informação pode ser realizada (CHU, 2007). Outros pontos que podem ser 

considerados como sinônimo de representação da informação pelo autor são o processamento 

e a gestão da informação, mesmo com interpretações distintas, pois a gestão trabalha com 

muitas tarefas referentes à informação e o processamento foca na maneira como a informação 

foi trabalhada com o intuito de recuperação.   

Ao que tudo indica, o conjunto de elementos básicos e as normas para conexão desses 

elementos são os balizadores para a definição da representação da informação. Existe um 

processo similar que ocorre na CC. A representação da informação se dá através de 

computadores digitais, com um conjunto de elementos, bits, e as normas específicas para suas 

junções dando origem ao caractere. É importante destacar que possibilitar que a informação 

esteja disponível é estimular a produção de conhecimento, e, consequentemente, provocará a 

disponibilização de mais informação, realimentando este ciclo. 

 
2.3 EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Através de uma abordagem filosófica, Guedes e Duarte (2000, p. 85) abordam um 

conceito para o conhecimento, segundo o qual o conhecimento teve sua concepção como obra 

da perspicácia divina, assegurando aos homens, em virtude da razão e experiência. Ao longo 

da história da humanidade, o conhecimento sempre foi reconhecido como algo valioso, que 
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servia para dominar e controlar, porém, é nos dias atuais que seu valor parece contribuir para 

o desenvolvimento das pessoas, comunidades e organizações. Por outro lado, a inexistência 

deste conhecimento produz discrepâncias sociais exacerbadas. Esta afirmação é ratificada 

através do desequilíbrio entre os países. Aqueles que detêm o poder tecnológico e científico, 

na sua maioria, são os mais ricos. Em contrapartida, sua falta está produzindo diferenças 

sociais e econômicas extremamente acentuadas. Segundo a Organização Mundial de 

Comércio (OMC), mais da metade das riquezas do mundo estão ligadas direta ou 

indiretamente ao conhecimento.  

A importância do conhecimento nos dias atuais é visível especialmente na era da 

“Sociedade da Informação”, conforme Burke (2003). Essa necessidade e relevância do 

conhecimento no mundo atual convida a buscar investigar este tema. Neste sentido, serão 

apresentados diversos acontecimentos históricos relativos ao conhecimento e sua produção na 

sociedade.   

O homem sempre se preocupou em armazenar as informações e conhecimentos 

adquiridos ao longo do tempo. Em conformidade com Ortega (2004), já eram registrados 

documentos em tábuas de argila no ano 300 a.C. em Elba, Síria, desde a chegada da escrita. 

Observa-se que outros relatos aconteceram na Mesopotâmia, assim como Grécia. Entretanto, 

para os gregos, conhecer não sugeria representar. Isso não era fato motivador, provocando, 

assim, uma representação pouco eficaz.  

Com os filósofos, o conhecimento era transferido de geração a geração, através dos 

seus seguidores. Nesta época, 300 a.C., Aristóteles e Platão sugeriram uma quebra do modelo 

utilizado: era repudiado o mito como forma de conhecimento. Era preciso expressar a verdade 

e pensar por meio da razão, conforme Moraes e Arcello (2000). 

Como o conhecimento era imprescindível para sua sobrevivência, o homem procurou 

aprimorá-lo, desejando mudar o mundo e conquistá-lo. Burke (2003) cita diversas vezes a 

utilização do conhecimento como forma de conquistar e dominar os povos. 

Em determinado momento, que se configura na Idade Média, percebe-se o costume de 

colher informações e armazenar conhecimento, colocando este processo em evidência. 

Devido a isso, era possível administrar, por parte do Estado, várias ocorrências como 

epidemias, motins etc. Essa circunstância ocasionou a origem da burocracia, que tem como 

atribuição controlar o povo com fundamento no conhecimento. Entende-se que esse fato, quer 

dizer, esta procura por conhecimento para controlar o povo, termina por gerar como forma de 

controle novas demandas, e um tipo de inquietação por mais conhecimento, para que o 

controle seja ainda maior. 
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A Igreja Católica, na Idade Média, é uma referência a ser seguida na procura de 

informação e conhecimento, de acordo com Burke (2003). Nela estavam catalogadas as 

informações referentes aos nascimentos, óbitos e casamentos. Muitas eram as instituições que 

buscavam na Igreja Católica o conhecimento, pois ela mantinha diversas bibliotecas que eram 

fontes de consulta na época.  

Conforme Ortega (2004), a ordem religiosa estava também preocupada em manter 

diversas bibliotecas. Diversas outras instituições, e até mesmo o Governo, buscaram na Igreja 

sua fonte de conhecimento. Desta maneira, percebe-se a busca e o uso do conhecimento como 

dispositivo preponderante nas mãos das classes que dominavam o poder. 

A consolidação do conhecimento, que desafiou os limites estabelecidos pela Santa 

Inquisição, foi constituída entre os séculos XV e XVII, por pensadores da Idade Moderna, 

como Copérnico e Galileu. Eles propuseram um conhecimento de acordo com a observação e 

a experiência. O conhecer, as sensações e percepções deixaram vago o lugar para o 

pensamento. Neste sentido, o conhecer transformou-se em saber representar, a partir de 

Descartes e Locke. 

Neste período supramencionado, em que existe a necessidade de representar o 

conhecimento através da linguagem é também encorajado o processo de registrar o 

conhecimento. Logo depois, entre os séculos XVII e XVIII, foi definida por Augusto Comte, 

filosofo francês, a primeira forma de hierarquização e as fronteiras de cada ciência 

(MORAES; ARCELLO, 2002). Segundo Bacon (1605), o conhecimento pode ser acrescido, 

ampliado, aprimorado e lapidado. Os precursores em tentar classificar, de alguma forma, o 

conhecimento foram Bacon, Wilkens e Linnaeus (WRIGHT, 2003). 

Com um número de periódicos aumentando significativamente em 1850, iniciaram-se 

os estudos para representar e recuperar a informação de formas mais apropriadas. A 

manutenção, que consistia em conservar documentos com informações similares, próximos 

uns dos outros, não atendia e não bastava para recuperar informações importantes. 

Marx, ao afirmar que nada do que já é conhecido é absoluto, colaborou para que o 

registro do conhecimento se tornasse ainda mais imperioso. Neste sentido, a ciência consiste 

em uma organização sem desfecho, de certa forma sem sucesso absoluto, porque o conhecido 

está sempre naquilo, baseado no presente, é factível no futuro (PINTO, 1979). 

A efervescência, devido ao crescimento e ascensão nas diferentes áreas de 

conhecimento, aconteceu no fim do século XIX. Nesta época, alguns questionamentos 

começaram a surgir devido ao crescimento acerca da finalidade do acervo de uma biblioteca. 

Estudiosos a exemplo de La Fontaine e Otlet indagavam: a função da biblioteca é apenas 
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como repositório e manutenção do acervo ou seria desempenhar serviços de informações e 

compartilhamento do conhecimento?   

Como um dos precursores do movimento para as inovações referentes à finalidade da 

biblioteca, Otlet dizia que era essencial penetrar e analisar não só a superfície, mas também o 

núcleo do conteúdo dos documentos.  É bem provável que as objeções e embates sofridos 

decorreram desta quebra de modelo, pois o processo anterior era todo realizado apenas como 

repositório e inventário bibliográfico. O fato de fornecer um serviço de informações era uma 

quebra de paradigma (ORTEGA, 2004). Vale salientar que a criação da Repertoire 

Bibliographique Universel (RBU), por Otlet e La Fontaine, se deu em 1898 e tinha como um 

objetivo audacioso o desenvolvimento de uma bibliografia-mestre do conhecimento gerado no 

mundo.  

Segundo Wright (2008), Paul Otlet foi um homem com visão de futuro. Vislumbrou 

uma estação de estudos, que denominou de reséau, ou rede, rede de conhecimento, em que 

descreveu como as pessoas poderiam se comunicar, compartilhando arquivos e mensagens.  É 

importante destacar que as proposições de Otlet foram essenciais para a chegada da 

documentação e posteriormente a CI. Evidenciando, neste período, que era um dos autores 

mais inquietos com o fato de representar o conhecimento. 

Bush, em seu artigo “As We May Think” (1945), haja vista o grande crescimento de 

periódicos – e do conhecimento acumulado – já alertava sobre o tempo gasto entre a redação 

de um trabalho científico, sua publicação e posterior avaliação por outros cientistas da mesma 

área. Neste período, Bush idealizou um aparelho denominado Memex, que tinha como base 

funcionar de forma similar a uma máquina conectado à web. A aplicabilidade deste aparelho 

era para desenvolver e disseminar o conhecimento retido em pesquisas, colaborando com a 

recuperação da informação e distribuição. 

Mesmo com o aparato tecnológico e seu uso massivo pela CI, a partir do século XX, 

foi verificado ainda um alvoroço no campo do conhecimento, no que tange à representação, à 

armazenagem e recuperação de informações, áreas interligadas diretamente com à cognição 

humana. Neste sentido, é essencial analisar se a representação do conhecimento vem tendo 

dificuldades nesta era virtual, relacionadas ao compartilhamento da informação.  

Principalmente com o advento da tecnologia, nos momentos atuais, o que se crê como 

verdade pode não ser no futuro. As tecnologias com seu progresso possibilitam um 

mecanismo transformador e formador de conhecimento. A exemplo disto, tem-se os 

mapeamentos genéticos, que são um tipo de exame que pode estimar o nível de risco do 

desenvolvimento de uma doença futura por algum paciente. Sendo assim, fica mais fácil ter os 
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cuidados necessários e agir proativamente em algo para reduzir o percentual de probabilidade 

de isto acontecer a números pequenos ou até mesmo a zero. É certo de que, além dos avanços, 

o conhecimento pode ser obtido através de tecnologias desta categoria.  

É atributo da ciência a mobilidade que a transporta para evolução. Todavia, é 

imprescindível que os fatos históricos estejam e sejam sempre registrados, mesmo que em 

algum momento perceba-se que eles estavam incorretos ou equivocados. Desta forma, é 

essencial identificar os modelos mais apropriados de representação digital e desenvolver 

instrumentos que promovam uma melhor recuperação e compartilhamento das informações 

nas mídias digitais com o foco na sua disseminação.  

 

2.4 TIPOS DE CONHECIMENTO 
 

A compreensão da palavra “conhecimento” pode ser bastante vasta, de diversas 

formas, visto que depende do contexto em que está sendo utilizado ou inserido. Não há 

descrição ou definição única que permeei todas as áreas, inclusive na CI. Existem correntes 

diferentes na filosofia, a exemplo do empirismo e o racionalismo, que entendem diversos 

tipos de conhecimentos. Desta forma, é necessário esboçar as diferentes formas de 

conhecimento. 

Dois tipos de conhecimento são destacados: tácito e explicito. O conhecimento tácito, 

por fazer parte da experiência de cada indivíduo e ser algo internalizado de cada ser, é 

bastante difícil para ser documentado, já o explícito pode ser reproduzido e registrado 

facilmente (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Para os referidos autores, que focam a Gestão do 

Conhecimento nas Organizações, o segredo para registrar o conhecimento é tentar transformá-

lo de tácito para explicito, e dizem que essa é a pedra fundamental para a epistemologia deles, 

ou seja, a conversão do conhecimento.  

Neste mesmo caminho, Oliveira (2005) sugere que os temas informação e 

conhecimento estão na mesma categoria, porém, divergem como graus de uma escala. Para 

ela, os dois temas fazem parte do mesmo processo de construção. Entretanto, o conhecimento 

é aplicável e difícil de ser catalogado, registrado e armazenado, já a informação é fácil de ser 

guardada, contudo, sem aplicação. 

A interpretação realizada por uma pessoa, seja de um problema ou de uma nova 

situação, dispara dentre do sujeito seus esquemas de assimilação e os modifica, a isso pode-se 

chamar de conhecimento (PIAGET, 1976). Segundo ele, existem duas formas para aquisição 

de conhecimento: o primeiro trata-se do conhecimento lógico matemático, que acontece 
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através das conexões do sujeito com os objetos que não existem, porém se fazem presente na 

mente do sujeito; já a segunda é no conhecimento e contato físico com os objetos, 

explorando-os.   

Conforme Lara (2002), existem outros tipos de conhecimento: aquele assimilado nas 

vivências sensoriais, denominado de empírico, e o inato, que está compreendido na razão dos 

indivíduos. Conforme a autora, o conhecimento empírico pode evoluir de acordo com 

algumas características do leitor: a quantidade de conhecimento prévio, a sua experiência e 

seus objetivos e a motivação para a leitura. O conhecimento é vivo, pois a interpretação de um 

texto pode mudar entre as pessoas devido as características supracitadas. Vale salientar que a 

mesma pessoa pode ter entendimento diferente, do mesmo texto, caso leia por inúmeras vezes 

em momentos distintos. A cada momento é descoberto algo ainda não visto em função da 

experiência apreendida na leitura prévia. Esse é um ponto bastante trabalhado na IA, visto que 

uma de suas funções é agregar e estocar conhecimento a partir de um conhecimento anterior.  

É importante afirmar que o conhecimento está em eterna construção e destacar que 

ele, com diversas acepções a respeito do conhecimento, existe uma harmoniosa concordância 

entre os autores: socializá-lo e a sua importância. A representação é a forma de socializar o 

conhecimento, mas apenas tem efetividade desde que seja executada de forma eficiente para 

que permita que esse seja recuperado. 

 

2.5 REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

Ao se discutir representação, inúmeros são os conceitos descritos na literatura. Por 

esta razão, serão trazidos alguns conceitos que se complementam e fazem interseção entre si. 

A representação como instrumento de ordenação e hierarquização da estrutura social, 

conforme Moraes e Arcello (2002), serve para identificar quem a produziu, ou seja, o meio ou 

classe em que ela foi criada. Neste sentido, pode-se dizer que um currículo profissional 

representa seu conhecimento, uma vez que a pessoa que o examina tenha os pré-requisitos 

necessários para interpreta-lo. 

Para que algo seja representado, é importante que as suas representações estejam 

previamente difundidas entre as pessoas, classe ou grupo, ou seja, faça parte da sua 

consciência. Neste sentido, Almeida (2005) descreve que a representação é o conhecimento 

desenvolvido socialmente por uma comunidade ou por um grupo de pessoas.  

Para executar um processo de representação, é essencial que o autor utilize de 

ferramentas apropriadas, como a linguagem, de acordo com o meio social para qual está 
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realizando o processo (ALVARENGA, 2003).  Ele parte do pressuposto que a definição para 

representar o conhecimento é “ato de colocar algo no lugar de”. Por isso, para o autor, a 

linguagem é essencial no processo de representação do conhecimento, pois trata-se de 

cognição, que será externada como conclusão, observações, metodologias utilizadas e 

pensamentos do autor. Alvarenga se apoia na ideia de que o processo de representação 

contempla diversas fases, que vão da percepção e identificação, passando pela interpretação, 

reflexão e codificação. Todas essas fases fazem parte do ato de adentrar conhecendo o novo, 

usando da emoção, sentidos, razão e linguagem.  

Para Alvarenga (2003), este processo de representar o conhecimento no contexto de 

um sistema de informação pode acontecer em três fases distintas, porém em todas elas o 

processo cognitivo encontra-se:  

• Fase 1 – no decorrer da elaboração dos registros de conhecimento: fase que antecede o 

input dos elementos no sistema de informações, contemplando vários passos de 

cognição com os atores do processo (produtores de documentos, autores, revisores e 

editores). Essa fase reflete, consequentemente, a elaboração do que será representado; 

 • Fase 2 – na disposição dos sistemas de informações documentais: fase em que os 

elementos são inseridos no sistema de acordo com a premissas definidas pelo processo 

cognitivo do item anterior, quer dizer, os elementos produzidos na fase anterior são 

introduzidos no sistema de forma organizada; 

• Fase 3 –  no acesso às informações pelos usuários: fase após a inclusão dos elementos 

no sistema, na qual ocorre novo ciclo da cognição. É a conexão do usuário com o 

sistema com a finalidade de recuperação. 

 

Com o passar do tempo, novas formas de representação do conhecimento foram 

inseridas, e segundo Davis e Walter (2003), existem 15 formas diferentes de representar o 

conhecimento.   

 

2.5.1 Sistemas de Classificação 
 

O efeito ou ação de classificar, ordenando e colocando em classes, conforme Tristão, 

Fachin e Alarcon (2004), denomina a classificação. Para ele, a classe constitui uma série de 

elementos que podem ser diferenciados de outros elementos, sejam eles objetos, coisas ou 

ideias. Neste sentido, a classificação promove a organização dos elementos, associando-os 
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conforme as relações entre eles, e o resultado desta classificação apresenta as relações e 

correspondência para uma determinada área de conhecimento.  

Salienta que classificar é algo que vem sendo trabalhado desde os grandes estudiosos 

da antiguidade, a exemplo de Aristóteles, que buscava maneiras para classificar o 

conhecimento do ser. Neste sentido, em 1876, foi proposto a CDD (Classificação Decimal de 

Dewey). A CDD visava organizar em dez classes principais o conhecimento, mediante a 

utilização de números decimais, apresentando um mapa das áreas do conhecimento com 

relações e conceitos. Desta forma, todo conhecimento humano seria representado em dez 

classes principais, contendo mais dez divisões para cada classe, e caso houvesse necessidade, 

poderiam serem subdivididas, possibilitando a inclusão de novos assuntos.  

Posteriormente, foi criada a CDU (Classificação Decimal Universal), que era uma 

adequação da CDD por Otlet e La Fontaine. Embora houvesse algumas diferenças entre a 

CDD e CDU, o núcleo permanecia o mesmo. Vale ressaltar que, embora as classificações, 

CDD e CDU, sejam ainda utilizadas, dois problemas são evidenciados claramente em ambas: 

a dificuldade de um usuário comum entender as peculiaridades e regras de acesso, assim 

como as classificações supracitadas foram desenvolvidas para o documento como todo e não 

o seu interior, ou seja, o assunto a ele pertencente.  

Neste sentido, é que autores como Shera e Egan salientam que os diferentes controles 

do conhecimento, focam na dimensão ascendente de generalidade. Por isso, os modelos de 

classificação universais são inapropriados para as finalidades especiais, visto que são 

generalistas e não especialistas, ou seja, não se aprofundam no assunto. Sendo assim, se 

multiplicam inúmeras formas de sistemas de classificação, para que cada um foque no seu 

contexto ou individualidade. 

 

2.5.2 Cabeçalhos de Assunto 
 

Foi desenvolvido pela Biblioteca do Congresso em Washington com a finalidade de 

possibilitar o acesso para o público em geral, visto que os sistemas que antecederam e 

estavam disponibilizados só atendiam as necessidades da classe culta (GOMES; MARINHO, 

1984). 

Nesta forma de representação, uma série de palavras é utilizada para representar o que 

está descrito no documento. Caso surja uma nova obra que não possa ser representada pelos 

cabeçalhos preexistentes, deverá ser criado um novo cabeçalho para abarcar esta obra.  
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2.5.3 Sistema Unitermo 
 

Constituído por inúmeras fichas, que descrevem apenas uma palavra e os números dos 

documentos ligados a esta palavra (GOMES, 1996). Desta forma, uma obra é representada 

por um conjunto de termos. Porém, a utilização de termos pode acarretar problemas com as 

palavras semelhantes ou sinônimas. Ou seja, cada termo pode conter significados distintos, 

dependendo da forma que seja empregado ou contexto inserido, e isso ocasionar um sério 

problema nas pesquisas. 

 

2.5.4 Tesauro 
 

Conhecido como dicionário de ideias afins, nesta representação os termos se 

relacionam com outros que tenham o mesmo significado ou lógica, desta maneira, é realizada 

uma associação entre os termos. Pode-se dizer que o Tesauro é a versão evoluída do sistema 

unitermo.  

O tesauro é uma lista de termos associados, de forma estruturada, utilizada por 

indexadores e analistas da informação, com intuito de apresentar um documento com 

pretendida especificidade, no nível de entrada, para que a recuperação da informação seja 

disponibilizada àqueles que a procuram (CAVALCANTI, 1978). 

 

2.4.5 Metadados 
 

O grande volume de documentos científicos dos mais diversos, assim como os demais 

materiais, de qualquer espécie, disponibilizados na internet criam uma dificuldade no 

processo para recuperar a informação que está pulverizada. Dessa maneira, para se obter êxito 

na recuperação de informações, é importante saber os locais onde foram armazenadas, e de 

que maneira elas podem ser utilizadas.  

Neste âmbito, a representação do conhecimento é a peça chave para acessar 

rapidamente a informação. Metadados são uma das possibilidades de representar o 

conhecimento a partir da descrição das informações. Em sua forma original, metadados têm 

como conceituação dados sobre dados. Conforme Abreu (2004), metadado é uma 

representação do conhecimento que retrata a informação sobre outra informação permitindo 

identificar, descrever, localizar e gerenciar este recurso.   

A principal finalidade dos metadados é a descrição de um objeto, identificando suas 

características, apoiando pessoas a entenderem a origem da informação consultada. A criação 
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de metadados tem como principal vantagem recuperar a informação, porém a proliferação de 

diversos tipos de metadados pode comprometer a comunicação entre eles. 

Baseado nas seções supracitadas, referentes à representação do conhecimento, salienta 

que cada tipo de representação possui uma importância dentro do processo que operam, além 

de que todas têm como finalidade recuperar a informação. Desta forma, será apresentada um 

quadro com as representações do conhecimento supracitadas, abordando as vantagens e 

desvantagens. 

 

Quadro 1 – Maneiras de representação usadas na CI 

Maneiras de 
Representar 

 
Vantagens 

 
Desvantagens 

 
 
 

Sistemas de 
classificação 

Permitem organizar o 
conhecimento usando um 
determinado critério, criando 
classes de assuntos relacionados. 
Possibilidade de se estabelecer 
vários critérios de classificação. 

A menor unidade organizada não 
corresponde a um conceito e sim um 
assunto. 
Tanto a CDD, quanto a CDU possuem 
apenas uma forma de classificação. 
Indicam um modo de classificação 
baseado no ponto de vista histórico, 
cronológico de acontecimentos, fatos etc.; 
o que não é propriamente história da 
ciência. 

 
 
 
 
 
 
 

Cabeçalhos de 
assunto 

Facilidade na interpretação do 
sistema. 
O conteúdo de uma obra pode ser 
representado por um conjunto de 
palavras- chave. 

O conjunto de termos usados nos 
cabeçalhos não consegue representaras 
diferentes áreas de assunto existentes 
numa base. 
O grupo de palavras-chave nem sempre 
consegue representar o conteúdo de uma 
obra, trata-se de algo impreciso. Segundo 
Dias (2001), para a grande maioria dos 
livros, as bibliotecas costumam utilizar 
apenas um cabeçalho. 
Quando se usa como critério de busca uma 
idéia secundária, não existente no 
cabeçalho, a obra não pode ser recuperada. 
Existe a necessidade de uma ordem na 
seqüência dos elementos para se realizar 
uma busca. 

 
 
 

Sistema Unitermo 

Uma obra pode ser representada 
por um conjunto de termos 
A busca se torna bastante rápida 
quando o termo representa bem a 
informação procurada. 

Cada termo pode possuir diversos 
significados, gerando problemas de 
sinonímia durante uma busca. 
O usuário que realiza a busca precisa ser 
especialista na área do conhecimento, pois 
é necessário conhecer os termos 
conceitualmente similares. 
Incapacidade de um termo sozinho 
produzir sentido, torna-se necessário 
agrupar mais de um termo. 
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Tesauros 

Possui uma estrutura própria, 
controlada, padronizada e 
hierarquizada, além de relações de 
associação; 
Essas características o tornam mais 
eficiente se comparado com 
sistemas anteriores; 
Permite que se chegue a uma 
palavra mais adequada ou que 
melhor se ajuste as necessidades 
do escritor, sem que, de início, ele 
saiba quem é ela. 

Um número muito grande de conceitos é 
de difícil sistematização. Por esse motivo o 
tesauro é delimitado em um campo 
específico; 
Ao se trabalhar com áreas abrangentes 
pode ocorrer a homonímia (o mesmo 
termo com significados diferentes – 
exemplo: tênis). Podendo ser solucionado 
com a utilização de qualificador. 
Existe a necessidade de uma equipe de 
atualização/manutenção em função dos 
avanços da área representada. 

Metadados Auxilia identificando e localizando 
a informação 

Diversos tipos de metadados podem gerar 
problemas na comunicação entre eles, 
impossibilitando a recuperação da 
informação. 
 

Fonte: produzido pelo autor. 
 

É importante enfatizar que todo este processo de representação da informação e do 

conhecimento se faz necessário para que a informação possa ser recuperada e posteriormente 

transmitida ou comunicada. Neste contexto, será apresentado o processo de recuperação da 

informação, que tem uma grande importância no processo de comunicação.   
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3 RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
 

Com o surgimento do computador pessoal, junto à ampliação das redes de 

computadores na década de 1970, e com o nascimento da Internet foi possibilitado a qualquer 

usuário da rede a publicação de documentos, tornando o acesso uma mera questão de 

conhecer o seu caminho, ou o URL (Uniform Resource Locator). Entretanto, com a 

disseminação das publicações produzidas diariamente, livremente e expostas de diferentes 

formas na internet, a dificuldade em recuperar a informação, sua veracidade e identificação 

tornaram-se fatores agravantes para sua utilização. 

O crescimento exponencial e ampliação de espaços automatizados para manuseio da 

informação e troca entre seus usuários propiciou que novos modelos e metodologias fossem 

criados, surgindo, assim, a área de Recuperação da Informação (RI), que tem como finalidade 

representar e organizar a informação, tornando-a acessível mais facilmente para seus usuários. 

Com um sistema manual ou automatizado, a recuperação da informação é realizada 

através de um processamento robusto por meio de alternativas como catálogos, resumos, 

indexações, acesso a banco de dados digitais, entre outros. E para que essa tarefa aconteça, é 

imprescindível realizar um tratamento físico e lógico na informação, para que, de forma 

organizada, ela possa estar disponível e seja facilmente encontrada na coleção dos dados. 

Técnicas como criação de listas, classificação de documentos, elaboração de resumos, 

construção de tesauros são exemplos de tratamento dado à informação. Facilitar a recuperação 

da informação pelos usuários do sistema, de maneira a proporcionar uma maior satisfação, é o 

principal objetivo da aplicação deste conhecimento.  

Neste sentido, detalha-se a Figura 3, em que são destacados os elementos pertencentes 

ao modelo de recuperação da informação, que são documentos, representação dos 

documentos, usuário, expressão de busca, representação da expressão de busca, função de 

busca e resultado da busca. 
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Figura 3 – Modelo de Recuperação da Informação 

 

Fonte: Ferneda (2018).  
 

Primeiro é destacado o documento, que são os objetos que carregam a informação (LE 

COADIC, 2004). Como portador de informação, os documentos podem ser expressos através 

de sinais gráficos, sonoros e visuais (imagens, palavras, mapas, gravados em meio digital ou 

em papel). Algo registrado, fisicamente ou símbolo, que tem como objetivo a representação, 

reconstrução ou demonstração de um efeito abstrato ou físico é chamado de documento 

(BRIET, 1951). 

Neste sentido, Briet destaca que algo na sua essência não é documento, a exemplo de 

uma estrela no céu ou um animal na natureza. Porém, fotografias catalogadas de uma estrela 

ou animais pertencentes a um parque são documentos, pois são registrados com o objetivo de 

representação.  

É bom destacar que na CI a representação da informação, nesse caso, a representação 

de documentos é classificada como descritiva e temática. Sendo que a primeira apresenta as 

peculiaridades do documento, ou seja, a sua especificidade, e também é definida como 

descrição bibliográfica. Uma de suas funções é determinar e padronizar os locais de acesso 

para buscar e recuperar a informação e a associação de documentos similares, como as obras 

de um referido autor. Já a segunda classificação, a temática, fixa-se em representar os 

assuntos dos documentos, com o objetivo de conecta-los. Desta forma, a busca de assuntos 

semelhantes ou temas fica mais fácil de recuperar. É neste cenário que são desenvolvidas as 

linguagens documentárias, que tornam a conversa entre os usuários e os documentos 

possíveis.    

Neste contexto, onde insere-se o usuário, o qual tem a função de ser o gatilho para 

disparar a recuperação da informação, tem uma função tão importante que se destaca junto ao 
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conteúdo como núcleo de preocupações da CI. Neste momento, a CI pode se utilizar da 

tecnologia para facilitar esta interação entre usuário e conteúdo através da implementação de 

sistemas computacionais. 

No caso do elemento expressão de busca, é o caminho que o usuário utiliza para 

informar sua necessidade ao sistema. Nesse caso, pode ser através de linguagem artificial, que 

é um desenvolvimento teórico para uso em campos científicos ou tecnológicos, e a linguagem 

natural, que é a comunicação natural utilizada por um pesquisador, seja escrita ou verbal, de 

acordo com as opções ofertadas. Para isso, é necessário ter um conhecimento prévio do que se 

vai pesquisar para poder elencar, no retorno da busca, os documentos que atenderão a sua 

solicitação.  

O elemento representação da expressão de busca tem como premissa que a expressão 

de busca e a representação de documentos sejam semelhantes, haja vista que essa similaridade 

possibilitará a análise comparativa entre os documentos registrados e a busca, através da 

função de busca.  

Para a função de busca, o objetivo é recuperar a informação que o usuário necessita, 

analisando o grau de similaridade, com base na análise comparativa realizada entre a 

representação da expressão de busca e a representação dos documentos. É importante 

salientar que o grau de similaridade, usualmente, é identificado por um valor numérico que 

retrata a relevância daquele documento em atender à solicitação do usuário, e que, através 

deste grau, é apresentado ao usuário, ordenadamente, por maior semelhança os documentos 

que lhe atendem a necessidade.  

Finalmente, o elemento resultado de busca é soma dos documentos apresentados mais 

relevantes para o usuário. É exibida uma lista ordenadamente, por relevância, para o usuário 

conforme analisada pela função de busca. Neste sentido, ressalta-se a diferenças entre 

Recuperação da Informação para CI e para IA. Para CI, é realizada uma pesquisa ou uma 

busca de acordo com a demanda do usuário em uma base de documentos apresentando os 

similares ao solicitado. Já para IA, é realizada uma análise do solicitado em uma base de 

exemplos e, desta forma, compreendendo os exemplos e a solicitação do usuário será 

apresentada as melhores opções de resultado para pesquisa.   
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4 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
 

A IA foi desenvolvida pelo ser humano para adicionar às máquinas habilidades de 

escolhas inteligentes similares às exercidas pelo homem e ajudar em inúmeras possibilidades, 

que podem ser tarefas rotineiras ou rotinas mais complexas, como uma escolha de médico por 

uma determinada conduta em uma prescrição com bases em situação ou quadros parecidos 

apresentados na varredura da IA a banco de dados. Enfatiza que inteligência é uma palavra 

derivada do latim dividida em inter, entre e legere, que significa escolher, sendo assim, a 

inteligência é a possibilidade de escolha para resolução de problemas ou execução de tarefas 

(FERNANDES, 2003). Nesta sequência, é importante ressaltar a origem da IA, seu processo e 

evolução histórica ao longo do tempo.  

 

4.1 HISTÓRICO 
 

Ao longo da história, percebe-se que o homem sempre buscou o desenvolvimento de 

ferramentas, máquinas e instrumentos para auxílio nas suas diversas tarefas. Uma das 

primeiras máquinas desenvolvidas que se pode citar é o ábaco, que tem o ano de 5.500 a.C., 

como data do seu registro. Esta ferramenta era utilizada para executar cálculos corriqueiros, 

como soma, subtração, multiplicação e divisão, tanto na venda de produtos, como nas 

construções de casas e muros, pois a sua técnica era simplificada e fácil de usar.  

 

Figura 4 –Ábaco 

                                   

Fonte: Ábaco ([20--?]). 

 

A evolução das máquinas que tinham a função de facilitar as tarefas humanas percorre 

um trajeto que vai desde as mais rudimentares, geralmente realizadas com ferramentas 

mecânicas portáteis manuais, até os inventos de dispositivos eletrônicos pré-computador, a 

exemplo da calculadora. 
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Vale ressaltar que, ao longo do tempo, fez-se presente uma idealização de invenções 

artificiais que pudessem representar o homem. No começo, eram usadas técnicas incipientes, 

que não passavam do campo das ideias, sem produzir algo de concreto. Com o passar do 

tempo, as ideias tornaram-se obras fictícias, como a criação do romance, em 1818, por Mary 

Shelley, do Monstro de Frankenstein.  

Nos primeiros anos de 1940, as máquinas computacionais receberam um novo 

conceito. Foi inventado o primeiro computador eletromecânico, que apresentava seus 

resultados e fita perfurada e era composto por relés, produzido por Konrad Zuse. Com esta 

criação, muitas ideias surgiram e foram iniciadas grandes discursões em torno do 

desenvolvimento de um cérebro eletrônico. Desta maneira, começava a se desenhar e a 

especular definições de IA. 

O ano de 1950 é considerado o marco inicial para IA, pois logo após a invenção do 

computador, é publicado por Alan Turing o artigo “Computing Machinery and Intelligence”, 

que é considerado o primeiro trabalho a introduzir o conceito de IA. Turing quer responder a 

seguinte pergunta: "Máquinas podem pensar?" e apresenta como destaque o método de 

mensurar se máquinas possuem consideráveis níveis de inteligência humana, chamando este 

método de Teste de Turing. O teste de Turing buscava analisar a possibilidade da criação de 

computadores inteligentes. Ao final do teste, o computador que passasse pelo teste era 

considerado como uma máquina inteligente.  

 

Figura 4 – Representação do processo de recuperação de informação - Turing 

 
Fonte: Teste... ([201-?]). 

 

A avaliação consiste em três elementos: um computador e duas pessoas, sendo que as 

pessoas e o computador ficam em salas diferentes sem contato visual e uma dessas pessoas é 

o avaliador. Em uma sala está o avaliador, identificado como a pessoa C, em outra sala estão 
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o computador e a outra pessoa, que são representados respectivamente como personagem A e 

pessoa B, porém sem o conhecimento do avaliador. O avaliador tem a função de trocar 

mensagens com A e B, visando distinguir, através das mensagens, qual dos personagens seria 

o computador. Caso o avaliador não consiga distinguir qual deles é o computador, significa 

que a máquina passou no teste e poderia ser considerada inteligente segundo o Teste de Alan 

Turing. 

Uma característica importante de uma máquina de aprendizado é que seu professor 

muitas vezes ignorará completamente o que está acontecendo lá dentro, embora ainda consiga 

de alguma forma prever o comportamento de seu aluno (TURING, 1950). Com esta frase, é 

teorizado o conceito principal de Inteligência Artificial Forte, no qual a máquina consegue 

resolver problemas. Somente posteriormente, este termo viria a ser destacado definitivamente. 

Nessa perspectiva, a frase é baseada em comportamento e/ou conduta, os quais caracterizam 

definitivamente o Teste de Turing. 

Em 1955, tendo como anfitrião o professor John McCarthy, ocorre um evento que 

marcou o início da intensificação das pesquisas em IA. Na Universidade de Dartmouth, 

localizada na cidade de Hannover, estado de New Hampshire, nos Estados Unidos da 

América, ocorre o que se considera o nascimento do campo de estudo da IA.  É realizado o 

encontro de dez dos maiores estudiosos no campo da IA com o objetivo de serem trabalhadas 

questões polêmicas com relação ao tema, os quais são citados como problemas no artigo “A 

Proposal For The Dartmouth Summer Research Project On  Artificial  Intelligence”. 

No período que compreende os anos de 1956 até 1974, ocorre o que foi chamado de 

Golden Years no campo de estudos da IA, pois todas as descobertas propostas e programas 

desenvolvidos eram muito valorizados e considerados grandes inovações da tecnologia. 

Foram verificados nos computadores teoremas geométricos, soluções de álgebras em um 

tempo reduzido e questões de instruções simbólicas em máquinas. 

Até 1973, houve uma evolução ininterrupta para o campo da IA, mas entre 1974 e 

1980 acontece uma grande parada nas evoluções e investimentos na área, chamada pelos 

estudiosos de First AI Winter. Além de marcado por insucessos e decepções nas aplicações 

consideradas promissoras no campo da IA, como foi o caso do tradutor de idiomas pelo 

computador, o qual seria mais caro, menos confiável e mais lento que a tradução humana. 

Este é um período de financiamento e interesse reduzidos em pesquisa de IA, devido à 

frustração com a falta de progresso. 

A retomada dos investimentos nos estudos de IA aconteceu na década de 1980, com 

formas de aplicações especialistas em IA. Os sistemas especialistas foram amplamente 
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adotados pelas corporações ao redor do mundo e o conhecimento tornou-se o foco de 

pesquisas intensas no campo de aplicação de IA, impulsionando comercialmente a área de 

estudo. Essas aplicações, denominadas de sistemas especialistas, são uma forma artificial de 

compilar e reproduzir o conhecimento, capacidade analítica e de execução de uma específica 

tarefa realizada da melhor forma que poderia ser, por um ou mais especialistas humanos.  

Nos anos seguintes, o governo japonês lançou o projeto da quinta geração de 

computadores, o Reino Unido também investiu fortemente no projeto de Alvey, cuja proposta 

era de simplesmente reagir ao projeto de quinta geração de computadores do Japão. As áreas 

de foco do Alvey eram: integração em larga escala de tecnologia para  microeletrônica, Very 

Large Scale Integration (VLSI), sistemas baseados em conhecimento inteligente, Intelligent 

Knowledge Based Systems (IKBS), ou inteligência artificial, Artificial Intelligence (AI),  

engenharia de software, interface Homem-Maquina – incluindo processamento de linguagem 

natural – e arquitetura de sistemas para o processamento paralelo. 

Nesta época, foi criado, também, pela corrida tecnológica declarada pelo Japão, um 

consórcio de empresas norte-americanas para financiar os projetos de grande dimensão em 

tecnologia da IA e da informação, assim como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos 

(Darpa), que também respondeu fortemente, fundando a Strategic Computing Initiative e 

triplicando seu investimento em IA entre 1984 e 1988. 

Há uma interação da IA em diversas áreas, mas existe destaque nas áreas de 

diagnóstico, planejamento logístico e autônomo, resolução de problemas e jogos (PEREIRA, 

2005). Dessa maneira, após uma varredura histórica no campo da IA, adentra-se ao seu 

conceito. 

  

4.2 CONCEITO 
 

Com o intuito de ensinar as máquinas e desenvolver habilidades para selecionar 

opções inteligentes e substituir o homem em inúmeras tarefas, sejam simples ou complexas, 

surge a IA. Esta é uma área da CC dirigida para a criação de soluções inteligentes de 

tecnologia conectadas com a inteligência humana para resoluções de problemas, 

aprendizagem, compreensão e raciocínio lógico (BARR, FEIGENBAUM, 1981). 

Saracevic (1996, p. 7) destaca a IA, no trabalho apresentado na International 

Conferenceon Conceptions of Library and Information Science, como “Uma das áreas chave 

de interesse para ambas, ciência da computação e CI”, colocando-a como uma linha de 

pesquisa pertencente às Ciências Cognitivas. Segundo ele, o foco mais primordial desta 
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ciência cognitiva é a conexão individualizada na abordagem para temas diversos como 

cérebro e da mente, das humanidades às ciências da vida, das ciências sociais às matemáticas, 

da lógica às engenharias. Embora todos esses campos tenham um interesse potencial para a 

CI, uma das interfaces importantes é constituída pelas questões levantadas e soluções tentadas 

na IA. 

É importante observar que, na visão de diversos pesquisadores, a IA é um sistema que 

analisa o cenário, executa a melhor opção com base na aprendizagem preconcebida 

viabilizando possibilidades de êxito. Conforme Russell e Norvig (2010), o campo da IA busca 

o entendimento da inteligência e a construção de entidades inteligentes. Ainda Segundo os 

atuores, IA é o campo da CC que estuda formas de criar máquinas e softwares que pareçam 

ter inteligência humana. A IA é a análise da dificuldade no processamento de informações, 

com a finalidade de identificação de problemas e resolve-los (MARR, 1977). Ela examina a 

concepção de sistemas que retratam capacidade de exercer tarefas como percepção, 

aprendizado e raciocínio.  

Russell e Norvig (2010) também destacam que se pode dividir a IA em seis campos, 

sendo estes: processamento de linguagem natural; representação de conhecimento; raciocínio 

automatizado; aprendizado de máquina; visão computacional e robótica. O processamento da 

linguagem natural tem duas finalidades: interagir com os seres humanos e extrair informações 

a partir de linguagem escrita, com intuito de desenvolver agentes que compreendam mais 

linguagens usadas pelo homem. Neste sentido, a representação do conhecimento foca-se em 

mecanismos pelos quais a informação pode ser armazenada e processada, de forma que o 

computador possa entendê-la (JONES, 2009). 

O raciocínio automatizado é caracterizado pelo uso de informações armazenadas para 

responder questões e desenhar novas conclusões (RUSSELL; NORVIG, 2010). Conforme 

Noble (2009), a visão computacional é o campo que busca a criação de aplicações capazes de 

identificar elementos e objetos através da alimentação de uma série de imagens, como vídeos 

ou imagens únicas. 

A forma como as máquinas aprendem é denominada de aprendizado de máquina, que 

é um conjunto de algoritmos aptos a compreender e aprender através dos exemplos, 

perpetuando seus fundamentos nas diversas áreas que a IA interage para prover celeridade às 

demandas dos usuários e resolução de problemas. Desta maneira, destaca-se a robótica, que 

delega a execução de tarefas a robôs no mundo físico (RUSSELL; NORVIG, 2010). Fazendo 

um paralelo com a CI, é importante analisar a área do conhecimento por parte da CC e IA. 
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4.2 PIRÂMIDE DO CONHECIMENTO 
 

A Pirâmide do Conhecimento, originada do inglês por Data-Information-Knowledge-

Wisdom (Dado, informação, conhecimento e sabedoria), é uma hierarquia ou estrutura de 

informações hierarquizadas, com principal utilização na CI e na Gestão do Conhecimento, na 

qual cada camada dessa estrutura atribui valores a camada que a antecede.  

 

Figura 6 - Pirâmide do Conhecimento 

 
Fonte: Gonçalves (2017). 

 

A primeira camada é o Dado, que é o primeiro item na base da pirâmide, podem ser 

números, imagens ou outros elementos que permitem a compreensão de um tema. Porém, 

como são apenas dados, não trabalhados, não possuem nenhum significado. A segunda 

camada é a informação, ao relacionar os dados, obtém-se informações compreendidas neles. É 

possível perceber que esta camada se realiza a partir da anterior, e, desta forma, à medida que 

se muda para uma camada posterior, são adicionados mais conteúdos que complementam, 

interligam as camadas, e apresentam sentido. 

A terceira camada é o conhecimento, nessa fase, com base no que já foi extraído das 

camadas anteriores e com o tratamento das informações extraídas, são externados 

conhecimentos a respeito de um assunto ou tema, permitindo a aptidão de trabalhá-lo com 
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mais assertividade e a conexão com os saberes já acumulados. A quarta camada é a sabedoria. 

Conhecer algo, ou possuir conhecimento sobre alguma coisa, possibilita a capacidade de usá-

lo da maneira mais adequada e no melhor momento. Dando continuidade, é importante 

introduzir a tecnologia, que tem como objetivo facilitar a organização dos dados, 

transformando em informação para possível geração de conhecimento e posterior aquisição de 

sabedoria de como melhor usá-los a seu favor. 

À vista disso, destaca-se que os computadores representam todos os tipos de 

informação utilizando apenas zeros e uns, no entanto, esse não é um tipo de representação 

adequado a seres humanos, vista a complexidade envolvida na representação de um dado 

qualquer. Por exemplo, o número decimal 215 é representado pela sequência binária 

11010111. Com o objetivo de reduzir essa complexidade, foram criados alguns tipos de 

dados. Um tipo de dado pode ser concebido como uma estrutura adequada para armazenar 

dados de um determinado tipo. Os tipos de dados elementares, conhecidos também como 

tipos primitivos, são: 

• Inteiro: aceita armazenar apenas valores inteiros, incluindo valores positivos e 

negativos; 

• Real: aceita armazenar valores com ponto flutuante, isto é, com casas decimais; 

• Lógico: assume apenas os valores verdadeiro ou falso; 

• Caractere: aceita qualquer tipo de dado (caractere numérico, alfanumérico, 

algarismo, sinal etc.); 

 

O tipo de dado define o conjunto de valores que podem ser armazenados em uma 

variável. De modo simplista, uma variável é um apelido atribuído a um endereço de memória 

em que o dado será armazenado. Em outras palavras, o tipo de dado estabelece o conjunto de 

valores que podem ser armazenados em uma dada posição de memória do computador. Por 

exemplo, com o tipo Inteiro, existe a possibilidade de armazenar o número 800, porém, o 

número 800,57 não, pois não se trata de um inteiro). Todavia, uma variável que seja do tipo 

Real é apropriada para armazenar os dois números referenciados. 

Outras estruturas mais complexas podem ser criadas a partir dos tipos primitivos. 

Exemplos dessas estruturas são: vetores, matrizes, listas e árvores. As seções seguintes 

abordam cada uma dessas estruturas. De maneira semelhante a CI, a CC considera o termo 

dado como uma estrutura elementar, uma base a partir da qual um problema pode ser 
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resolvido. O termo processamento de dados estabelece que o computador recebe dados, faz 

um tratamento sobre eles e fornece um resultado, uma informação. De forma geral, a CC 

considera que uma informação é o resultado do processamento dos dados. 

Por meio dos sistemas, nos quais trafegam as informações, a Tecnologia da 

Informação (TI) recolhe, armazena e transforma os dados através do seu processamento, 

possibilitando aos gestores, que são decisores, a confiabilidade, precisão e relevância nas 

informações apresentadas. A TI representa um papel importante no processo de 

armazenamento e disseminação eficaz das informações.  

Diante desse panorama que a gestão do conhecimento opera com a finalidade de 

agregar valor à informação, Drucker refere-se à gestão do conhecimento como o passo 

seguinte à gestão da informação (DRUCKER, 2001), conforme a Figura 7. 

 

Figura 5 - Conexão entre as gestões da informação do conhecimento 

 
Fonte: Carvalho e Oliveira (2008). 

 

Com base no pressuposto de que a gestão da informação é condição básica e 

fundamental para a gestão do conhecimento, é necessário diferenciá-las. É importante reforçar 

mais uma vez que conhecimento é diferente de dados e informação. Dados são insumos para 

produção de informação, ou seja, o dado é o elemento que inicia a cadeia para alcançar a 

informação, e sem ele não existe informação. Neste sentido, informação é o dado trabalhado, 

manipulado, entendido e carregado de relevância. Neste ínterim, explicita as definições 

enfatizadas por Setzer (2015):  

• Dado: é uma sequência de símbolos que podem ser quantificados ou quantificáveis, 

sendo a informação primeira, ou seja, a informação bruta, que descreve um objeto ou 

evento. É o insumo para o desenvolvimento da informação e não é carregado de 

relevância;  

• Informação: é a transformação dos dados, carregados de relevância e proposito, capazes 

de gerar conhecimento;  

        DADOS     INFORMAÇÃO          

CONHECIMENT

GESTÃO DE 

DADOS 

GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO 

GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 
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• Conhecimento: é uma abstração interior de algo que foi experimentado por alguém. 

Sendo derivado da informação, é uma mistura de elementos, que pode sofrer 

modificações à medida que se relacione com o meio que interage, crescendo e 

adquirindo novas características.  

 

Para alcançar o conhecimento, diversas fases operacionais deste processo precisam ser 

ultrapassadas. Na Figura 5 foram apresentadas as etapas principais: Processamento de dados 

que recupera, prepara e disponibiliza os dados para etapa posterior; Gestão da informação, 

que, através de algoritmos, descobre e externa os conhecimentos extraídos com a manipulação 

dos dados; e Gestão do conhecimento, que  é a pesquisa por conhecimentos úteis no contexto 

explorado do sistema na base de dados e tem como finalidade analisar e avaliar a serventia e 

aplicabilidade do conhecimento descoberto.    

 

4.3 REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO NA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
 

Os dados são geralmente armazenados em bancos de dados. O conhecimento pode ser 

armazenado em estruturas semelhantes. Entretanto, essas estruturas denominadas de bases de 

conhecimento não são como os bancos de dados tradicionais, são bases que constituem partes 

de programas/sistemas computacionais inteligentes ou especialistas. Lembrando que não é um 

conjunto de informações simplesmente. Neste caso, existem processos cognitivos, critérios e 

fatos em uma base de conhecimento que foram desenvolvidos por meio de diversas técnicas 

para representação do conhecimento através dos computadores.  

Ao ser desenvolvido um algoritmo em uma linguagem que seja compilada ou 

entendida pelo computador, é detalhado um modelo com sua descrição, regras e fatos 

essenciais para o programa em foco para que ele decida o comportamento para os variados 

tipos de situações a que será submetido. Neste caso, percorrendo as regras predefinidas e 

usando as representações disponíveis. É importante constatar que os programas desenvolvidos 

são fundamentados em modelos abstratos do mundo, e estão não apenas nos programas, como 

também na linguagem e pensamento humano. Outro ponto de destaque é que os computadores 

são diferentes de outras máquinas, pois eles trabalham manuseando as representações 

disponíveis, ou seja, para haver computação, é requisito haver representação.    

A manipulação das representações pelo computador tem como objetivo representar 

modelo mental ou do mundo. Sendo assim, este tipo de representação interessa-se por três 

tipos de entidades, representadas na Figura 8. 
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Figura 6 - Relação entre mundo, modelo e representação 

 
Fonte: Carvalho e Oliveira (2008) 

 

O mundo possui uma infinita riqueza e complexidade, das quais apenas se percebe 

parte. Um modelo do mundo é uma abstração que captura as suas aparências relevantes acerca 

de um determinado problema ou tarefa. A representação do modelo ou domínio do mundo é 

um conjunto de regras e afirmações que expressam o modelo usando uma linguagem. 

Neste sentido, aprofunda-se ainda mais na IA, pois é a área da computação que estuda 

o desenvolvimento de programas que se comportam de maneira inteligente, ou seja, como um 

humano para resolução de tarefas, associado ao comportamento e como seria a ação caso o 

homem estivesse optando por algo. A IA substitui, em determinados momentos, o papel 

humano, a construção de seus programas é focada no entendimento, desenvolvimento e 

validação de sistemas que se comportem de maneira inteligente.  

O desenvolvimento real da IA é, na maior parte, devido ao conceito de um sistema 

computadorizado capaz de usar uma parcela do conhecimento, explicitamente representado, 

raciocinando sobre seus objetivos, sobre seu ambiente, sobre outros agentes e, inclusive, sobre 

o sistema. É um campo universal, que está à disposição e tem relevância para qualquer área 

onde haja atividade intelectual (RUSSEL; NORVIG, 2004). Os autores também definem a IA 

como área composta de agentes que recepcionam percepções, ou melhor, entendem o 

ambiente e efetuam ações.  

Existem diversas definições a respeito da representação do conhecimento na CC. 

Campos (2004) cita diversas definições ligadas ao papel da representação do conhecimento, 

isto é, procura descrever quais os motivos de se buscar a representação.  

A representação de conhecimento é maneira utilizada para pensar a respeito do 

mundo, ao contrário de incidir diretamente sobre ele. Desta forma, a representação substitui o 

que vem a representar. Conforme a afirmação supramencionada, a CC está em acordo com a 

CI, pois também procura criar um substituto para aquilo que representa. Neste contexto, a CC 

também considera que toda representação não é exata e resume o fato real.  
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A representação está próxima insuficientemente da realidade, ao ser selecionada, 

executa-se uma soma de decisões de como e o que enxergar do mundo. Assim sendo, 

selecionar uma representação expressa produzir um conjunto de contratos ontológicos. Dessa 

maneira, para representar o conhecimento, é relevante desenvolver um grupo de definições e 

assuntos harmonizados com a consciência de um coletivo (ALMEIDA, 2005).  

É a inteligência que define se as deduções são verdadeiras e as formas de verificar o 

desenvolvimento de deduções inteligentes, o conjunto de deduções que a representação 

aprova e conjunto recomendado por ela é a definição de representação do conhecimento. 

Mecanismos de automatização de processos são utilizados na CC, consequentemente, 

evidencia o que é representar e quais as fases contidas nesta ação. Desta forma, a CC vem 

tentando responder três perguntas essenciais para o ato de representar: o que é raciocinar de 

maneira inteligente? O que pode se deduzir a partir do que se conhece? E o que deve se 

deduzir a partir do que se conhece? Tendo essas respostas, as máquinas poderão realizar 

deduções sobre uma representação do conhecimento. É similar ao que é apresentado por 

Alvarenga (2003) para CI, quando busca definir fases seguidas por um humano no ato de 

pensar.  

Essas perguntas são difíceis de responder, pois se seres humanos fazem representações 

diferentes de acordo com suas experiências anteriores, quanto mais uma máquina. Para 

auxiliar esse processo, pode ser realizada a modelagem do conhecimento, uma forma de 

representar o que se conhece através de modelos. Depois de apresentar a representação da CC, 

será aprofundado um pouco mais este tema com a IA. 

 

4.4 REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO NA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
 

A necessidade de selecionar uma forma de representação é imprescindível para usar 

um corpo de conhecimento em uma máquina. Em todo programa desenvolvido, existe 

conhecimento sobre como solucionar um problema. Este conhecimento está nos algoritmos 

que através de regras lógicas criam caminhos para tomada de decisão exatamente no 

momento em que é acionado e de acordo com a variável que está sendo informada. Ao 

executar um programa em um computador, ou seja, carregar um programa na sua memória, 

evidencia-se que ele adquiriu conhecimento. Porém, em sua grande maioria, as informações 

técnicas não podem sofrer manipulação, atualização e não são representadas abertamente.  

Desta maneira, é importante detalhar o processo necessário para representar o 

conhecimento no âmbito da IA. 
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4.4.1 Aquisição do Conhecimento 
 

É importante destacar que, através de definições de relações entre os elementos 

existentes na base e os novos elementos, é ampliada a aquisição de conhecimento, não se 

limitando apenas a adicionar estes novos elementos à base de conhecimentos. À vista disso, 

citam-se duas formas de mecanismos para definir tais relações: a ligação dos elementos de 

conhecimento por meio de ponteiros diretamente e a reunião de vários elementos em grupos, 

Clustering. 

Tratar as incoerências é relevante na aquisição de conhecimento, haja vista que o 

conhecimento é adquirido de diversas formas, e dependendo de como é realizada essa 

aquisição, podem ser apresentados erros. É natural que alguns erros sejam inerentes a sua 

própria natureza ou possam aparecer na relação que é o elo entre o mundo real, o homem, e o 

sistema de representação. Para amenizar, reduzir e eliminar o aparecimento de erros, algumas 

técnicas foram criadas, como a definição do conhecimento que se é esperado em algumas 

variáveis na sua regra de aquisição.  

Em sistemas de representação e de gerenciamento de banco de dados, é notada a 

existência desses tipos de técnicas. Contudo, isto não impede que a qualquer momento a base 

de conhecimento sofra uma auditoria para detectar inconsistências ocasionalmente inseridas 

no momento da aquisição. Salientando que esta forma é limitada, posto que não existem 

mecanismos completos para essa verificação nas linguagens de representação mais 

conhecidas. Para que haja eficiência no processo de aquisição, é relevante uma convergência 

entre o padrão da representação e o conhecimento que deverá ser representado no mundo real. 

Assim, são estabelecidas formas para realizar a aquisição do conhecimento.   

 

4.4.2 Formas de Aquisição do Conhecimento 
 

Conforme Barr e Feighenbaum (1981), para desenvolver ferramentas de IA, uma das 

fases principais e com maior dificuldade de execução é o processo de aquisição do 

conhecimento, pois não existe um modelo que sirva de base para utilizar e organizar as 

informações a serem coletadas. Diante disso, é importante detalhar algumas possíveis formas 

para se compreender melhor o processo de aquisição. 

As entrevistas não estruturadas representam uma forma natural de discutir sobre o 

problema (DURKIN, 1994). É uma maneira utilizada para entender os pontos mais 

importantes sobre o assunto em questão e definição de planos para a resolução do problema. 
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Neste método, as principais vantagens são o entendimento do problema de uma maneira 

ampla, a possibilidade de detectar os conceitos e objetivos e o provimento de formas para a 

solução do problema. Como desvantagens, pode-se constatar a pouca quantidade de detalhes, 

e uma enormidade de informações fracionadas, pois não existe uma estrutura ou modelo de 

catalogação.   

As entrevistas estruturadas são focadas no problema com o objetivo de resolvê-lo, são 

realizadas de uma forma dirigida. Estas entrevistas aglutinam nuances particulares de 

determinada forma do problema antes de adentrar aos pontos seguintes (DURKIN, 1994). 

Pode-se dispor delas quando se precisa obter uma informação especifica a respeito de um item 

definido.  

As vantagens das entrevistas estruturadas são: a possibilidade de centrar em assunto 

previamente definido, prover informações aprofundadas e relações estruturadas entre os 

conceitos. Por outro lado, como desvantagens, tem-se a ausência de alguns conceitos devido a 

sua especialização e o entendimento procedural é limitado, haja vista que não possui uma 

compreensão do todo. Para essas entrevistas, as técnicas são de forma introspectiva, na qual o 

especialista quer resolver as questões de acordo com a sua compreensão e conceituação sobre 

o problema. É bom ressaltar que, na área da psicologia, foram realizados estudos sobre a 

introspecção e para essa área essa não é uma forma eficiente de adquirir conhecimento total e 

fiel para resolver problemas.     

Como existia limitação de metodologias de entrevista, a área da engenharia recorreu a 

outras formas para a possibilidade de aquisição de conhecimento. Uma das maneiras 

utilizadas foi, então, os estudos de caso. Desta forma, recorre se ao passado, visto que um 

caso é um problema solucionado, percorrendo os passos que foram realizados para atingir a 

solução pretendida. As formas para aquisição de conhecimento no estudo de caso são 

retrospectiva e observacional. Sendo que na primeira, retrospectiva, o especialista revisa um 

caso e explica como foi solucionado. Já para segunda, observacional, os especialistas debatem 

um caso solucionado, e o engenheiro, por sua vez, analisa o processo de resolução.  

Existe ainda uma possibilidade que é base de dados conter o conhecimento. A 

revelação do conhecimento na base de dados trata-se de sintetizar o processo diferente dos 

adotados em reconhecer novos padrões existentes na base de dados (FAYYAD; 

PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996).  

A finalidade de revelar o conhecimento em base de dados é de extrair conhecimento 

compreensível e instantaneamente aproveitável para tomada de decisões, e não apenas 
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pesquisar relações no enorme volume de informações e encontrar padrões. É constituído de 

várias fases o processo de descoberta do conhecimento (BERRY, 2000).  

Localizar o conhecimento na base de dados não é algo trivial, é importante transpor 

diversas etapas de um processo. Neste sentido, a figura abaixo retrata este processo. Os dados 

são coletados em diferentes momentos, locais distintos e pode ser de origens diferentes. Neste 

processo, há uma reunião e aglutinação de toda informação relevante para o processo, além de 

ser essencial a compreensão do local e transação que está sendo realizada para a inserção dos 

dados.  

 

Figura 7 – Ciclo de localização do conhecimento em BD com suas fases 

 
Fonte: Carvalho e Oliveira (2008). 

 

Como os dados são coletados de diversas origens e são heterogêneos, há uma 

necessidade de saneamento dessa base para que ela possa ser utilizada posteriormente na 

pesquisa de conhecimento proveitoso. É crucial que seja executada análise, validações e 

verificações de inconsistências, bem como adequações aos valores fora da curva e 

observações equivocadas.   

Depois dessa fase inicial que analisa, verifica, saneia e permite que os dados estejam 

úteis e homogêneos, a próxima fase pode ser executada, a mineração de dados, pesquisando 

padrões e relações que possam sem aproveitadas para resolução do problema, alcançando 

assim o objetivo inicial. É nesse sentido que a base de dados se torna um produto vantajoso 

para tomada de decisões, através da análise, compreensão e serventia dos resultados 

retornados (KLOSGEN; ZYTKOW; ZYT, 2002). 
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4.4.3 Maneiras de Representação do Conhecimento 
 

Para sistemas inteligentes, o conhecimento é de fundamental importância, neste 

sentido, pode-se dizer que o conhecimento é objeto essencial para êxito nos sistemas de IA. 

Os códigos desenvolvidos na IA, com seus atributos, objetos, ações e objetivos são 

executados por meio de uma organização estrutural e métodos (BENCH-CAPON, 1990). 

Possuir um conjunto de informações e poder fazer uso delas de maneira eficiente, precisa e 

inovadora é a forma de representar a atividade de humanos.  

A forma de representar as informações, que pode ser denominada de habilidades, 

descreve uma série de regras inerentes, de intuição e sugestões que o ser humano utiliza para 

resolução de problemas. Esta maneira de utilizar essas habilidades proporciona uma 

celeridade no acesso a soluções possíveis, porém nem sempre as melhores. É relevante 

conhecer o ambiente, o problema e a possibilidade de estratégias que poderão ser adotadas 

para resolvê-lo, assim como o que se planeja encontrar como solução. Reconhecer formas que 

poderiam mudar os fatos e entender o contexto, conhecendo-o, são premissas de um sistema 

inteligente. Sendo assim, conhecer os trajetos que podem ser seguidos para transformá-los em 

um código, em uma linguagem de computador, é a forma de explicitar o estudo da 

representação do conhecimento.  

Diversas são as maneiras e métodos de representar o conhecimento para CC e IA nos 

computadores. Neste sentido, serão descritos alguns conceitos para algumas dessas maneiras 

de representação, com o intuito de trazer alguns detalhes.  Denominada como pilar entre as 

formas de representação do conhecimento, no caso da tecnologia, a lógica é apresentada 

através das linguagens de programação, nas quais são desenvolvidos algoritmos com 

proposições e predicados (funções, constantes, variáveis) lógicos que podem ser interpretados 

pelos computadores. 

Entre as formas de representar o conhecimento, a lógica é considerada uma das mais 

primitivas e pode ser dividida em duas formas: proposições e predicados. Sendo que a 

primeira trabalha assumindo apenas os valores verdadeiro ou falso, já a segunda, de 

predicados, representa não só o objeto como seus predicados.  

Existem diversas formas de representar o conhecimento em lógica. A exemplo disso, 

têm-se as linguagens de programação. Por exemplo, a linguagem PROLOG, que é bem 

difundida e possui uma enorme quantidade de usuários, é particularmente relacionada com a 

IA e linguística computacional. Trata-se de uma linguagem com desenvolvimento lógico e 

declarativo, que, diferente das linguagens procedimentais, as quais seguem etapas de um 
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processo, usa fatos e relações lógicas da base de dados explicitando o problema que se quer 

solucionar.  

As redes semânticas são utilizadas para retratar elementos de uma representação como 

uma composição de classes, formada de instâncias e suas características. São grafos 

interligados através de nós representando as conexões entre objetos, suas inter-relações e 

conexões (DEAN, 1995). Em uma rede semântica, as relações entre os atributos são 

representadas pelos seus arcos, porém caso este não deva ser herdado, é importante criar uma 

exceção para tratá-lo.  

Desta forma, pode-se dizer que a rede semântica é uma forma de representação do 

conhecimento que envolve nós, ligações e rótulos. Além de assimilar o significado dos 

conceitos, este tipo de representação promove a integração com uma variedade de outros 

conceitos. Baseada neste padrão, outras redes deste tipo estão sendo criadas com algumas 

variações. A exemplo disto, tem-se os sistemas de raciocínio e elementos de compreensão de 

linguagem, assim como padrões de significado de representação e arquétipos de memória 

humana.  

Os frames são uma união de atributos, em uma estrutura de dados, com valores 

atribuídos que descrevem uma entidade, através de aspectos como suas propriedades e 

potenciais capacidades. Sendo que o primeiro aspecto é representado pelo valor e o segundo 

por métodos. É importante destacar que existem frames abstratos, frame de classe, porém 

estes não possuem instâncias, e deste modo os atributos não tem valor, são ligados através das 

subclasses a instâncias da classe.  

Cada frame representa uma classe (um conjunto) ou uma instância (subconjunto ou 

elemento de uma classe). Outro ponto importante é que o frame possui pelo menos um que 

esteja superior hierarquicamente, desta maneira, é uma forma de herança. Porém, entre todos 

os frames, existe um que é o início da herança, este tem uma importância maior diante dos 

demais, visto que é a base da hierarquia.  

Apesar da semelhança entre os sistemas baseados em cadeias semânticas e aqueles em 

frames no que tange as suas estruturas, eles são distintos no que representam, pois representar 

objetos simples é característica das cadeias semânticas e objetos complexos são 

característicos das cadeias em frame.   
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Figura 8 – Estrutura de um Frame 

 
Fonte: produzido pelo autor. 

 

A Figura 10 apresenta a estrutura de um frame, que possui um nome de referência, 

neste caso supracitado, o nome é artigo, uma coleção de slots que individualmente possui 

nomes e contemplam facetas denominadas de propriedades, que abrangem valor, tipo e 

domínio sobre o que pode ser armazenado no frame, além do ako ou a-kind-of (que define 

relação entre classes e subclasses).   
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Figura 9 – Representação do Conhecimento por Frames 
 

 
Fonte: produzido pelo autor. 

 

Na Figura 11 é apresentada a representação do conhecimento por meio de frames. É 

interessante pontuar a definição de is-a (é-um), que ainda não foi explicitada, pois se trata de 

uma relação entre classe e instância, em que classe é um conjunto de objetos com 

características comuns – livro, artigo, autor conforme a figura acima – e instância é a 

representação de uma classe. Exemplo com base na Figura 11: Fontoura é uma instância de 

uma classe chamada Autor, mas Autor é a classe que o representa de uma forma genérica, já 

has-a (tem-um) identifica características do atributo. Exemplo: na classe Obra, tem-se o 

atributo Autor que tem um objeto que o identifica.  

A árvore de decisão é um método dinâmico que provavelmente se inicia com um 

único nó, que se desdobra em possíveis resultados, através de uma funcionalidade recursiva 

que define o valor de uma variável e, baseando-se neste valor, executa-se uma ação. Sendo 
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que o resultado se prolifera em novos nós, que podem gerar novos caminhos, seja ele a saída 

ou se estender para uma nova variável. Neste sentido, desenvolve-se uma forma de árvore. 

Salienta-se que as árvores são treinadas com modelos anteriormente classificados e servem de 

base para classificar outros modelos. 

A criação de uma árvore de decisão passa pelo processo de descrição de um problema 

com todas as suas etapas desde as variáveis de entradas e saídas, como o algoritmo lógico, o 

que é executado para que seja tomada a decisão. O resultado dessa concepção é uma visão 

gráfica da tomada de decisão. Com base nesse cenário, apresenta-se a árvore de decisão 

generalista para cadastramento através do SmartJud PJE, no qual questiona-se que tipo de 

perfil para tomada de decisão. 

 

Figura 12 – Árvore de decisão PJe 

Fonte: produzido pelo autor.  
 

A representação das variáveis é de acordo com as condições apresentadas na árvore 

supracitada, assim como suas saídas, ações e ordens de acordo com as definições no 

desenvolvimento do modelo. As possibilidades lógicas são apresentadas através dos ramos da 
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árvore, e essas podem ou devem levar a próxima ação a ser executada. Porém, caso a 

combinação de condições não execute uma ação prevista, o decisor deverá definir qual ação 

deverá ser executada.  

É importante salientar que não existe modelo de representação ideal e que, sempre que 

se enquadrar, se faça uso da união dos diversos modelos de representação, utilizando-se das 

melhores características de cada uma (ÁVILA, 1991). Quando se faz uma junção de modelos, 

a probabilidade de uma representação mais aderente à linguagem natural cresce 

surpreendentemente.  

 

Quadro 2  – Maneiras de Representar 

Maneiras de representar Vantagens Desvantagens 
 
 

Lógica (preposições e 
Predicado) 

A linguagem usada na determinação 
das regras é declarativa e muito 
próxima da linguagem natural. 
Possibilidade de agregar novas 
regras, independente do 
conhecimento já existente no 
sistema. 

Deficiência quanto à 
definição de termos e na 
descrição de objetos de 
domínio e suas relações. 
O aumento do número de 
regras pode causar resultados 
imprevistos. 

 
 
 

Redes Semânticas 

Permite representar associações 
similares ao pensamento humano. 
Possibilita a descrição de objetos de 
domínio e suas relações. 
Permite a definição de novos 
subtipos de objetos que herdam todas 
as propriedades da classe original. 

Baixa precisão na definição e 
interpretação de nós e arcos, 
podendo gerar ambiguidade. 
A simplificação do modelo 
pode gerar inferências 
incorretas. 
Sem suporte a descrição do 
conhecimento na forma 
declarativa, apenas 
procedimental. 

 
 

Frames 

Representação gráfica mais 
completa. 
 
Uso das facetas contribui 
para o controle da taxonomia. 

Suporte apenas a estrutura 
hierárquica, podendo gerar 
restrições de representação. 

Árvores de Decisão 

Fácil interpretação; 
Estabelece padrões; 
Permite adicionar novos cenários. 

Classifica por 
particionamento retangular; 
Não manipulam bem dados 
não numéricos; 
Podem ser muito grandes. 

Fonte: produzido pelo autor.  
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4.4.4 Aprendizagem de Máquina 
 

Aprendizado de máquina ou machine learning é uma área da IA que objetiva o 

desenvolvimento de sistemas capazes de aprender a partir de dados. Através da análise de 

problemas anteriores, algoritmos de aprendizado de máquina são capazes de realizar as 

tomadas de decisões (MONARD; BARANAUSKAS, 2003). 

O objetivo do aprendizado de máquina é criar modelos de software que são treinados 

com grandes volumes de dados e usados para prever resultados, tendências e padrões 

(BARNES, 2015). Quanto maior for o volume de dados, maior será a precisão dos algoritmos, 

portanto, considerando o crescimento da era digital, da grande rede mundial e das redes 

sociais, grandes quantidades de informações são produzidas diariamente, vive-se o cenário 

perfeito para esta tecnologia relacionada a IA. Se um sistema tem a capacidade de aprender e 

executar determinada ação, ele deve merecer ser reconhecido como inteligente, ou seja, o 

aprendizado está vinculado e integrado com a inteligência (COPPIN, 2010). 

Novas maneiras de aquisição de conhecimento através de um desenvolvimento 

operacional ou aptidão cognitiva, sejam através de direcionamentos e prática, a formação e 

modelagem de um conhecimento e a possibilidade por meio de experimentação e observação 

de descobrir novos conceitos e acontecimentos fazem parte do processo de aprendizagem de 

máquina. Esta abordagem vem sendo utilizada desde a criação dos computadores, em que 

foram estudadas propostas para implantar essas capacidades nestes. Este é o grande e 

principal objetivo dos pesquisadores e aqueles que trabalham com IA. Estudar e modelar os 

processos de aprendizagem de máquinas (SANTOS, 2005). Aprender por experiência, ou 

seja, à medida que uma ação seja executada, o programa aprende a melhor maneira para 

resolvê-la e estrutura seu conhecimento para absorver o aprendizado. Isso é o que se chama de 

aprendizagem de máquina (SANTOS, 2005). 

São inúmeras as formas, maneiras e metodologias para se ter a aprendizagem de 

máquina (COPPIN, 2010). Aprender com a experiência à medida que executa uma ação, ou 

através do que foi informado é o que se chama de aprendizado de hábito, no entanto, desta 

forma são armazenados apenas aqueles dados que foram classificados, caso o programa não 

classifique algum valor, o método com certeza terá falhas. Outra possibilidade é aprender por 

conceito, que é uma análise de todas as proposições e escolha da correta. Nesta abordagem, o 

programa analisa todas as proposições, e caso não exista uma correta, apontará aquela que 

mais esteja próxima da resposta certa. Para este método, o problema que se pode aparecer é 

que, às vezes, o usuário não quer saber proposição correta, e sim a mais apontada por todos.  
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 Conforme Coppin (2010), outra forma de aprendizagem de máquina são as redes 

neuronais, que se assemelham ao trabalho do cérebro humano. São organizadas em duas 

formas, nas quais a primeira é a receptora das informações que serão classificadas, se utiliza 

do aprendizado supervisionado, adaptando as conexões de acordo com as entradas, e 

finalizam ativando os neurônios de saída. É uma camada extremamente profunda e difícil, 

porém, devido a esta forma, é difícil de apresentar erros. A outra forma é aquela em que o 

aprendizado não necessita ser supervisionado, pois não precisa de tipos de classificações.  

Por fim, uma pesquisa na internet simples ilustra esta forma, visto que retorna vários 

resultados sem nenhum tipo de classificação. As redes neuronais são como uma imensa rede 

de neurônios e é uma maneira bastante evoluída no aprendizado de máquina (COPPIN, 2010). 

 

4.4.5 Aprendizagem Profunda 
 

A aprendizagem profunda ou Deep Learning é um campo de estudo que facilita o 

aprendizado de máquina, busca realizar a execução de tarefas inteligentes, antes realizadas 

por humanos (KASHYAP, 2017). O funcionamento da aprendizagem profunda envolve 

fornecer grandes quantias de dados a um sistema de computador para que ele possa tomar 

decisões sobre novas informações. Os dados são alimentados através de redes neurais, 

construções lógicas que realizam uma série de verificações binárias de verdadeiro e falso, ou 

extraem valores numéricos. Cada bit de dados que passa através dessas redes neurais é 

classificado conforme as respostas recebidas, elas possuem a complexidade para processar 

grandes conjuntos de dados com precisão (EDDISON, 2017). 

A aprendizagem profunda é uma área recente dos estudos em aprendizado de máquina, 

buscando seu objetivo inicial, criar IA. O termo “profundo” se refere ao número de camadas 

de redes neurais, com a característica de aprendizado hierárquico, no qual os modelos de 

aprendizado extraem automaticamente conhecimento a partir de dados (EDDISON, 2017). O 

aprendizado profundo permite modelos computacionais que são compostos por múltiplas 

camadas de processamentos a aprender sobre dados que possuem múltiplos níveis de 

abstração (EDDISON, 2017). A utilização da aprendizagem profunda é muito eficiente em 

problemas em que se trabalha com dados como imagens, documentos, textos, arquivos e 

áudios. 
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5 INTERSEÇÕES: CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
 

A IA está sendo utilizada em diversas áreas da ciência, sejam exatas, humanas, social 

e onde haja informação disponível para tratamento e aprendizado. A interface com a CI 

ocorre principalmente na recuperação da informação. As formas para recuperação da 

informação compreendem uma subárea dos sistemas de informações e são os responsáveis por 

recuperar os objetos de dados. sejam eles textos, imagens, sons e outros tipos. 

Importante salientar é que como alguns autores afirmam a interdisciplinaridade da CI, 

esta mantém uma relação interdisciplinar com a IA no tocante aos sistemas de recuperação da 

informação. A ideia principal é que, a partir de uma questão formulada pelo usuário, o sistema 

seja capaz de apresentar os resultados que sejam compatíveis com a questão apresentada. A 

distância que antes existia entre a demanda solicitada e a resposta recuperada torna-se cada 

vez mais infirma, provocando uma assertividade grande em tudo aquilo que é recuperado. A 

interface de busca tornou-se simples, amigável e fácil de utilizar, com isso, a ausência de 

competência do usuário em relação à busca não é mais um hiato na comunicação e obtenção 

de uma resposta que atenda às suas necessidades.  

No trabalho de Gordon (1988), existem diversos exemplos do uso da IA na 

recuperação da informação. Utilizando-se de programação evolutiva, o autor apresentou um 

modelo para o qual cada documento é representado por um conjunto de cromossomos. Neste 

modelo, a aparente indeterminação do assunto do documento pode ser interpretada por uma 

genética variável, permitindo que, de forma evolutiva, os documentos possam se adaptar ao 

ambiente o que, para o caso, é o conjunto de buscas realizadas pelos usuários através da 

interface de recuperação da informação. O conjunto de documentos passa por um processo de 

redução (evolução) até que os melhores sejam apresentados como resultados. O que, neste 

caso, pode-se chamar de algoritmo genético, que evolui à medida que um maior número de 

documentos é usado. Algoritmo genético é uma classe de algoritmos evolutivos que sofrem 

mutação, hereditariedade, seleção natural e recombinação. 

Entre as principais habilidades compreendidas em agentes que se utilizam de IA, 

assinalam-se as seguintes: cooperação, mobilidade, autonomia, aprendizado, adaptação, 

reatividade, capacidade sensorial e de percepção, tomada de decisões e a realização de ações 

“no lugar” do usuário. 

Com a evolução nos estudos da IA e testes executados por diversos pesquisadores, 

enfatiza-se que atualmente os softwares dotados de IA são capazes de reter o aprendizado ao 

executarem suas tarefas, e autonomia, se delegados e monitorados pelos supervisores no 
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treinamento. São desenvolvidos através de agentes de busca modelos e padrões para 

reconhecimento de informações sem a interferência e de acordo com as necessidades e 

finalidade do usuário solicitante. Através de monitoramento online e 100% de 

disponibilidade, agentes podem realizar esta busca em um sistema de informação ou mesmo 

em toda a internet, podendo avisar diretamente ao usuário quando a base for modificada. Em 

conjunto com o agente de monitoramento, tem-se os agentes de filtragem, os quais permitem 

que a informação em um documento seja modificada a partir de mudanças em outros 

documentos de origem (SILVA, 2000).  

A cada dia que passa, mais interfaces inteligentes são disponibilizadas para os usuários 

com mecanismos de IA. A elas são dados treinamentos específicos, dependendo da sua 

especialidade, e com uma velocidade nunca imaginada, recuperam ou executam instruções de 

maneira a atender ao objetivo a que foram desenvolvidas. Interfaces Inteligentes partem da 

premissa que os sistemas devem adaptar-se as pessoas, e não ao contrário, sendo uma forma 

de melhorar a eficiência. O objetivo sempre será no sentido de minimizar esforços, promover 

celeridade e reduzir equívocos por parte do usuário. Desta forma, o maior alcance social da 

tecnologia, a partir da massificação do acesso aos computadores neste início de século, trouxe 

uma grande preocupação em se criar interfaces entre os usuários e sistemas, as quais possuem 

como principal característica a capacidade de se ajustarem aos usuários, e não o contrário, 

como acontece na maioria dos casos vistos antes deste período.  

A utilização da informação precisa ter um bem comum e servir para auxiliar os 

humanos, caso o contrário não valerá de nada a criação de mecanismos e desenvolvimento de 

metodologias para tratar o ciclo do processo de informação (SHERA, 1977). Para Porto, 

Palazzo e Castilho (1997), é possível se criar entidades de hardware/software que empregam 

técnicas de IA e permitam repensar a natureza da Interação Humano-Computador (IHC). 

Outros dois campos que fazem interface entre a CI e IA são o processamento em 

linguagem natural (PLN) e gestão da informação. Para o primeiro, na IA é a utilização de um 

conjunto de técnicas e métodos computacionais que tornam os computadores capazes de 

alguma compreensão das instruções escritas em linguagem natural, recurso essencial para o 

aprimoramento das interfaces de comunicação entre homem e máquina. É importante destacar 

que interpretar frases muitas vezes depende do contexto em que ela foi utilizada, da avaliação 

de ambiguidades, de regras gramaticais, de questões culturais e de conceitos muitas vezes 

abstratos.  

O objetivo do PLN é fazer com que tanto as Interfaces Inteligentes consigam recuperar 

as informações entendendo o que o usuário quer, através da representação, como também 
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compor textos que o usuário entenda, facilitando a operabilidade dos sistemas. Para o segundo 

campo, gestão da informação, a grande motivação ocorre através de grandes corporações, 

sedentas por informações para delegar ações e tomada de decisões. Este processo verifica-se 

mediante base de informações trabalhadas por meio de um datamining (mineração de dados), 

ferramentas de Business Intelligence, Big Data integradas com a IA. 

Através da exploração de grandes quantidades de dados e regras associadas com 

sequências temporais, a interface inteligente é capaz de obter informações relevantes para 

apresentar ao usuário a melhor opção para uma tomada de decisão inteligente. Diversos são os 

aspectos convergentes entre a CI e a IA. Na Figura 13, são mostrados alguns aspectos que se 

assemelham e se entrelaçam entre as duas áreas, que são informação, conhecimento, 

representação, recuperação e gestão da informação.  

 

Figura 10 – Interseções entre a Ciência da Informação e Inteligência Artificial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produzido pelo autor. 
 

O primeiro ponto de aproximação entre as duas áreas é percebido na organização e 

representação da informação para sua posterior recuperação. Tanto a CI, quanto a IA 

necessitam para recuperar a informação a organiza-la para representá-la. No campo da CI, 

McGarry (1999) informa que, para recuperar a informação, esta precisa estar organizada para 

que possa ser representada, podendo assim recuperá-la. Já para IA, de acordo com Dias 

(2001), é premissa o tratamento digital da informação para que a mesma possa ser 

representada e recuperada. 

O segundo ponto a ser considerado é que nos dois campos estudados é trabalhado o 

conceito de conhecimento e sua representação. Na CI, Alvarenga (2003) sinaliza que, para 
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representar o conhecimento, é relevante utilizar ferramentas apropriadas, linguagem e atentar 

para o meio social em que está sendo realizado o processo de representação. Ele parte do 

pressuposto que a definição para representar o conhecimento é “ato de colocar algo no lugar 

de”. Na tecnologia, aqui retratado pela IA, na perspectiva de Campos (2004), a representação 

de conhecimento é maneira utilizada para pensar a respeito do mundo, ao contrário de incidir 

diretamente sobre ele. Para Campos (2004), a representação substitui o que vem a representar. 

Desta maneira, os dois campos CI e IA estão de acordo, pois procuram criar um substituto 

para aquilo que representam.  

O terceiro ponto está ligado diretamente à recuperação da informação, que foi 

evidenciado tanto pela CI, quanto pela IA e tem por finalidade comum representar e organizar 

a informação, tornando-a acessível mais facilmente para seus usuários. Desta forma, 

desenvolvidas diversas técnicas para facilitar a recuperação da informação pelos usuários de 

um sistema físico ou digital, de maneira a proporcionar uma maior satisfação.  

O quarto ponto aqui identificado é a gestão da informação, que também é trabalhada 

pelos dois campos como forma de organizar, estruturar e tornar disponível a informação de 

maneira célere e eficazmente. O quinto ponto é a ontologia, destaque para o desenvolvimento 

de um vocabulário para troca de informações entre integrantes de um determinado grupo 

sendo humanos ou agentes inteligentes (SOUZA; ALVARENGA, 2004). Em outras palavras, 

uma ontologia é um processo que permite organizar a informação e auxiliar sua recuperação. 

Para isso, define um vocabulário de termos para descrever uma determinada realidade. Esses 

termos são categorizados para representar um determinado domínio. Nesse contexto, a 

ontologia é entendida como linguagem, haja vista que este vocabulário poderá ser utilizado 

posteriormente para acessar uma base de conhecimento (ALMEIDA; BAX, 2003). Os 

usuários formulam perguntas baseadas em conceitos anteriormente especificados, isto é, 

definidos no momento da criação da ontologia. 

A ontologia retrata a possibilidade para organizar a informação e representar um 

campo de conhecimento. Navega (2005) acredita que uma ontologia apenas faça sentido se 

estiver sendo proposta para uma comunidade específica, funcionando como um “acordo de 

cavalheiros”. Por outro lado, é importante que existam mecanismos capazes de permitir o 

intercâmbio de dados entre comunidades diferentes. 

Conforme algumas fontes bibliográficas, principalmente os trabalhos de Moreira 

(2003), Freitas (2003) e Barquinet al. (2006), as ontologias representam o “estado da arte” em 

termos de representação do conhecimento: para a CI, ela pode ser considerada como uma 

evolução dos tesauros, uma vez que permite melhor especificar as relações entre os termos; já 
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para a CC, a ontologia atua de forma complementar a outras técnicas de representação do 

conhecimento, tais como redes semânticas e frames. É importante destacar este papel 

entrelaçado e propositivo na interface entre a CI e a IA em um sentido amplo, no qual é 

priorizado não só o refinamento da tecnologia, mas as necessidades dos usuários, suas 

interações sociais, minimizando esforços e promovendo celeridade na recuperação e gestão da 

informação.  
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6 METODOLOGIA 
 

6.1 DESENHO DO ESTUDO 
 

Trata-se de um estudo de caso de caráter exploratório descritivo, no qual foram 

colhidas informações na base de dados da ferramenta de Chatbot, que possui em seu núcleo 

de funcionamento IA com utilização do Watson, ferramenta da IBM para processos 

cognitivos, intitulada de SmartJud do Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TJBA.  

SmartJud do PJe é um aplicativo que foi desenvolvido com a finalidade de solucionar 

as demandas dos usuários do sistema PJe, em um ambiente virtual, através de um chat 

inteligente, que, ao ser acionado, tenta dirimir as dúvidas e problemas através de uma 

conversação, na qual existe a interação do usuário de um lado e do outro o ChaBot, simulando 

um atendente convencional.  

O PJe é um projeto liderado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em colaboração 

entre os tribunais estaduais e federais que possibilita o acompanhamento de todo ciclo de vida 

útil do processo, assim como a execução dos atos processuais por todos atores participantes 

do processo. 

Antes do início da coleta de dados propriamente dita, foi realizada uma extensa 

pesquisa bibliográfica a fim de abordar conceitos e princípios da CI, assim como da IA, no 

aspecto voltado às estruturas de representação para recursos informacionais que possibilitam a 

recuperação da informação e conhecimento de maneira mais efetiva, contemplando os 

seguintes assuntos das duas áreas: os preceitos da CI, quanto à estrutura de representação da 

informação e os recursos de tecnologia disponíveis da IA identificando as conexões entre CI e 

a IA.  

 

6.2 POPULAÇÃO E ÁREA 
 

O estudo foi realizado na cidade de Salvador, Bahia, especificamente no Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia (TJBA), com base em referência documental, consultas as bases 

de dados SmartJud do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e análise de informações que foram 

registradas em diário de campo durante a coleta de dados, possibilitando colher alguns relatos 

de gestores internos e técnicos sobre o caso estudado. 
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6.3 PRODUÇÃO DE DADOS 
 

A coleta de dados ocorreu entre maio e outubro de 2019, e para esta fase do estudo, 

foram seguidos os seguintes passos: 1) Leitura documental com o objetivo de identificar as 

ações planejadas para o SmartJud do Processo Judicial Eletrônico e de facilitar a consultas aos 

dados na base de dados, realizou-se a leitura do manual do sistema do PJe, assim como o 

plano de projeto do sistema, desde a fase da sua idealização, a fim de entender as premissas 

na construção da ferramenta; 2) Na coleta de dados, foram colhidas as informações 

relacionadas ao sistema estudado no portal de informação do PJe, no site do TJBA, nas seções 

identificadas como PJE, comitê gestor, implantações, digitalização, notícia e suporte. Nestas, 

foi possível contextualizar o uso da IA no processo para obtenção dos resultados. Além disso, 

foi consultado o manual do sistema PJE, disponível na rede interna do TJBA, na qual se 

obteve autorização para consulta na Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização 

(Setim).  

Documentos sobre apresentações públicas do sistema pelos gestores internos sobre o 

desenvolvimento da ferramenta SmartJud foram consultados, assim como atas de reunião do 

comitê gestor sobre o sistema, cronogramas de execução, entre outros. Ademais, registraram-

se ainda informações em diário de campo, resguardando relatos de gestores e técnicos 

funcionários da Setim e da Secretaria Judiciária (Sejud) do TJBA envolvidos no 

desenvolvimento e implantação da solução, para compreensão da organização da ferramenta, 

características do planejamento dos serviços nele desenvolvidos e dos parâmetros e normas 

estabelecidas para seu funcionamento. Foram visitadas outras páginas eletrônicas de coleta de 

informações adicionais, como as bases de dados de Business Intelligence do TJBA, assim 

como a ferramenta Watson da IBM, onde o sistema estudado foi desenvolvido. 

 

6.4 PLANO DE ANÁLISE 
 

Os documentos selecionados na coleta de dados foram analisados a fim de subsidiar a 

descrição do estudo de caso do Smartjud do sistema de PJe. No processo descritivo, 

apresentado na seção resultados deste estudo, buscou-se fazer um histórico do sistema, 

motivações para sua criação e implantação, etapas de construção e benefícios esperados.   
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6.5 ASPECTOS ÉTICOS 
 

O projeto de pesquisa foi apresentado à Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Modernização para apreciação e obteve parecer com a autorização para a coleta de dados. 

Para isso, foi garantido o anonimato dos relatos colhidos no diário de campo e sigilo em 

relação aos dados internos consultados.  
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7 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  
 

Neste capítulo, dividido em três seções distintas, serão apresentados os resultados com 

base nas evidências coletadas no estudo de caso. A primeira seção é composta pelas 

apresentações do sistema de PJe, do SmartJud, ferramenta de Chatbot desenvolvida através da 

IA para o PJe e seu processo de idealização, assim como o modelo de aprendizagem da 

ferramenta. Na segunda seção, foi realizado o comparativo entre os painéis e tabelas com base 

no trabalho de campo e no levantamento teórico efetuado na primeira parte do trabalho, o qual 

permite identificar pontos de concordância ou não entre a teoria e pratica. E por fim, na última 

seção deste capítulo, procurou-se responder à pergunta de investigação baseando-se nos 

findings da seção anterior. 

 

7.1 APRESENTAÇÃO 
 

O caso estudado pelo presente trabalho refere-se à ferramenta SmartJud PJe, provido 

de IA, desenvolvida pelo TJBA, que tem em seu escopo um Chabot Inteligente com intuito de 

dirimir dúvidas e responder as demandas dos usuários do sistema de PJe. Desta forma, será 

apresentado um breve histórico do processo judicial eletrônico no estado da Bahia, vencendo 

todas as fases até a chegada do SmartJud PJe.  

A implantação de um sistema de acompanhamento dos processos judiciais iniciou em 

1999, na Bahia, com o Sistema de Acompanhamento Integrado de Processos Judiciais 

(Saipro). Este sistema permite o acompanhamento dos trâmites do processo, ou seja, é 

registrada através de uma entrada ou saída a tramitação deste, assim como são 

disponibilizados modelos de atos para preenchimento e emissão de relatórios e documentos 

efetivados nos sistemas para anexar ao processo, visto que este último é físico.  

Quase dez anos depois, no ano de 2008, iniciou-se a implantação de um sistema que 

iria atender aos Juizados Especiais, Turmas Recursais e todas as comarcas do estado, em 

substituição ao processo físico e manipulação dos autos em meio digital, o Processo Judicial 

Digital (Projudi). A finalização desta implantação ocorreu apenas em 2011 e com isso todos 

os processos que trafegam nos órgãos supracitados são de forma digital. Com este sistema, o 

TJBA aproximou o cidadão da justiça, permitindo que, por meio de uma senha, o cidadão 

possa, através do acesso à internet, buscar informações dos seus processos, evitando, assim, 

deslocamento, redução de demandas nos órgãos e de impressão.  



74 

 

Paralelo ao final da implantação do Projudi, em 2011, iniciou-se a implantação do 

Sistema de Automação da Justiça (SAJ) com a finalidade de atender os processos não 

contemplados no Projudi e, consequentemente, redução de tempo e promoção da celeridade 

no trâmites dos processos do TJBA, além da economia com impressão e outros recursos. 

Novas funcionalidades e formatos de tela foram implantados em 2013 no Projudi, além de ter 

sido realizado um trabalho para garantir mais acessibilidade e segurança ao sistema e 

interação entre os interessados, servidores e magistrados.  

No ano de 2014, em conjunto com os demais tribunais brasileiros e suas expertises na 

utilização e desenvolvimento de softwares para o judiciário, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) formou a primeira turma de desenvolvedores de sistemas dos Estados para contribuir 

com o desenvolvimento do sistema de PJe, objeto deste estudo. O objetivo do PJe era a 

unificação de sistemas para a prática de atos processuais pelas diversas partes, sejam 

servidores, magistrados, bem como advogados, promotores e demais interessados e 

participantes do processo com independência para tramitação nas diversas esferas da justiça, 

podendo ser militar, estadual, do trabalho e federal. No início do projeto, foi identificada uma 

adesão de 20 estados, porém, com o passar do tempo, os demais estados se uniram a esta 

frente de utilização do PJe.  

Os benefícios são os mais diversos com a implantação do PJe e, dentre estes, pode-se 

destacar agilidade no trâmite processual, promovendo redução de tempo do processo no TJ; 

aumento na produtividade de magistrados; celeridade nas respostas pelos diversos Tribunais e 

padronização nos processos julgados e compartilhamento do processo para as partes 

envolvidas. Além disso, redução de gastos com insumos, como papel e cartuchos de 

impressoras; ampliação no horário para acesso à justiça e redução de custos neste acesso e 

disponibilização de pesquisa online, assim como integração facilitada com demais Tribunais 

devido à utilização da mesma ferramenta, e possibilidade de solucionar problemas técnicos e 

de infraestrutura muito mais rápido. 

No ano de 2018, o TJBA desenvolveu a ferramenta SmartJud para o PJe, que é um 

Chatbot, provido de IA, com intuito de esclarecer as diversas dúvidas dos usuários sem 

precisar realizar uma ligação para o Service Desk (SD) do TJBA, reduzindo assim a 

quantidade de chamados para o SD.  

A concepção desta solução, como primeiro passo, se deu com uma mudança na 

maneira de se iniciar os trabalhos através de análises funcionais de uma abordagem 

tradicional para uma abordagem colaborativa, a qual propõe solucionar os problemas de 

maneira coletiva, com aproximação com e entre os interessados. Neste caso, os interessados 
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são o núcleo para o desenvolvimento do produto, e todos estão trabalhando juntamente como 

equipes multidisciplinares.  

Trata-se de um processo conhecido como design thinking, em que o termo em inglês 

refere-se à forma de tentar desenhar e unir as experiências individuais, a visão e processo no 

contexto de cada integrante, com a finalidade de mapear uma visão mais eficiente para dirimir 

os impedimentos, proporcionar possíveis caminhos a percorrer para resolução do problema. É 

uma abordagem que detalha as necessidades do usuário final com objetivo de estar 

percentualmente mais aderente ao que se busca para resolver o problema. É importante que 

esta não é uma abordagem que só poderá ser utilizada apenas na CC ou IA, mas sim em todas 

as áreas que necessitem uma aproximação real do que se necessita, ou seja, qualquer área de 

negócio.  

Importante mencionar que a estratégia utilizada, design thinking, para a concepção da 

solução, encontra-se diretamente relacionada com a satisfação do cliente e esta se constitui no 

pilar para que ela possa existir. Com base nisso, esta fase está dividida em alguns estágios, a 

saber: Identificação de oportunidades de inovação; Descoberta de Oportunidade de inovação; 

Desenvolvimento de um produto ou serviço de inovação e Teste das ideias e implementação 

da solução. 

Assim, foi realizada uma sessão de design thinking com os atores responsáveis pela 

construção da ferramenta, envolvendo gestores, analistas de sistemas, conhecedores da 

informação e analistas de negócios para então tornar possível a coleta das ideias importantes 

para desenvolvimento da aplicação. Como resultados desta sessão, serão apresentadas 

algumas telas com disponibilização do panorama da aplicação. Em um primeiro momento, 

foram identificados os problemas que deveriam ser resolvidos e evidenciados como 

congestionamento de processos, restrições operacionais, falta de padronização de rotinas, 

fragmentação de sistemas, informações dispersas e desafio de produtividade. A ideia foi 

idealizar e desenvolver o projeto com base nestes problemas e avançar nas etapas de criação. 

Consequentemente, foram identificadas algumas premissas na construção do Chatbot, 

elencadas da seguinte maneira: proatividade e prontidão, o SmartJud precisa sugerir opções 

para as necessidades do usuário, assim como estar disponível initerruptamente; conexão das 

informações, as informações precisam estar conectadas as bases de dados para responde às 

demandas e uso de IA, como núcleo para não precisar da intervenção humana  para obtenção 

do resultado esperado.  
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Figura 11 - Elementos do SmartJud 

 
Fonte: apresentação realizada em powerpoint dez 2018.  

 

A ferramenta de Chatbot foi dividida em subáreas da seguinte forma: posicionamento, 

respondendo sobre a composição do SmartJud ao final do processo; abordagem, trazendo o 

que seria utilizado, neste caso, computação cognitiva e experiência do usuário para acelerar o 

processo de aprendizagem; e o resultado final, correspondendo aos objetivos contemplados 

como saneamento da base, baixa de processos, aumento na produtividade e uma gestão de 

qualidade da informação.  

 

Figura 12 – Áreas da ferramenta 

 
Fonte: apresentação realizada em powerpoint dez 2018.  
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Importante ressaltar que o SmartJud é capaz de entender, pois se utiliza de cognição e, 

através de treinamento, é também capaz de aprender. Ademais, com base em uma interface 

intuitiva, os resultados podem ser aplicados de forma eficiente na resolução das mais diversas 

situações.  

O processo de design de experiência do usuário (UX Design) tem como objetivo 

principal criar e aprimorar elementos que compõem uma experiência de uso. É baseado na 

prática de pesquisa com usuários usando diferentes métodos e modelos de vários campos. 

Desta forma, em colaboração com diversos tipos de usuários (servidores, advogados, juízes 

etc.), foi realizado o desenvolvimento do SmartJud.  

 

Figura 13 – Interfaces ente Usuário e Computação Cognitiva 

 
 

 

Fonte: apresentação realizada em powerpoint dez 2018.  

 

Assim sendo, apresenta-se a tela inicial do PJe com o chat do SmarJud, que aparecerá 

sempre que for acionado através de um clique na imagem com um balão do lado inferior 

direito da tela e, em seguida, detalhamento das telas do Chatbot. 

 

 

 

 

 

 

  

SmartJud 
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Figura 14 – PJe Tela Inicial 

 
Fonte: tela do sistema do PJe.1 

 

Figura 15 – Pje 

 
Fonte: TJBA2. 

 

 

 

 
                                                 

1 Para maiores informações: https://pje.tjba.jus.br/pje-web/login.seam. 
2 Disponível em: https://pje.tjba.jus.br/pje-web/login.seam. 
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Figura 16 – SmartJud PJe 

 
Fonte: TJBA.3 

 
Por conseguinte, são ofertados no SmartJud diversos serviços para usuários da 

ferramenta nas mais diferentes categorias, como processos, por exemplo, nos quais existe a 

possibilidade de consulta, visualização de documento sigiloso, de peticionar/protocolar, 

visualizar mandados devolvidos, adicionar etiquetas e ainda adicionar lembretes. Na categoria 

dos cadastros, é possível solicitar cadastro, identificar erros cadastrais, criar perfis para 

Procurador/Defensor, assim como alterar dados.  

No que tange a categoria das Informações, pode-se acompanhar audiências, adicionar 

parte, instalar PJe Office, carta precatória e também remeter um processo ou identificar 

problemas de acesso ao sistema. Por fim, tem-se o redirecionamento para outros sistemas – 

agravo de instrumento e habeas corpus – e a categoria de chamados, para as consultas 

devidas. Toda essa organização está desenvolvida apoiando-se nas habilidades que a IA 

possibilita através do desenvolvimento de códigos, funções e suporte nativo da plataforma de 

serviços cognitivos do IBM Watson, utilizado na construção do Chatbot em questão. 

Para poder prover os serviços aos usuários, foi necessário ensinar a ferramenta através 

do modelo de aprendizagem, e para ficar mais claro, foi apresentado um exemplo da 

                                                 
3 Disponível em: https://pje.tjba.jus.br/pje-web/login.seam. 

 



80 

 

introdução ao machine learning, aprendizado de máquina, para o SmartJud PJe. A ideia é a de 

diferenciar possíveis usuários no sistema e, desta forma, foram estabelecidas duas classes. 

Para cada uma dessas classes foi definido um valor 1 e 0.  

Para melhor compreensão da concepção de realização do SmarJud PJe, alguns 

exemplos foram analisados através de um quadro com diversos perfis, tendo como objetivo 

classificá-los. Em caso positivo foi utilizado o número 1, e do contrário, 0. Como é possível 

que uma máquina possa entender e aprender e diferenciar um determinado perfil? Para isso, é 

necessário que alguém defina que perfil é este, ensinando sua classificação. Isto é o que se 

denomina de aprendizado supervisionado. Em suma, tem-se um "professor" que já sabe 

diferenciar os perfis. 

No caso da máquina, o processo é também semelhante, pois entrega um conjunto de 

dados, supervisionando o seu aprendizado para que a classificação dos perfis seja da maneira 

correta, através de estimadores. Estes podem ser usados ou como referência em linguagem de 

programação e são mecanismos dentro de algoritmos de machine learning e  data analysis. 

Entretanto, como classificar um perfil entre juiz e advogado? Ou juiz e 

desembargador? O propósito é se utilizar as propriedades de cada perfil – nesse caso, foram 

utilizadas três propriedades para diferenciar os perfis. Nesta fase, vale salientar que, quanto 

mais dados para o treinamento e aprendizado, melhor será o resultado dos estimadores.   

Num primeiro exemplo, fez-se uma análise sobre o juiz, através de questionamentos: 

possui matrícula no TJBA? Possui uma unidade de 1º grau – unidade de primeira instância 

composta por juízes – atribuída a sua matricula? Possui matrícula OAB? Assim, cada perfil 

foi descrito por meio dessas três características: se possui matricula no TJBA; se possui uma 

unidade de 1º grau atribuída a sua matricula e se possui matrícula na OAB. 

Existem três recursos para ajudar com esse processo de catalogação e treinar o 

estimador para que sejam entendidos os padrões. No caso do juiz supracitado, ele possui 

matrícula no TJBA, então será marcado na coluna "Possui matricula no TJBA?" o número 1 

("sim"). Da mesma forma, a mesma numeração na coluna "Possui uma unidade de 1º grau 

atribuída a sua matricula?", e 0 (não") na coluna "Possui matrícula OAB?". 

Abaixo, um detalhamento, em um quadro, dos valores atribuídos aos perfis, através de 

sua catalogação das suas características. Salienta-se que existe, por exemplo, tanto juízes 

quanto desembargadores com matrícula no TJBA. 
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Quadro 3 – Aprendizagem de Máquina 

USUÁRIO 
MATRÍCULA 

TJBA 
ÓRGÃO 

EXTERNO 
MATRÍCULA 

MP 
MATRÍCULA 
DEFENSORIA 

MATRÍCULA 
OAB 

POSSUI 
UMA 

UNIDADE 
DE 1º GRAU 
ATRIBUIDA 

A SUA 
MATRÍCULA 

ADVOGADO 0 1 0 0 1 0 
DEFENSOR 0 1 0 1 0 0 
DESEMB. 1 0 0 0 0 0 

DIRETOR DE 
SECRETARIA 

1 0 0 0 0 0 

JUIZ 1 0 0 0 0 1 
PERITO 1 0 1 0 0 0 

PROCURADOR 0 1 1 0 0 0 
SUPERVISOR 1 0 0 0 0 0 

PARTE EM 
PROCESSO 

0 0 0 0 0 0 

OUTROS 0 0 0 0 0 0 
Fonte: produzido pelo autor. 

 

Os estimadores são treinados com as características ou propriedades para que sejam 

capazes de entender padrões. As colunas de características, que são seis, costumam-se chamar 

de X*, e a coluna de classificação do perfil é chamada de *Y. Neste caso, cada linha da 

coluna representa um perfil. 

Ressalta-se, com isso, que quanto mais treino e mais dados ao estimador, mais 

eficiente ele será, e, por isso, é essencial que este treino seja exaustivo para que a 

aprendizagem seja absorvida. A medida para se saber o quanto o estimador acerta é definida 

como acurácia do resultado. Afinal, há uma taxa de erro e nem sempre os estimadores 

classificarão corretamente um perfil. Neste contexto, de aprendizado supervisionado, com a 

supervisão de um humano, o estimador será treinado para que possa realizar sua tarefa com 

acuracidade e produzir resultados que possam substituir a tarefa pela máquina, antes realizada 

por uma ou mais pessoas.  

 

7.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  
 

Em decorrência da implantação do SmartJud PJe, os números de atendimento virtuais 

pelo Chatbot vêm ganhando proporções consideráveis, visto que é uma ferramenta que está 

disponível diuturnamente todos os dias da semana, inclusive em atendimento aos horários não 

comportados pela equipe do Service Desk do TJBA. Isto devido ao fato de não serem horários 
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contemplados no expediente e no contrato com a equipe terceirizada, que são feriados, 

madrugadas, finais de semana e demais gaps de atendimento.  

Em razão disso, apresentam-se os números extraídos através da ferramenta de 

Business Intelligence, a qual destina-se ao processo de coleta, organização, análise, 

compartilhamento e monitoramento de informações suportando a gestão de negócios. As 

informações foram coletadas através do banco de dados da aplicação para o exercício de 

2018. Salienta-se que, para toda análise, será excluído o mês de janeiro, visto que o SmartJud 

estava sendo calibrado.  

 
Quadro 4 – Chamados 

Fonte: TJBA (2019).  
 

Os dados no Quadro 4 têm como finalidade apresentar os números coletados através 

de uma ferramenta de Business Intelligence utilizada para extração no banco de dados da 

aplicação em que foi desenvolvida a ferramenta. Neste sentido, foram considerados o escopo 

e objetivo do negócio pretendido e identificado, além das colunas, com valores mensais, 

totalizando um ano de exercício de uso para identificar a acurácia dos resultados apresentados 

no uso da ferramenta após a sua implantação.  

Com base nos dados supramencionados, pode-se constatar que a informação e o 

conhecimento estão estruturados e organizados, assim como representados, recuperados e 

comunicados através do número de chamados abertos através da ferramenta. Caso assim não 

estivessem, estas etapas não poderiam ser executadas. Neste contexto, é bom referenciar 

McGarry (1999), o qual informa que, para recuperar a informação, esta precisa estar 

estruturada e organizada para que possa ser representada, podendo, assim, ser recuperada.  

Apresenta-se, então, os dados traduzidos em gráficos para melhor entendimento dos 

números coletados. 

 

 

 

Ano de 2018 

CHAMADOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 
 
AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Passiveis de Atendimento 169 1400 1405 1147 888 723 748 853 700 841 769 545 10188 
Abertos via Chatbot 4 1296 1262 1048 815 644 706 775 627 780 689 503 9149 
Solucionados via Chatbot 7 221 902 758 619 456 540 549 462 601 522 385 6022 
Transferido outras 
equipes 0 1075 360 290 196 188 166 226 165 179 167 118 3130 
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Gráfico 1 – Painel de Chamados 

 

Fonte TJBA (2019). 
 

Com base no Gráfico 1,  percebe-se que os chamados abertos na sua totalidade, que 

seriam passíveis de atendimento no escopo do negócio definido para o Chatbot Smartjud PJe, 

foram de 10.188 para o ano de 2018, sendo que, desses, 9.149 foram abertos através dessa 

ferramenta de IA, ou seja, 89,8% dos chamados foram realizados através do SmartJud, sem a 

interferência humana. Prosseguindo com análise, pode-se constatar que dos 9.149 abertos pelo 

Chatbot, 6.022 foram atendidos também por ele, obtendo, desta forma, uma taxa de resolução 

de 66% pela própria ferramenta de IA.  

Outro ponto a ser observado com base na análise anterior é a representação do 

conhecimento e recuperação do conhecimento e informação apresentada no número de 

chamados solucionados pela ferramenta. Ao destacar a média anual de 66% de chamados 

resolvidos pelo SmartJud PJe para o ano de 2018, é evidenciada a utilização de definições que 

fazem interfaces entre a CI e IA como representação e a recuperação e transmissão do 

conhecimento para usuário final do SmartJud PJe nas elucidações de dúvidas a respeito de 

funções a respeito do sistema PJe. Desta forma, vale destacar que a representação do 

conhecimento é como uma instância do processo cognitivo no homem, registrando 

pensamento em um suporte físico, que inclui as fases de perceber, identificar, interpretar, 

refletir e codificar na ação de se conhecer um novo ser, uma coisa, ou adentrar no 

conhecimento de um ser ou coisa já conhecida, valendo-se dos sentidos, da emoção, da razão 

e da linguagem (ALVARENGA, 2003). 
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Neste âmbito, recupera-se o conceito de organização do conhecimento definido pela 

CI, o qual descreve que esta organização está no tratamento e na recuperação da informação, 

com o desenvolvimento, manutenção, utilização e avaliação de ferramental que possibilite 

gerenciar os processos de representar, classificar, ordenar e armazenar recursos 

informacionais, com a finalidade de recuperar e comunicar (ESTEBAN NAVARRO, 1996).  

Em reunião com a equipe de desenvolvedores, e ao identificar o percentual que não foi 

solucionado pela própria ferramenta, 34%, indagou-se o porquê deste número. Algumas 

conclusões foram extraídas desta informação: alguns itens não estavam previstos na 

aprendizagem de máquina, ou seja, no escopo definido, assim como foi informado que alguns 

chamados realmente precisam ser escalados, pois não fazem parte deste 1º nível de 

atendimento, seja humano ou virtual.  

Ao retratar uma análise mensal detalhando-se os chamados para aqueles passíveis de 

atendimento e os realmente atendidos pelo Chatbot, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Gráfico 2 – Abertos via Chatbot X Passíveis de Atendimento 

 

Fonte: produzido pelo autor. 
 

No Gráfico 2, pode-se perceber que, excluindo o mês de janeiro, em que foram 

realizados os ajustes necessários de implantação, um grande número de chamados abertos 
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pelo SmartJud PJe. Traduzindo esta informação para percentuais de atendimento, permite-se 

dizer que foi atingida uma média de 91% de atendimento para todo ano de 2018. Outro ponto 

a destacar é que o menor índice foi de 89,6% e o maior índice de 94%, havendo uma 

diferença de apenas 4,4 pontos percentuais, que, para esta análise, demonstra que não houve 

grandes discrepâncias. Ao representar uma análise mensal detalhando-se os chamados 

solucionados via Chatbot e transferidos para outras equipes, foram obtidos os seguintes 

resultados: 

 

Gráfico 3 – Solucionados via Chatbot X Transferidos para outras equipes 

Fonte: produzido pelo autor. 
 

No cenário apresentado no Gráfico 3, pode-se perceber que, excluindo o mês de 

janeiro, em que foram realizados os ajustes necessários de implantação, os chamados 

solucionados via Chatbot, exceto no mês de fevereiro, momento em que foi registrada a curva 

para maior aprendizagem pela ferramenta, sempre foram superiores aos chamados 

transferidos para outras equipes. Traduzindo esta informação para percentuais em solução, no 

mês de fevereiro obteve-se um valor negativo de 82,9%, e para os demais meses, uma média 

de 74% de resolução pelo SmartJud PJe. Neste cenário, apresenta-se o conceito de 
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aprendizagem de máquina ou machine learning, conforme Alpaydin (2010), quando diz que é 

a habilidade de sistemas computacionais de aprenderem e alterar seu comportamento em 

resposta a gatilhos externos ou através de experiências acumuladas nas operações.  

Com base nas informações coletadas, um ponto importante para discussão neste 

cenário é analisar os 10,2% dos chamados que poderiam ter sido atendidos pela ferramenta, 

mas que os usuários preferiram abrir o chamado pela central, ou melhor, pelo telefone em 

contato com o Service Desk. Para tanto, mesmo não fazendo parte do objeto desta análise, fica 

claro que é preciso realizar um estudo, através de entrevistas ou questionários direcionados, 

que possibilite entender a preferência deste público em optar pelo Service Desk, e não pela 

ferramenta. Desta forma, pode ser desenvolvida uma campanha de comunicação para que as 

pessoas migrem para esta aplicação, informando os benefícios do uso, suas funcionalidades e 

segurança na utilização.  

Vale salientar que foi identificado um trabalho que é realizado através da coordenação 

responsável pela gestão do Service Desk, de monitoramento nas atividades do Chatbot, 

realizando melhorias no entendimento e nas respostas continuamente, para ampliação do 

volume e as possibilidades de atendimento. Neste sentido, apresentam-se duas telas de 

acompanhamento, nas quais a primeira, Figura 20, tem-se o quantitativo de mensagens 

enviadas e recebidas, número de mensagens entendidas e não entendidas pelo Chatbot, assim 

como as ações mais executadas, intenções dos usuários e objetos mais acessados pela 

ferramenta.  

 

Figura 17 – Acompanhamento Geral 

 
Fonte: TJBA (2019).  
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Figura 18 – Acompanhamento Detalhado 

 
Fonte: TJBA (2019).  

 

Já na Figura 21 são apresentados os testes realizados pelos os usuários e as respostas 

enviadas pela ferramenta, além de um gráfico com as mensagens enviadas durante um 

determinado período.  

Outro local de convergência entre a CI e IA é no processo de gestão da informação, 

que contempla todo ciclo de vida de atendimento do SmartJud PJe, pois é neste processo que 

são tomadas decisões, a exemplo de: “Não possuo esta informação nem conhecimento, estarei 

transferindo-o para uma outra equipe que irá atender ao chamado.”  

Desta maneira, é interessante trazer o conceito de gestão da informação no âmbito da 

CI definido por Duarte (2011), o qual informa que define como estudar o ciclo de vida da 

informação, sua organização, armazenamento, recuperação e uso para tomar decisões e 

construir o conhecimento.  

Tendo em vista os aspectos observados, percebeu-se que, com a inclusão da 

funcionalidade do Chatbot SmartJud do PJe, foi possível identificar a ampliação do 

atendimento ao sistema, redução de atendimento via Service Desk para o negócio definido no 

escopo da ferramenta, movimentação de pessoal para atendimento de outros tipos de 

chamados, informação essa colhida em diário de campo, e redução de custos, com o 

esvaziamento nos chamados represados dos horários que a central de atendimentos não está 

disponível, como madrugadas, fins de semanas e feriados.   

Considerando os achados da aplicação da ferramenta SmartJud PJe, e tendo em vista 

do que o TJBA classificou como um projeto exitoso e bem-sucedido na sua implementação, o 
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exercício de 2019 foi dedicado a estudos e desenvolvimento de novos negócios para expansão 

e implantação do uso da IA, no caso do Chatbot, na central de atendimento do órgão.  

 

7.3 RESPOSTA À INVESTIGAÇÃO  
 

Na fase conceitual deste trabalho, foi elaborada uma questão de investigação. Foi 

através desta questão que o trabalho se desenvolveu e orientou todo o processo de 

investigação na procura de responder a essa mesma questão: quais as conexões entre a CI e a 

IA observadas no SmartJud PJe, quando analisados os impactos do sistema no atendimento 

das necessidades informacionais dos usuários? Para discorrer sobre este tópico, é interessante 

apresentar a Figura 22, em que pode ser percebido que o SmartJud PJe está consumindo 

elementos e conceitos que fazem conexões entre a CI e a IA, a saber: informação, 

conhecimento, organização, representação, recuperação e comunicação. 

Ao analisar a ferramenta do estudo de caso, pode-se identificar na sua concepção e 

execução a utilização das interfaces entre CI e IA, principalmente no que tange ao 

atendimento às necessidades informacionais dos usuários. Em um primeiro momento, são 

resgatados conceitos de informação e conhecimento, visto que a ferramenta em questão, para 

atender as demandas dos usuários, utiliza-se desses elementos. 
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Figura 19 - Interseções Estudo de Caso 

 

Fonte: produzido pelo autor. 
 

Neste cenário, cabe citar Fernandez-Molina (1994), quando afirma que os dados são a 

informação potencial, que só serão percebidos se forem transformados em informação e esta 

pode ser convertida em conhecimento se produzir modificação na forma do conhecimento do 

receptor. 

Dessa maneira, no momento em que o usuário começa uma conversação com o 

Chatbot, entende-se que é para solicitar ou compreender algo que, para ele, não está acessível 

ou entendível. Sendo assim, a ferramenta vai buscar esta informação ou resolver um assunto 

de acordo com a sua base de informações. Neste ponto é que entram as etapas de organização, 

representação, recuperação e comunicação da informação, para que seja atingido o objetivo 

informacional do usuário. Nesse viés, é importante destacar que é importante organizar a 

informação previamente para que esta possa chegar a sua etapa de comunicação ou 

transmissão. Conforme Brascher e Café (2008), organizar a informação é possibilitar acesso 

ao conhecimento contido nela. As autoras dizem que o produto dessa organização da 

informação é a Representação da Informação, ou seja, é o registro ou descrição física dos 

objetos informacionais.  

ORGANIZAÇÃO INFORMAÇÃO CONHECIMENTO 

COMUNICAÇÃO RECUPERAÇÃO REPRESENTAÇÃO 
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Ainda segundo Brascher e Café (2008), no cenário da organização e representação da 

informação, tem-se como objeto os registros de informação. Desse modo, este é o ambiente 

dos objetos físicos, diferente do ambiente da cognição, ou das ideias, cujo elemento principal 

é o conceito. 

Ao representar a informação, a ferramenta pode recuperá-la e, por fim, comunicar a 

quem solicitou, sendo, neste momento, entendido o solicitante como receptor da informação. 

Para Belkin e Croft (1987), recuperar a informação significa localizá-la em registros de 

informação que tenham sido instrumentos de armazenamento, com objetivo de possibilitar 

acesso aos usuários aos registros de informação, motivo de uma solicitação.  

De uma forma mais ampla, Vieira (1994) trata a recuperação da informação como a 

comunicação entre o emissor e receptor com o objetivo de atender uma necessidade 

informacional. Ao enviar a solicitação ao Chatbot, o usuário funciona como o emissor, e o 

chat, como receptor. Porém, quando a ferramenta retorna com a resposta, esta passa a ser o 

emissor, e o usuário, o receptor.  

No processo de comunicação da informação, neste caso, do usuário com o SmartJud, a 

informação se transformará em conhecimento no momento que o usuário solicitante e 

receptor mudar a sua estrutura de conhecimento, ou seja, for agregado valor.  

Vale salientar que a comunicação só é efetivada se o receptor tem condições de se 

apoderar desta informação, inserindo-a no seu estoque de conhecimentos. Há uma 

necessidade de o receptor ter um conhecimento preliminar para que possa entendê-la.  

Nesse âmbito, segundo Smit (2012), a comunicação precisa se preocupar com a 

recepção e esquecer a visão operacional de apenas transferência de informação, pois passa a 

ser delineada por procedimentos semânticos, ou cognitivos, de recepção da informação e 

deixa de ser aferida em termos de bits e bytes no seu processo.  

Em virtude dos fatos mencionados, o estudo de caso apresentou elementos que 

comprovam a convergência e aproximação entre a CI e IA ao elencar os pontos convergentes 

nos processos de organização, representação, recuperação e gestão da informação na 

execução do SmartJud PJe em atender as necessidades informacionais dos usuários.   
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8 CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho buscou, através de uma pesquisa interdisciplinar a partir das áreas 

da CI e IA, analisar conceitos e métodos mais frequentes de cada área, com a proposta de 

identificar pontos de aproximação a partir de uma análise entre as áreas através do estudo de 

caso do SmartJud PJe. Neste sentido, foram apresentados elementos e conceitos cunhados 

pela CI, suas vantagens, benefícios e barreiras, assim como os principais conceitos e métodos 

disponíveis na CC (IA). 

Mesmo sendo analisado exaustivamente um número grande de referências 

bibliográficas, ressalta-se que não pôde contemplar todos os assuntos convergentes, o que 

poderá servir de insumo para trabalhos futuros. Acredita-se que os aportes teórico e 

metodológico existentes no âmbito da CI, conceitos, teorias, organização, representação, 

recuperação e comunicação da informação possam contribuir na proposição de metodologias 

para o desenvolvimento de ferramentas, aplicações e softwares munidos de IA, assim como 

para CC. 

Na investigação para encontrar as conexões entre CI e a IA, foi percebido que a IA se 

utiliza dos conceitos e propriedades desenvolvidas, estudadas e investigadas pela CI. Além 

disso, a IA consome a matéria prima da CI que é informação, seja no armazenamento, 

representação, recuperação ou na sua comunicação para transmissão de conhecimento.  

Neste seguimento, o presente trabalho apresentou análises do estudo de caso a 

organização, recuperação, representação e comunicação da informação e do conhecimento no 

sentido prático. Com o uso de preceitos da CI foi possível por meio da IA organizar, recuperar 

e representar a informação de maneira que a mesma fosse relevante e proveitosa para aquele 

usuário que iria utiliza-la.  

De uma forma geral, pode-se concluir que os conceitos abordados na revisão da 

literatura foram aplicados na prática pela ferramenta de IA do TJBA e foi percebido no 

resultado no processo de recuperação e representação, pois o objetivo principal da ferramenta 

desenvolvida foi atingido, que é a transmissão do conhecimento para os usuários do sistema 

PJe. 

Pela observação dos aspectos analisados, destaca-se este papel entrelaçado e 

propositivo na interface entre a CI e a IA em um sentido amplo, no qual é priorizado não só o 

refinamento tecnológico, mas as necessidades dos usuários, suas interações sociais, 

minimizando esforços e promovendo celeridade na recuperação, gestão e comunicação da 

informação.  
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O resultado apresentado por este trabalho não finaliza e não esgota as diversas 

possibilidades que podem ser exploradas pelas duas áreas em questão, e como sugestão para 

estudos futuros, propõem-se uma análise mais ampla para desenvolvimento de um modelo ou 

metodologia de utilização dos preceitos da CI para as demais ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

REFERÊNCIAS 
 
ÁBACO. Wikipédia, [S.l.]. [20--?]. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco. Acesso em: 20 set. 2019.  
 
ABREU, M. Ontologias, metadados semânticos e a Web. Revista dados e Negócios On-line, 
mai. 2004. Disponível em: 
http://www.dadosenegocios.com.br/ontologias_metadados_semanticos_e_a_web_11.html. 
Acesso em: 13 jun. 2019. 
 
ALMEIDA, C. C. O campo da ciência da informação: suas representações no discurso 
coletivo dos pesquisadores do campo no Brasil. 2005. 395 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciência da Informação) – Universidade Federal de Santa  Catarina, Florianópolis,  2005. 
Disponível em: http://150.162.90.250/teses/PCIN0003.pdf. Acesso em: 3 jan. 2019. 
 
ALMEIDA, M. B. Uma introdução ao XML, sua utilização na Internet e alguns conceitos 
complementares. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 31, n. 2, p. 5-13, maio/ago. 2002. 
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ci/v31n2/12903.pdf. Acesso em: 1 dez. 2018. 
 
ALMEIDA, M. B.; BAX, M. P. Uma visão geral sobre ontologias: pesquisa sobre definições, 
tipos, aplicações, métodos de avaliação e de construção. Ciência da Informação, Brasília, 
DF, v. 32, n. 3, p. 7-20, 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ci/v32n3/19019.pdf. 
Acesso em: 20 set. 2019. 
 
ALVARENGA, L. Representação do conhecimento na perspectiva da ciência da informação 
em tempo e espaços digitais. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação, Florianópolis, v. 8, n. 15, p. 18-40, jan./jun., 2003. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2003v8n15p18. Acesso em: 4 
dez. 2019.  
 
ARANHA, M. L.; MARTINS, M. H. Filosofando: introdução à filosofia. 2. ed. São Paulo: 
Moderna, 1993. 
 
ÁVILA, B. C. Representação do conhecimento utilizando frames. 1991. 104 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências de Comunicação e Matemática Computacional) – Universidade de 
São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, São Carlos, 1991. Disponível 
em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-26112018-
150448/publico/BraulioCoelhoAvila.pdf. Acesso em: 4 jul. 2019. 
 
BARR, A.; FEIGENBAUM, E. The Handbook of Artificial Intelligence. Boston: Addison-
Wesley, 1981. (v. 1).  
 
BARRETO, A. de A. A questão da informação. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 8, n. 
4, p. 3-8, 1994. Disponível em: https://bibliotextos.files.wordpress.com/2012/03/a-questao-
da-informac3a7c3a3o.pdf. Acesso em: 5 set. 2019.  
 
BARNES, J. Microsoft Azure Essentials Azure Machine Learning. Redmond: Microsoft 
Press, 2015. 
 
BELKIN, N. J.; CROFT, W. B. Retrieval techniques. Annual Review of Information 



94 

 

Science and Tecnology. [S.l.], v. 22, p. 112-119, 1987. 
 
BENCH-CAPON, T. J. M. Introduction to kownledge representation. In: BENCH-CAPON, 
T. J. M. Knowledge representation na approach to artificial intelligence. Cambridge: 
Academic press, 1990. 
 
BRASCHER, M.; CAFÉ, L. Organização da informação ou organização do conhecimento? 
In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 9., 2008, 
São Paulo. Anais [...]. São Paulo: ENANCIB, 2008. 
 
BRIET, S. What is documentation?. Lanham: Scarecrow, 2006.  
 
BRIET, S. Qu`est-ce que la documentation?. Paris: Édit, 1951.  
 
BORKO, H. Information Science: what is it?. American Documentation, Washington, v. 19, 
p. 3-5, 1968. 
 
BOISOT, M. H. Knowledge assets: securing competitive advantage in the Information 
Economy. New York: Oxford University Press, 1998. 
 
BUCKLAND, M. K. Information as thing. Journal of the American Society for 
Information Science, New York, v. 45, n. 5, p. 351-360, 1991.  
 
BURKE, P. Uma história social do conhecimento: de Gutemberg a Diderot. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2003.  
 
BUSH, V. As We May Think. The Atlantic Monthly, Boston, July, 1945 
 
BERRY, M.; LINOFF, G. Mastering Data Mining: The Art and Science of Customer 
Relationship Management. New Jersey: John Wiley & Sons, 2000. 
 
BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Avaliação e 
Perspectivas. Brasília, DF, 2003. Disponível em: 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/MultidisciplinarDoc_Area2003
_18jul03.pdf. Acesso em: 03 abr. 2019. 
 
CAMPOS, M. L. A. Modelização de Domínios de Conhecimento: uma investigação de 
princípios fundamentais. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 33, n. 1, p. 22-32, 2004. 
Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0100-
19652004000100003&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 13 out. 2019.  
 
CARVALHO, C. L; OLIVEIRA, H. C. Gestão e Representação do Conhecimento. [S.l.:s.n.], 
2008. Relatório Técnico. Disponível em: 
http://ww2.inf.ufg.br/sites/default/files/uploads/relatorios-tecnicos/RT-INF_003-08.pdf. 
Acesso em 25 jul 2019. 
 
CAPURRO, R. Epistemologia e ciência da informação. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 5., 2003, Belo Horizonte. Anais [...].  Minas 
Gerais: UFMG, 2003. 
 



95 

 

CAPURRO, R.; HJORLAND, B. O conceito de informação. Perspectivas em Ciência da 
Informação, Belo Horizonte, v. 12, n. 1, p. 148-207, abr. 2007. Disponível em: 
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/54. Acesso em: 08 abr. 2019 
 
 
CATARINO, M. E.; BAPTISTA, A. A. Folksonomia: um novo conceito para a organização 
dos recursos digitais na web. Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e 
Biblioteconomia, Porto Alegre, v. 2, n. 2, 2007. Disponível em: http://hdl.handle.net/ 
20.500.11959/brapci/25499. Acesso em: 13 ago. 2019. 
 
CAVALCANTI, C. R. Indexação & tesauro: metodologia e técnicas. Brasília, DF: 
Associação de Bibliotecários do Distrito Federal, 1978. (Edição Preliminar). 
 
 
CHU, H. Information Representation and Retrieval in the Digital Ave. New Jersey: 
ASIS&T, 2007. 
 
COPPIN, B. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2010 
 
CORDEIRO, R, I, N. Informação Cinematográfica e Textual: da geração à interpretação e 
representação de imagem e texto. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 25, n. 3, p. 461-
465, 1996. 
 
DAVIS, M.; WALTER, M. Technology Strategies: Next-Wave Publishing. Technology: 
Revolutions in Process and Content. Part 1. v. 3, n. 23. The Seybold Report, 2003. 
 
DEAN, T.; ALLEN, J.; ALOIMONOS, Y. Artificial Intelligence Theory and Practice. 
Menlo-Park: Addison-Wesley, 1995. 
 
DUARTE, E. N. Conexões temáticas em gestão da informação e do conhecimento no campo 
da ciência da informação. Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 21, n. 1, p. 
159-173, jan./abr. 2011. Disponível em:  
https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/9640. Acesso em: 25 nov. 2019.  
 
DURKIN, J. Expert systems: design and development. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 
1994.  
 
DRUCKER, P. F. O melhor de Peter Drucker: o homem. São Paulo: Nobel, 2001. 
 
EDDISON, L. Deep Learning: A Technical Approach To Artificial Intelligence For 
Beginners. 2017 
 
EGAN, M. E.; SHERA, J. H. Foundations of a theory of bibliography. Lybrary Quartely, 
Chicago, v. 22, p. 125-137, Apr. 1952. 
 
ESTEBAN NAVARRO, Miguel A. El marco disciplinar de los lenguajes documentales: la 
Organización del Conocimiento y las ciencias sociales. Scire, Zaragoza, n. 2, v. 1, p. 93-107, 
en./jun. 1996. Disponível em: https://redib.org/Record/oai_articulo649591-el-marco-
disciplinar-de-los-lenguajes-documentales-la-organizaci%C3%B3n-del-conocimiento-y-las-
ciencias-sociales. Acesso em: 15 jan. 2020.  



96 

 

 
FAYYAD, U.; PIATETSKY-SHAPIRO, G.; SMYTH, P. The KDD process for extracting 
useful knowledge from volumes of Data. Communications of the ACM, New York, v. 39, n. 
11, p. 27-35, nov. 1996. Disponível em: 
https://sceweb.uhcl.edu/boetticher/ML_DataMining/p27-fayyad.pdf. Acesso em: 25 fev.2020.  
FAYYAD, U. M. et al. Advances in Knowledge Discovery and Data Mining. [s.n.]: 
AAAIPress, The Mit Press., 1996. 
  
FERNANDES, A. M. da R. Inteligência artificial: noções gerais. Florianópolis: Visual 
Books, 2003. 
 
FERNANDEZ-MOLINA, Juan Carlos. Enfoques objetivo y subjetivo del concepto de 
información. Revista Española de Documentación Científica, Madrid, v. 17, n. 3, p. 320-
331,1994.  
 
FERNEDA, Edberto. Período 2: Recuperação da informação. São Paulo: UNESP, 2018. 
Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/index.php#!/instituicao/docentes/edberto-
ferneda/ensino/recuperacao-de-informacao/. Acesso em: 15 maio 2019.  
 
FIGUEIREDO, V. S.; SANTOS, W. J. L. Transparência e controle social na administração 
pública. TEMAP, Araraquara, v. 8, n. 1, 2013. Disponível em: 
https://periodicos.fclar.unesp.br/temasadm/article/view/6327/4715. Acesso em: 12 ago. 2019. 
 
FOGL, J. Relations of the concepts 'information' and 'knowledge'. International Fórum on 
Information and Documentation, The Hague, v. 4, n. 1, p. 21-24, 1979. 
 
FREITAS, F. Ontologias e a Web Semântica. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 23., 2003, Porto Alegre.; JORNADA DE MINI-
CURSOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 9., 2003, Campinas. Anais [...]. Volume 8:. 
Campinas: SBC, 2003, v. 8. p. 287-296. 
 
FOSKETT, D. J. Informática. In: GOMES, H. E. (org.). Ciência da informação ou 
informática?. Rio de Janeiro: Calunga, 1980. p. 9-51. 
 
GOMES, H. E.; MARINHO, M. T. Introdução ao Estudo do Cabeçalho de Assunto. BITI - 
Biblioteconomia, Informação & Tecnologia da Informação, Rio de Janeiro, 1984. 
Disponível em: http://www.conexaorio.com/biti/cabecalho/cab_ass.htm. Acesso em: 05 jan. 
2019. 
 
GOMES, H. E. Classificação, tesauro e terminologia: fundamentos comuns. BITI - 
Biblioteconomia, Informação & Tecnologia da Informação, Rio de Janeiro, 1996. 
Disponível em: http://www.conexaorio.com/biti/tertulia/tertulia.htm. Acesso em: 25 jun. 
2019. 
 
GONÇALVES, J. C. O. Informação e conhecimento. WebArtigos, [S.l.], 21 fev. 2017. 
Disponível em: https://www.webartigos.com/artigos/informacao-e-conhecimento/149641. 
Acesso em: 18 dez. 2019.  
 
GORDON, Michael. Probabilistic and genetic algorithms for document retrieval. 
Communications of the ACM, New York, v. 31, n. 10, p. 1208-18, 1988. 



97 

 

 
GRIFFITH, B. C. (ed.). Key papers in information science. New York: Knowledge Industry 
Publ., 1980.  
 
GUEDES, V. G. F.; DUARTE, E. G. Novos modos de construção do conhecimento: uma 
reflexão aplicada à organização. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, DF, v. 17, n. 
3, p. 83-107, 2000. 
 
HAYES, S. C. Behavioral philosophy in the late 1980's. Theoretical and Philosophical 
Psychology, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 39-43, 1986. 
 
JARDIM, José Maria. A construção do e-gov no Brasil: configurações político-
informacionais. In: ENCONTRO NACIONAL DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO. Anais 
[...]. Salvador: CINFORM, 2004. Disponível em: 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30772-32926-1-PB.pdf. Acesso em: 
7 ago. 2019. 
 
JESUS, J. B. M. Tesauro: um instrumento de representação do conhecimento em sistemas de 
recuperação da informação. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS, 12., 2002, Recife. Anais [...]. Recife: SNBU, 2002. Disponível em: 
https://app.uff.br/riuff/handle/1/481. Acesso em: 10 mar. 2020.  
 
JONES, M. T. Artificial intelligence: A Systems Approach. Sudbury: Jones and Bartlett 
Publishers. 2009. 
 
KASHYAP, P. Machine Learning for Decision Makers Artificial Intelligence in the Age 
of the Internet of Things, Big Data, and the Cloud. Bangalore: Apress, 2017. 
 
KLÖSGEN, W.; ŻYTKOW, J. Handbook of Data Mining and Knowledge Discovery. New 
York: Oxford University Press, 2002. 
 
LARA, M. L. G. O unicórnio (o rinoceronte, o ornitorrinco...), a análise documentária e a 
linguagem documentária. DataGramaZero, Brasília, DF, v.2, n.6, p. 1-13, 2001. Disponível 
em: https://repositorio.usp.br/item/001222575. Acesso em: 15 fev. 2020.  
 
LARA, M. L. G. O processo de construção da informação documentária e o processo de 
conhecimento. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 7, n. 2, p. 127-
140, 2002. Disponível em: 
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/399. Acesso em: 25 nov. 
2019.  
 
LE COADIC, Y.-F. A ciência da Informação. Brasília: Briquet de Lemos, 1996. 
 
LIMA, G. Â. B. O. Interfaces entre a ciência da informação e ciência cognitiva. Ciência da 
Informação, Brasília, DF, v. 32, n. 1, p. 77-87, 2003. Disponível em: 
http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1021/1076. Acesso em: 5 set. 2019.  
 
LIMA, J. L. O.; ALVARES, L. Organização e representação da informação e do 
conhecimento. In: ALVARES, L. (org.). Organização da informação e do conhecimento: 
conceitos, subsídios interdisciplinares e aplicações. São Paulo: B4 Editores, 2012. p. 21-48. 



98 

 

 
MACHADO, V. P. Inteligência artificial. [S.l.:s,n.], [201-?].  
 
MARR, D. Artificial intelligence—a personal view. Artificial Intelligence, New York, v. 9, 
n. 1, p. 37-48, 1977. 
 
MCGARRY, K. O contexto dinâmico da informação: uma análise introdutória. Tradução 
de Helena Vilar de Lemos. 2. ed. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 1999. 
 
MELO, T. M. L. Um sistema para extração e classificação de receitas culinárias na Web. 
2001. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Inteligência Artificial) – 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2001. Disponível em: 
http://www.cin.ufpe.br/~tg/2000-2/tmlm.doc. Acesso em: 03 jul. 2006. 
 
MONARD, M. C.; BARANAUSKAS, J. A. Conceitos sobre aprendizado de máquina. In: 
REZENDE, S.O. (ed.) Sistemas inteligentes: fundamentos e aplicações. São Paulo:  Editora 
Manole, 2003. p. 89-114.  
 
MORAES, A. F.; ARCELLO, E. N. O Conhecimento e sua representação. Informação e 
Sociedade, João Pessoa, v. 10, n. 2, 2000. Disponível em: 
https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/328. Acesso em: 10 jul. 2019. 
 
MOREIRA, A. Tesauros e ontologias: estudo de definições presentes na literatura das áreas 
da ciência da informação e da ciência da computação utilizando-se o método analítico-
sintético. 2003. 151 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) –Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003. 
 
MOREIRA, A.; OLIVEIRA, A. P. Contribuição da terminologia na modelagem de sistemas 
computacionais. DataGramaZero, Brasília, DF, v. 6, n. 5, 2005. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/236305709_Contribuicao_da_terminologia_na_mod
elagem_de_sistemas_computacionais. Acesso em: 23 set. 2019.  
 
NAVEGA, S. Técnicas para Representação Computacional de Conhecimento. Intelliwise: 
research and training. Intelliwise AI Research, [S.l.], 2005. Disponível em: 
http://www.intelliwise.com/reports/info2005.pdf. Acesso em: 23 mai. 2019. 
 
NOBLE, J. Programming interactivity: a designer's guide to Processing, Arduino, and 
OpenFrameworks. Sebastopol: O'Reilly Media, 2009. 
 
NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa: como as empresas 
japonesas geram a dinâmica da inovação. Tradução de Ana Beatriz Rodrigues e Priscila 
Martins Celeste. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
 
NOVELLINO, M. S. F. Instrumentos e metodologias de representação da 
informação. Informação & Informação, v. 1, n. 2, p. 37-45, 1996. Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/1603 Acesso em: 18 ago. 
2020. 
 
NUNES, E. A gramática política do Brasil: clientelismo e insulamento burocrático. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1997.   



99 

 

 
OLIVEIRA, H. C.; CARVALHO, C. L. Gestão e Representação do Conhecimento. 
Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2008. (Relatório Técnico).  Disponível em: 
http://www.inf.ufg.br/sites/default/files/uploads/ relatorios-tecnicos/RT-INF_003-08.pdf. 
Acesso em: 5 out. 2019. 
 
OLIVEIRA, V. P. Uma informação tácita. DataGramaZero, Brasília, DF, v. 6, n. 3, jun. 
2005. Disponível em: <http://www.dgz.org.br/ jun05/Art_04.htm>. Acesso em: 11 mai. 2019. 
 
ORTEGA, C. D. Relações históricas entre Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 
Informação. DataGramaZero, Brasília, v. 5, n. 5, out. 2004. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/index.php/article/download/7649. Acesso em: 10 jul. 2019.  
 
MCCORDUCK, P. Machines Who Think. Freeman: San Francisco, 1979. 
 
PEREIRA, L. M. Inteligência artificial mito e ciência. São Paulo:[S.n.], 2005. Disponível 
em: https://userweb.fct.unl.pt/~lmp/publications/online-papers/ia-mito.pdf. Acesso em: 11, 
junho, 2019.  
 
Piaget, J. A equilibração das estruturas cognitivas: problema central do desenvolvimento. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 
 
PINHEIRO, L. V. R. Processo evolutivo e tendências contemporâneas da Ciência da 
Informação. Informação e Sociedade, João Pessoa, v. 15, n. 1, 2005. Disponível em: 
https://ridi.ibict.br/handle/123456789/23. Acesso em: 7 jun. 2019.  
 
PINTO, Á. V. Ciência e existência: problemas filosóficos da pesquisa científica. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
 
PYLE, D. Data Preparation for Data Mining. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1999. 
 
PORTO, P. R. P.; PALAZZO, L. A. M.; CASTILHOS, J. M. V. Agentes de Informação 
Inteligentes. In: OFICINA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 1., 1997, Pelotas. 1997. 
Anais [...]. Pelotas: Ed. EDUCAT, 1997. p. 81-107.  
 
RICCO, M. F. F. Construindo perfis comportamentais em ambiente organizacional: os 
estilos de mobilização dos gestores brasileiros. 2004. 166 f. Tese (Doutorado em 
Administração) – Universidade do Estado de São Paulo, 2004. Disponível em: 
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-27072004-115228/pt-br.php. Acesso em: 
05 abr. 2019. 
 
RIECKEN, R. F. Frame de temas potenciais de pesquisa em Ciência da Informação. Revista 
Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, v. 4, n. 1, jan./jun. 2006. 
 
ROBREDO, J. Da ciência de informação revisitada aos sistemas humanos de informação. 
Brasília: Thesaurus, 2003. (v. 1).  
 
ROBREDO, J. Organização dos documentos ou organização da informação: uma questão de 
escolha. DataGramaZero, DF, v. 5, n. 1, 2004. Disponível em: 
http://www.datagramazero.org.br/fev04/Art_05.htm. Acesso em: 02 dez. 2018. 



100 

 

 
RODRÍGUEZ-BARQUIN, B. A.; MOREIRO-GONZÁLEZ, J. A.; PINTO, A. L. Construção 
de uma ontologia para sistemas de informação empresarial para a área de Telecomunicações. 
DataGramaZero, [S.l.], v. 7, n. 2, abr. 2006. Disponível em:  
https://brapci.inf.br/index.php/res/v/5901. Acesso em: 02 abr. 2019. 
 
ROSA, I. S. Soluções para EAD online numa perspectiva construtivista. [S.l.]: Universia, 
2005. Disponível em: http://www.universiabrasil.net/materia/materia.jsp? id=6354. Acesso 
em: 20 dez. 2018. 
 
RUSSELL, S; NORVIG, P. Inteligência Artificial. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 
2004. 
 
RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. Artificial intelligence: a modern approach. 3 Ed. Upper 
Saddle River: Pearson Education Limited. 2010. 
 
SANTOS, C. N. Aprendizado de máquina na identificação de sintagmas nominais: o caso 
do português brasileiro. 2005. 104 f. Dissertação (Mestrado em Ciências em Sistemas e 
Computação) – Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: 
https://www.linguateca.pt/Repositorio/DissertacaoCicero2005.pdf. Acesso em: 29 maio 2019. 
 
SANTOS, C. S. Introdução à gestão pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
SARACEVIC, T. Ciência da informação: origem, evolução e relações. Perspectiva em 
Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 41-62, jan./jun. 1996. Disponível em: 
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/235/22. Acesso em: 9 maio 
2019.  
 
SHERA, J. Toward a Theory of Librarian shipand Information Science. Ciência da 
Informação, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 87-97, 1973. Disponível em: 
https://brapci.inf.br/_repositorio/2010/05/pdf_08a30fc288_0009925.pdf. Acesso em: 27 set. 
2019.  
 
SHERA, J.; CLEVELAND, D. History and foundations of information Science. Annual 
Review of Information Science and Technology, Washington, v. 12, p. 249-275, 1977. 
 
SILVA, H. P. Inteligência competitiva na Internet: proposta de um processo. 2000. 197 f. 
Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 2000. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/79294/174060.pdf?sequence=1
&isAllowed=y. Acesso em: 25 jan. 2019.  
 
SMIT, J. W. A informação na ciência da informação. InCID: Revista de Ciência da 
Informação e Documentação, v. 3 n. 2, n. 2, p. 84-101, 2012.  
 
SOUZA, R. R.; ALVARENGA, L. A Web Semântica e suas contribuições para a ciência da 
informação. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 33, n. 1, p.132-141, jan./abr. 2004. 
Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
19652004000100016&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 02 jun. 2019. 
 



101 

 

SOUZA, R. R.; ALMEIDA, M. B. Representação do conhecimento: identidade ou 
esvaziamento da ciência da informação?. In: SOUZA, R. R.; ALMEIDA, M. B. A ciência da 
informação criadora do conhecimento. [s.l.]: Coimbra, 2009. (v. I). Disponível em: 
https://digitalis.uc.pt/handle/10316.2/31876. Acesso em: 23 set. 2019.  
 
SVENONIUS, E. The intellectual foundation of information organization. Cambridge: 
The MIT Press, 2000. Disponível em: 
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/61. Acesso em: 2 dez. 2018. 
 
TEIVE, R. C. G. Planejamento da expansão da transmissão de sistemas de energia 
elétrica utilizando sistemas especialistas. 1997. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Florianópolis, 1997. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/158136. Acesso em: 30 out. 2019.  
 
TESTE de Turing. [S.l.:s.n.], [201-?]. Disponível em: 
https://sites.google.com/site/inteligenciaartificialist/o-que-e-a-inteligencia-artificial/teste-de-
turing. Acesso em: 5 set. 2019.  
 
TRISTÃO, A. M. D.; FACHIN, R. B. G.; ALARCON, O. E. Sistemas de classificação 
facetada e tesauros: instrumentos para a organização do conhecimento. Ciência da 
Informação, Brasília, DF, v. 33, n. 2, p. 161-171, 2004. 
 
TOLMASQUIM, A. T.; COSTA, A. M.; MIRANDA, M. L. C. Sistema de produção do 
conhecimento para representação/recuperação da informação em história da ciência. In: V 
CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E DA 
TECNOLOGIA, 5., 1998, Rio de Janeiro. Anais [...]. [S.l.:s.n.], [1998?].  
 
TURING, A. M. Computing machinery and intelligence. Mind, New York, v. 59, p. 433-460, 
1950.  
 
VIEIRA, Simone Bastos. La recuperación automática de información jurídica: 
metodologia de análises lógico-sintáctico para la lengua portuguesa. 1994. 382 f. Tese 
(Doutorado em Ciência da Informação) – Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994. 
Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/514431. Acesso em: 15 jul. 2020.  
  
WERSIG, G. Information science: the study of postmodern knowledge usage. Information 
Processing & Management, Elmsford, v. 29, n. 2, p. 229-239, 1993. 
 
WRIGHT, A. Forgotten Forefather: Paul Otlet. Boxes and arrowns, [S.l.], 10 Nov. 2003. 
Disponível em:  https://boxesandarrows.com/forgotten-forefather-paul-otlet/. Acesso em: 25 
jun. 2019.  
 
WRIGHT, A. O antepassado esquecido: Paul Otlet. Tradução de Moreno  Barros. Medium, 
[S.l.], 2016. Disponível em: https://medium.com/@mo.re.no/o-antepassado-esquecido-paul-
otlet-3495bde0b602. Acesso em: 4 abr. 2019. 
 
WRIGHT, Alex. The Web Time Forgot. The New York Times, New York, 17 jun. 2008. 
Disponível em: 



102 

 

https://www.nytimes.com/2008/06/17/science/17mund.html?pagewanted=all&_r=2&%20>. 
Acesso em: 02 jun 2019.



103 

 

 

 

 



RI

 INTERFACES ENTRE A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UM ESTUDO DE CASO DO 

SISTEMA SMARTJUD DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Dissertação apresentada ao Curso de 
de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), como requ
Informação.  

Aprovada em: 26/03/2021 

 

________________________________________
Profª. Dra. Ana Paula de Oliveira Villalobos

________________________________________________

Prof. Dr. Reinaldo de Figueiredo Almeida

____________________________________________

Prof.. Dr. Sérgio Franklin Ribeiro da Silva

 

 

RICARDO VELOSO FONTOURA  

 

INTERFACES ENTRE A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UM ESTUDO DE CASO DO 

SISTEMA SMARTJUD DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

 

apresentada ao Curso de Mestrado em Ciência da Informação do Programa 
Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), como requisito para obtenção de grau de Mestre 

 

Banca Examinadora 

 

 

 

________________________________________ 
Ana Paula de Oliveira Villalobos - Orientadora - UFBA 

 
________________________________________________ 

Reinaldo de Figueiredo Almeida - Membro Externo Titular - U

____________________________________________ 

Sérgio Franklin Ribeiro da Silva - Membro Interno Titular – UFBA

INTERFACES ENTRE A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UM ESTUDO DE CASO DO 

SISTEMA SMARTJUD DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA  

em Ciência da Informação do Programa 
Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade Federal da 

 em Ciência da 

UNINASSAU  

UFBA 



 

 


