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RESUMO 
 
A discussão sobre interação comunicacional entre homens e máquinas foi ampliada no 
século XXI por meio de softwares de inteligência artificial (IA). Neste sentido, por meio de 
uma metodologia exploratória esta pesquisa busca compreender como ocorrem os processos 
comunicacionais em inteligência maquínica. Seguindo esta perspectiva, discutimos 
primeiramente neste estudo um conjunto de teorias da Comunicação, em especial a 
Matemática e da Escola de Palo Alto, frente aos diferentes modos de se pensar em 
informação e a comunicação em inteligências maquínica. Em um segundo momento, 
colocamos em discussão um repertório de natureza mais técnica, conceituando a história da 
inteligência artificial e as tecnologias de aprendizado de máquina (machine learning) e de 
processamento de linguagem natural (PLN). Tendo como objetivo investigar as subcamadas 
que envolvem a prática da comunicação maquínica, complementamos o estudo com análise 
de um produto de inteligência artificial, o Watson Assistant da empresa IBM. Como critério 
de análise, priorizamos a verificação das principais ferramentas que o sistema oferece para 
que chatbots se comuniquem e interajam com os seres humanos. Em complemento, 
destacamos como a aquisição de outras aplicações podem influenciar na comunicação 
maquínica, caso sejam integradas ao Watson Assistant. Por fim, para alcançarmos respostas 
mais consistentes à problemática levantada, confrontamos a análise do Watson com um 
conjunto de pressupostos que cercam a Teoria Matemática da Comunicação e a Escola de 
Palo Alto. 

 
Palavras-chave: Interação homem e máquina. Comunicação maquínica. Inteligência 
artificial. Teorias da Comunicação. Watson (IBM). 
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ABSTRACT 
 

The discussion about communication interaction between men and machines was expanded 
in the 21ST century by means of artificial intelligence (AI) software. In this sense, through 
an exploratory methodology, this research seeks to understand how communicational 
processes occur in intelligent machines. Following this perspective, we first discuss in this 
study a set of theories of Communication, in particular the Mathematics and the School of 
Palo Alto, in the face of different ways of thinking about information and communication 
in intelligent machines. In a second moment, we discuss a repertoire of a more technical 
nature, conceptualizing the history of artificial intelligence and the technologies of 
machine learning and natural language processing (PLN). Aiming to investigate the sub-
layers that involve the practice of machine communication, we complemented the study 
with the analysis of an artificial intelligence product, the Watson Assistant from IBM 
company. As an analysis criterion, prioritize the selection of the main tools that the system 
offers for chatbots, communicate and interact with humans. In addition, highlighting how 
to purchase other applications can influence machine communication if integrated into 
Watson Assistant. Finally, for more consistent answers to the problem raised, confronting 
Watson's analysis with a set of assumptions surrounding the Mathematical Theory of 
Communication and the Palo Alto School. 

 
Keywords: Interaction man and machine. Machine communication. Artificial 
intelligence. Theories of Communication. Watson (IBM). 
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INTRODUÇÃO 
 

  Diversas correntes teóricas, objetivos práticos e soluções tecnológicas cercam a história 

da inteligência artificial. Desse modo, ao se abordar o tema de uma inteligência que pode ser 

alocada de modo artificial em agentes não orgânicos (ou especialmente não humanos), é 

possível encontrar referências técnico-científicas, comerciais e/ou reflexivas e acadêmicas. Em 

suma, as perspectivas são múltiplas e as discussões sobre o que é inteligência artificial ainda 

não foram encerradas, uma vez que a tarefa de empregar inteligência em máquinas 

computadorizadas nasce na primeira metade do século XX e se encontra em processo de 

desenvolvimento no século XXI. Nesta lógica, o tema gera embate pela complexidade 

transdisciplinar e indisciplinar que o envolve, e por haver diferentes maneiras de conceber um 

produto desta natureza técnica. Esses embates, aliás, são detalhados neste estudo.  

  No entanto, descartando em partes esta falta de consenso sobre o que é inteligência 

artificial, encontramos na visão de João de Fernandes Teixeira (2009) um princípio elementar 

que poderia nos ajudar a entender a inteligência maquínica. Para o filósofo brasileiro, 

“inteligência artificial é uma tecnologia que fica a meio caminho entre a ciência e a arte. Seu 

objetivo é construir máquinas que, ao resolver problemas, pareçam pensar” (TEIXEIRA, 2009, 

p.7).  

  Se seguirmos este conceito, não é difícil identificar que inteligência artificial é, antes de 

tudo, um objeto tecnológico. Por mais que esta visão esteja atrelada com a prática de construir 

tecnologias materiais ou virtuais, a história da inteligência artificial mostra que não se deve 

fazer uma distinção entre tecnologias e formulações teóricas sobre tecnologia. Ou seja, as 

múltiplas teorias que cercam a inteligência artificial já representam, pelo menos em partes, o 

que se conhece sobre o tema.  

  O filósofo brasileiro aponta também que inteligência artificial é uma tentativa humana 

de reproduzir a própria inteligência dos seres humanos em máquinas. Com isso, Teixeira (2009, 

p.7) nos diz que não há pensamento na inteligência maquínica, pois é da competência do homem 

fazer com que a máquina pareça pensar. Em outras palavras, segundo esta concepção, o objetivo 

do ser humano em construir máquinas inteligentes não reside em criar pensamento nos 

computadores, mas fazer com que os computadores resolvam problemas concretos. Assim, ao 

tratarmos do tema da inteligência artificial, estamos abrindo um diálogo complexo com a 

transdisciplinaridade e interdisciplinaridade científico-acadêmica. Ressaltamos que o espaço de 

atuação do campo da Comunicação em inteligência artificial ainda é modesto se comparado 

com outros campos, ciências e sabedorias apontadas acima.  
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  Contudo, como mencionado, a ciência da inteligência artificial é composta por diversas 

formas de encarar a reprodução da inteligência humana na resolução de problemas. Nesta 

lógica, estão incluídas ou convidadas para a projetar e/ou discutir IA inúmeras ciências, campos 

e áreas do saber, como a Filosofia, em especial a da Mente, a Psicologia, a Engenharia de 

máquinas, a Cibernética, a Ciência da Computação, sendo esta o berço da inteligência artificial, 

além da Linguística e da Comunicação, entre muitas outras. Assim, ao tratarmos do tema da 

inteligência artificial, estamos abrindo um diálogo complexo com a transdisciplinaridade e 

interdisciplinaridade científico-acadêmica. Ressaltamos que o espaço de atuação do campo da 

Comunicação em inteligência artificial ainda é modesto se comparado com outros campos, 

ciências e sabedorias citadas anteriormente.   

  Ocorre que um texto seminal para a criação e aperfeiçoamento da inteligência maquínica 

irá apontar que o principal objetivo de estudo da Comunicação tem um valor especial. Na obra 

“Computadores e inteligência”1, Alan Turing (1950), pai da Ciência da Computação e da 

inteligência artificial, trata o elemento comunicacional como primordial para conceber a ideia 

de que um computador pode reproduzir o pensamento ou a inteligência humana. Turing teoriza 

seu argumento por meio da descrição de uma competição hipotética, concretizada ao longo das 

últimas décadas para aferir o repertório e o desempenho de milhares de inteligências artificiais 

criadas durante os últimos anos: o Jogo da Imitação, ou Teste de Turing como ficou conhecido 

o desafio na comunidade científica. Na ótica de Turing (1950), se uma máquina for capaz de se 

comunicar com o ser humano, fazendo-o crer que durante o processo de interação ele esteja 

conversando com outro ser humano, esta máquina é passível de ser considerada como 

inteligente, principalmente pelo desempenho computacional. A preocupação de Turing e de 

outros teóricos e desenvolvedores de tecnologia com a performance das máquinas era natural, 

posto que à época, na metade do século XX, surgiram as primeiras linhas de computadores 

eletrônicos e digitais, combinando seguidamente nas máquinas o componente do hardware (a 

matéria) com os softwares (os programas, a memória).   

  No entanto, ao olhar para obra de Alan Turing, e os efeitos que seu pensamento 

provocou nas ciências e na tecnologia de modo geral, “os estudos de comunicação pareceram 

marginalizar ou até ignorar esse aspecto”, segundo a crítica do pesquisador estadunidense 

David Gunkel (2017, p. 15-16). A mudança de visão sobre a relevância do pensamento de 

Turing, de acordo com o próprio pesquisador, começou a ocorrer somente nos últimos anos.

  

 
1 Tradução livre deste autor para o original: “Computing Machinery and Intelligence” (1950).  
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  Por meio do avanço da produção tecnológica a partir dos anos 1970, as 

máquinas/softwares de Inteligência artificial passaram a reproduzir diversas linguagens e 

idiomas dos seres humanos. Este tipo de desenvolvimento ocorreu em perspectivas que 

convergiram, consequentemente, em duas linhas teóricas e práticas: Simbólica, que vê na 

mente humana o exemplo ideal para reproduzir a inteligência nas máquinas; e Conexionista, 

que enxerga o cérebro como um componente fundamental para que uma máquina pareça pensar. 

Além disso, o mercado comercial, em especial o estadunidense, lançou ao longo do século XX 

inúmeros computadores e programas (softwares) com inteligência artificial, sendo que este 

empenho mercadológico é visto com mais nitidez na contemporaneidade do século XXI.  

  Dessa forma, o que era somente uma tentativa teórica e ousada de Alan Turing (1950) 

de pensar a comunicação como um dado determinante para a construção de inteligências 

maquínicas, atualmente é uma realidade em aplicações/softwares alocados em programas de 

computador, incluindo os aplicativos de tablets e smartphones, bem como milhares de páginas 

da web e redes sociais. Neste sentido, há um universo de inteligências artificiais que se 

comunicam com recursos de aprendizado de máquina (machine learning), processamento de 

linguagem natural (PLN), dentre outras tecnologias. Em sua maioria, essas inteligências 

artificiais que se comunicam com os seres humanos são denominadas hoje de chatbots, robôs 

de conversação ou de assistentes virtuais. No entanto, a comunicação exercida por essas 

máquinas não surge do nada, não é um dado obviamente da natureza ou divino. Algo e/ou 

alguém é responsável para que um computador estabeleça um diálogo com o ser humano e este, 

da sua parte, responde ao agente maquínico em jogo de interações. Em outras palavras, existe 

uma lógica, um princípio e uma finalidade na transmissão de uma palavra, frase ou diálogo 

completo construído por um ente de inteligência artificial. Além disso, há diversas inteligências 

maquínicas que se comunicam de forma diferente dentro do universo de robôs de conversação. 

Ao mudar o jeito de se comunicar, as inteligências artificiais interferem no modo como é feita 

a interação com o homem, e hipoteticamente, este idem.  

  Olhando para este conjunto de fatos históricos e tecnológicos, juntamente com a teoria 

de Alan Turing e a crítica de David Gunkel, levantemos o seguinte problema de pesquisa: De 

que forma são construídos os processos de comunicação em inteligência artificial?”. Posto de 

outro modo, a pergunta nos convida a pensar e investigar quais são fundamentos, competências 

e particularidades que fazem com que uma inteligência artificial venha a se comunicar.   

  Dentro desta pergunta, residem outras variáveis que tornam a questão original ainda 

mais complexa e provocativa em vista da pesquisa científica. Uma delas é: afinal, qual a 

relevância que a interação entre o homem e máquina tem no processo de comunicação de uma 
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inteligência maquínica? Assim, posto que as máquinas de inteligência artificial que se 

comunicam foram criadas para dialogar com os seres humanos, qual o papel do homem nesta 

tarefa tecnológica?  

  Essas subcamadas incorporam outras problemáticas, como: se existe uma comunicação 

maquínica, e o campo da Comunicação é responsável pela realização de estudos sobre a 

comunicação, qual seria as linhas ou correntes teóricas da Comunicação que ajudariam 

responder o problema de pesquisa?  

  Para respondermos a esta série de questões relacionadas com o tema, e principalmente 

para respondermos ao problema de pesquisa, levantamos algumas proposições mais concretas: 

  A) Os processos de comunicação em inteligência artificial são alcançados por meio de 

uma transmissão eficaz de dados em informações. Essa transmissão é feita com lógica da 

programação computacional e com tecnologias de aprendizado de máquina. Sendo assim, a 

interação com o homem pouco altera os processos de comunicação maquínica;  

  B) As interações com os homens são fundamentais para que o processo de comunicação 

em inteligência artificial seja concretizado, e a programação computacional com aprendizado 

de máquina é somente um ponto de iniciação para que a máquina desenvolva operações 

comunicacionais; 

  C) O aprendizado de máquina, somando com a interação com o homem, garante à 

máquina a construção dos processos de comunicação, não sendo necessário realizar atividades 

de  curadoria  para  melhorar  o  desempenho   comunicacional   em inteligência  artificial.  

  Em complemento, elaboramos um objetivo geral a partir dessas proposições e do 

problema de pesquisa: analisar de que forma são construídos e constituídos os processos de 

comunicação em inteligência artificial. Dentro deste objetivo geral, elencamos alguns objetivos 

específicos: 1) Por meio do levantamento bibliográfico especializado, buscamos compreender 

como a programação computacional e outras tecnologias, como o aprendizado de máquina e o 

processamento de linguagem natural (PLN), colaboraram para o processamento da 

comunicação em inteligência artificial; 2) Analisar o valor da transmissão de dados e 

informações no objeto maquínico, procurando expor a relevância que as interações realizadas 

entre o homem e máquina exercem na criação e no desenvolvimento da comunicação em 

inteligência artificial; 3) Incluindo um levantamento bibliográfico, analisar um produto de 

inteligência artificial no que diz respeito à criação dos processos comunicacionais. Assim, o 

produto escolhido para análise foi o Watson Assistant da empresa estadunidense Internacional 

Business Machine, a IBM; 4) Confrontar os pressupostos teóricos que colaboram na resposta 

do problema de pesquisa junto à análise do Watson Assistant, identificando como as teorias da 
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comunicação podem colaborar ou contradizer o sistema comunicacional da aplicação 

tecnológica da IBM.   

  Acrescentamos que esta pesquisa está fundamentada na justificativa de que é substancial 

ampliar o repertório de estudos em Ciência da Comunicação, expandindo o repertório de 

trabalhos no Campo que, comumente, estão relacionados com os estudos de mídia e mais 

recentemente em cibercultura, assim como nos efeitos das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) em diversas esferas. Nos interessa ainda colaborar, especialmente no 

sentido qualitativo, para que as recentes pesquisas sobre as interações entre homens e máquinas 

tenham posições mais proeminentes no campo da Ciência da Comunicação Social. No momento 

em que surgem novos estudos sobre tecnologias emergentes, como a da inteligência artificial, 

é de extrema relevância que o campo da Comunicação tenha espaço relevante e contributivo 

sobre este tema, a fim de colaborar ainda para a produção de pesquisas em outros campos e 

disciplinas. Dessa maneira, defende-se que este trabalho também venha a cooperar para além 

do seu campo de atuação, o da Comunicação Social, abrindo e dialogando com outras ciências. 

  Embora não seja um tema prioritário nesta pesquisa, de modo indireto acrescentamos 

como justificativa outro elemento relevante sobre a compreensão dos processos de 

comunicação em inteligência artificial: A tecnologia da inteligência maquínica está 

transformando o tecido social na contemporaneidade do século XXI, impactando em maior ou 

menor grau inúmeras relações de trabalho e de produção de riqueza simbólica e material, 

promovendo consequentemente a diminuição ou encerramento de funções e postos de trabalho 

em milhares de setores e áreas, bem como estabelecendo a criação de novas demandas de 

serviços, não necessariamente construídas em sua totalidade por mãos humanas. Ademais, nesta 

ótica, a inteligência artificial reconfigura o campo mercadológico da Comunicação, incluindo 

o Jornalismo, a Publicidade e o Marketing por meio do desenvolvimento de agentes maquínicos 

virtuais. Nesta ótica, empresas, marcas e conglomerados vêm modificando as formas de 

relacionamento com seus clientes e consumidores em potencial, alterando os modos de 

produção e veiculação de informação, somando ainda novas formas de interação com os seres 

humanos com a criação de softwares de conversação automatizada (chatbots). Essas mudanças 

não podem ser mensuradas de maneira universal, pois tanto o mercado de consumo quanto os 

espaços científicos e acadêmicos não são capazes de formular estudos aprofundados que 

calculem, e até mesmo expliquem de maneira abrangente, o investimento e o uso de ferramentas 

de inteligência artificial. O mesmo, aliás, pode ser mencionado sobre a carência de trabalhos 

científicos e acadêmicos mais robustos sobre os impactos desta tecnologia no corpo social e 

cultural em diferentes países e povos.   
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  Em outra frente, justifica-se a relevância que este trabalho traz sobre a discussão de 

correntes teóricas e autores pouco explorados nos estudos em Comunicação no Brasil, em 

especial da Escola do Palo Alto. Por meio de uma abordagem transdisciplinar e interdisciplinar 

procuramos respostas problemáticas complexas da atualidade, como da relação interativa do 

homem com as aplicações de inteligência artificial (e vice-versa). De igual modo, os autores e 

correntes teóricas que circundam este trabalho auxiliam no alargamento de referências para o 

campo da Comunicação. Nesse sentido, a abordagem transdisciplinar e interdisciplinar neste 

estudo é de essencial importância, uma vez ainda que um campo ou um conjunto de disciplinas 

não responde à totalidade da pergunta de pesquisa, como apontando no início desta introdução. 

Neste sentido, buscamos empregar neste estudo um conjunto de posições teóricas 

correlacionadas, e até mesmo distintas, para alcançar um objetivo concreto que responda à 

pergunta de pesquisa e aponte caminhos para atestar ou refutar as proposições levantadas.  

  Justificamos a análise do produto Watson, especificamente o serviço Watson Assistant 

da IBM, por sua relevância no universo de produção e de consumo comercial de aplicações de 

inteligência artificial, além da importância que este serviço tem para compreendermos a 

interação do homem para com a máquina, e da máquina com o homem. Nesse contexto, é 

destacável que o modelo de acesso ao Watson Assistant, dentro da plataforma de computação em 

nuvem da IBM, que hospeda todos os serviços integrados ao Watson, colabora para a análise do 

produto. O acesso às informações e funcionalidades mais elementares do serviço é gratuita, 

sendo que a gratuidade é limitada de acordo com as funcionalidades ofertadas pela IBM.   

  Por fim, defende-se a prerrogativa do confronto de diferentes pressupostos teóricos 

interdisciplinares e suas intersecções com o produto Watson Assistant, na tarefa de 

apresentarmos  um  consistente  arranjo  de   ideias  que  pensem  a  comunicação maquínica. 

  Buscando uma aproximação do objeto de estudo da inteligência artificial com o campo 

da Comunicação, este trabalho segue uma metodologia exploratória, de caráter descritivo e 

explicativo. Neste sentido, este estudo procura por meio de levantamento bibliográfico, na 

análise de um produto comercial (a aplicação Watson Assistant da IBM) e na comparação dos 

conceitos teóricos encontrados junto à análise do serviço, sustentar ou refutar as proposições 

levantadas, promovendo uma compreensão dentro do campo da Comunicação sobre o tema. 

Assim, nesta pesquisa exploratória, buscamos “descrever os fatos e fenômenos de determinada 

realidade” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 35), expondo os elementos que influenciam 

ou determinam a construção da comunicação em inteligência artificial. Ademais, a metodologia 

exploratória, de finalidade descritiva e explicativa, ajuda a expor pormenores e outros fatores 

sobre a comunicação em inteligência artificial sem a pretensão de generalizações ou de encerrar 
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o problema de pesquisa, abrindo ainda horizonte para novos estudos exploratórios ou  para  

outros que  seguem  um  modelo  de metodologia  científica diferente (SOUSA, 2006, p. 615-

616).  

  Seguindo esta metodologia, nos interessou empregar ao longo deste trabalho uma 

pesquisa bibliográfica em estudos e correntes teóricas em publicações que, de maneira direta e 

indireta, dialogam com o problema da pesquisa, selecionando e direcionando as fontes 

bibliográficas de acordo com as temáticas propostas em cada etapa e capítulo da pesquisa 

(STUMPF, 2006, p.52-61). A pesquisa bibliográfica auxilia na construção de um repertório 

teórico, tendo como base artigos, dissertações, teses e livros que descrevem um tema específico 

(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 37), em especial para este estudo o da comunicação em 

máquinas. De maneira prática, seguindo esta metodologia, dividimos o trabalho em sete partes, 

sendo duas para cada capítulo. A última etapa consiste nas considerações finais.   

  Na primeira etapa desta pesquisa, voltada para a elaboração do primeiro capítulo, 

empregamos por meio de uma pesquisa bibliográfica uma exposição sobre a transmissão da 

informação e de como as máquinas operam dentro de uma lógica mecanicista de entradas saídas 

de informação. Para isso, buscamos na Teoria da Informação e na Teoria Matemática da 

Comunicação de Shannon e Weaver uma fundamentação bibliográfica (LOGAN, 2012; 

EPSTEIN, 1986; MELO, 2014; PINEDA, 2010; SHANNON, WEAVER, 1964; 

MATTELART, MATTELART, 1999) inserida ainda nas reflexões da Cibernética (WIENER, 

2017; PRIMO, COELHO, 2002; PRIMO, 2003).  

  Esta primeira etapa nos permite compreender como a comunicação em inteligência 

artificial pode ser representada dentro de um raciocínio quantitativo, que mensura as entradas e 

saídas de informação em agentes computacionais, além de calcular a eficácia e a redução de erros 

da transmissão comunicacional. Este estudo aponta ainda as limitações conceituais da teoria de 

Shannon e Weaver e releva de que maneira os processos de entropia ocorrem em sistemas 

maquínicos mais complexos.  

  Na segunda etapa da pesquisa, que corresponde ainda ao primeiro capítulo, discutimos 

a relevância da informação e da comunicação como sentido e contexto qualitativo e interativo, 

inserindo aspectos que permeiam o comportamento comunicacional do homem a fim de 

entendermos de maneira mais aprofundada a interação homem e máquina. Descreveremos neste 

capítulo conceitos que cercam os padrões de interação comunicacional, tais como a 

cismogênese, metacomunicação e o duplo-vínculo. A fundamentação teórica desta segunda 

etapa está centrada em autores da Escola do Palo Alto (WATZLAWICK et al., 2017, WINKIN, 

1998; LOGAN, 2012; CENTENO, 2009) e em outros trabalhos da área da teoria da 
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comunicação (FRANÇA, SIMÕES, 2014; PRIMO, COELHO, 2002; PRIMO, 2003).  

  A terceira etapa da pesquisa, que define a primeira parte no segundo capítulo, aborda 

questões técnicas e funcionais da ciência de inteligência artificial. Direcionamos o estudo para 

um recorte específico no entendimento do que é a inteligência artificial, sobretudo com uma 

abordagem reflexiva e seguidamente técnica sobre a criação de competências comunicacionais 

neste tipo de tecnologia. O referencial teórico desta etapa abrange trabalhos interdisciplinares 

para descrever a história da inteligência artificial e sua relação com a Ciência da Computação, 

entre outras Ciências e áreas (TURING, 1950; TEIXEIRA, 2009, 1998; RUSSELL; NORVIG, 

2013; SEARLE, 1997; McCARTHY et al., 1955; MAGRO, 2003).  

  Na quarta etapa, ainda na formulação do segundo capítulo, a base teórica deste estudo 

está fundamentada na literatura técnica da tecnologia da inteligência artificial. Dessa forma, por 

meio de publicações contemporâneas dentro e fora do campo da Comunicação (GABRIEL, 

2018; RUSSEL; NORVIG, 2013; SOARES, 2018; LIMA JUNIOR, 2017a, 2017b), procuramos 

descrever o que é e como funciona em inteligência artificial os recursos de aprendizado de 

máquina (machine learning) e seus algoritmos, processamento de linguagem natural (PLN) e 

computação cognitiva.  

  Por sua vez, na quinta etapa da pesquisa, que consiste na primeira parte do terceiro 

capítulo da dissertação, descrevemos parte das mudanças tecnológicas que vêm ocorrendo nos 

últimos anos (SCHWAB, 2016), alterações estas que colaboraram para a ampliação de robôs 

de conversação que interagem com os seres humanos (REVISTA FONTE, 2017). Parte 

expressiva desses agentes maquínicos, aliás, representa empresas e se comunica diariamente 

com milhões de pessoas (usuários) em diversas plataformas desenvolvidas por pequenas 

empresas até grandes conglomerados de tecnologia e mídia, incluindo IBM, Microsoft, 

Amazon, Google, etc. Ainda nesta parte do estudo, buscamos construir um recorte sobre o 

cenário brasileiro com o objetivo de localizar as demandas de criação e uso de chatbots no 

território nacional (CUNHA, 2019; PAIVA, 2019; CALADO, 2019).   

  A quinta etapa deste estudo consiste na descrição e análise do serviço Watson Assistant 

da IBM, expondo inicialmente o surgimento do produto Watson. Desse modo, consideramos 

importante envolver nesta análise os componentes técnicos e funcionais que a IBM oferece 

gratuitamente, bem como comercializa, para que os desenvolvedores criem inteligências 

artificiais que se comunicam e interagem com os seres humanos. Assim, com esta análise, 

procuramos entender como ocorrem os processos de comunicação em uma inteligência artificial 

prática. Nesta parte do capítulo, ao exploramos os recursos do serviço da IBM, confrontamos a 

análise com um conjunto de teorias que pensam a comunicação (MELO, 2014; LOGAN, 2012; 
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WATZLAWICK et al., 2017).  

  Antes de concluirmos esta passagem introdutória, ressaltamos que ao contrário de outros 

estudos (SQUIRRA, 2017; LIMA JUNIOR, 2017a, 2017b) que utilizam a expressão homem- 

máquina, neste estudo procuramos empregar o termo homem e máquina, separando assim, no 

nosso entendimento, dois seres de natureza diferentes que se comunicam. No mais, os termos 

“máquina” e “maquínico (a)” são empregados de maneira genérica para descrever softwares e 

uma lógica computacional inserida em dispositivos tecnológicos físicos e móveis.  
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CAPÍTULO 1: TEORIA DA INFORMAÇÃO E AS 
INTERAÇÕES COMUNICACIONAIS 
 
 
  No campo da Comunicação, a teoria da informação ou Teoria Matemática da 

Comunicação formulada por Claude Shannon e Warren Weaver (LIMA, 2014; PINEDA, 2010; 

LOGAN,2012) merece atenção na análise da comunicação maquínica. A teoria em si, que 

privilegia e busca construir uma transmissão quantificada e eficaz no envio de mensagens de 

uma fonte para um receptor está relacionada de forma direta com outros campos que discutem 

a natureza e as competências comunicacionais em máquinas, entre eles o da cibernética e o da 

Teoria Geral dos Sistemas. Juntamente com essas diferentes disciplinas, e inserida em recorte 

histórico expressivo no século XX que apreende o nascimento da inteligência artificial, a teoria 

de Shannon e Weaver procura responder aos problemas causados pela entropia, entendida como 

desordem dentro de sistemas, frente ao ordenamento e controle da informação. Contudo, a 

Teoria Matemática da Comunicação não ajuda a explicar em absoluto o que é a comunicação 

maquínica e seu próprio objeto de estudo: a produção, o armazenamento e a transmissão da 

informação, sobretudo porque desconsidera as características subjetivas, de metacomunicação 

e dos contextos que permeiam as interações comunicacionais. Neste sentido, ao discutirmos 

informação e a comunicação em máquinas, é necessário apresentarmos um aporte teórico de 

uma matriz qualitativa, correspondidas neste capítulo nas colaborações de Donald 

MacCrimmon, MacKay e dos pensadores da Escola do Palo Alto, entre eles Gregory Bateson e 

Paul Watzlawick (LOGAN, 2012; YVIN, 1998; WATZLAWICK et al., 2017). Em síntese, duas 

perspectivas que num primeiro olhar se mostram distantes uma da outra, mas que no sentido de 

complementaridade irão auxiliar na análise de como os processos comunicacionais maquínicos 

em inteligência artificial são construídos, além de apontarem caminhos para que possamos 

distinguir as interações entre os homens e as máquinas, em especial, para este estudo, na relação 

comunicacional entre o ser humano e os softwares de inteligência artificial. 
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1.1 O código binário e a gênese de uma teoria 
 
 
  Para compreendermos a natureza dos processos de comunicação maquínica em 

inteligência artificial e iniciarmos uma análise sobre a produção, armazenamento e envio de 

informação em softwares, é fundamental investigar o seu principal componente: a informação 

em si. Ao longo dos anos, sobretudo a partir do início do século XX, foram levantados inúmeros 

pressupostos teóricos, ancorados em testes em máquinas eletrônicas, sobre o que é a 

informação. Como descreve Robert K. Logan (2012), o conceito de informação encontra raízes 

e desdobramentos teóricos não só na ciência da Informação, campo interdisciplinar que se inicia 

nos anos de 1940 e que é promovido por experimentos científicos e estratégias militares durante 

e depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), principalmente nos Estados Unidos. A busca 

por um conceito de informação também está presente nos estudos de Biologia, Filosofia, 

Computação e da Comunicação que, em seus primeiros levantamentos teóricos, teve uma 

eloquente influência do campo da Matemática (MELO, 2014; MATTELART; MATTELART, 

1999). 

  Etimologicamente, a palavra informação vem do latim informatio ou informare¸ que 

expressa o sentido de delinear, de conceber uma forma, a fim de moldar uma ideia na mente 

que represente uma ideia ou objetos físicos ou metafísicos (MESSIAS, 2005). Em seguida, pelo 

menos na língua inglesa, a palavra ‘informação’ é escrita pela primeira vez pelo filósofo e 

diplomata inglês Geoffrey Chaucer em 1386 no Dicionário de Oxford. Ao longo dos séculos 

seguintes, a informação esteve relacionada com a noção de armazenar e transmitir 

conhecimento. Entretanto, em 1925, também no Dicionário de Oxford, o estatístico e biólogo 

Ronald Aylmer Fisher confere à informação um sentido mais matemático, pensando informação 

como algo que pode ser quantificado. Reflexão teórica semelhante foi expressa na mesma 

publicação de língua inglesa em 1928 pelo engenheiro eletrônico Ralph Hartley, ao atrelar 

informação com cálculos logaritmos (LOGAN, 2012, p.25-27). 

  No entanto, essas são só algumas das inúmeras variáveis que buscam definir o que é 

informação. De acordo com Pineda (2010), o historiador da matemática Georges Ifrah levantou 

em suas pesquisas 26 definições sobre o que é informação, a fim de redirecionar diferentes 

concepções em uma nova definição. Contudo, o matemático e escritor britânico Keith Devlin 

(1991, p.1-2, apud PINEDA, 2010, p.24) argumenta que não é necessário priorizar uma 

definição coesa de informação, pois um conceito determinístico é prematuro e diversas 

definições que já foram formuladas sobre informação devem ser comparadas com noções mais 
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contemporâneas. 

 Longe de elencar inúmeras definições acerca do que é informação, para este estudo 

interessam dois conceitos-chave de informação que correspondem ao problema de pesquisa de 

como são construídos os processos de comunicação maquínica em inteligência artificial. O 

primeiro conceito-chave pensa a transmissão da informação em aspectos quantitativos, 

relacionado mensuração, probabilidade, economia informativa e a transmissão eficaz da 

mensagem comunicativa (LOGAN, 2012). Esta linha de raciocínio teórico não estabelece 

vínculo entre informação e significado, posto que foi pensada na solução de problemas de 

engenharia, sobretudo da eletrônica no início do século XX. Além disso, essa teoria não analisa 

o conteúdo das mensagens em si porque seus estudos estão ancorados na ideia de criar e 

estabelecer a informação como um modelo de codificação (PINEDA, 2010). Com o passar dos 

anos, essa teoria conquista espaço em outros campos, como o da Comunicação, e da ciência 

teórica e aplicada da inteligência artificial (PRIMO; COELHO, 2002, p.9). A segunda visão, 

que será discutida em outro momento neste capítulo, relativiza a ideia quantitativa de 

informação e propõe pensar sua natureza de forma mais qualitativa, incluindo a noção de 

significado, contextos, metacomunicação, interpretações e subjetividades nas relações 

comunicacionais (LOGAN, 2012). Este segundo conceito-chave é importante ser discutindo 

porque ajuda a compreender a comunicação humana e como os diferentes comportamentos 

comunicacionais do homem podem ser estabelecidos dentro de rede e dificuldades de 

transmissão de informação do homem para com as máquinas, além de auxiliar na compreensão, 

no segundo e terceiro capítulo desta pesquisa, a respeito do aprendizado de máquinas.  

  Desta maneira, seguindo o primeiro conceito-chave, duas ideias de informação 

enraizadas na matemática, a de Hartley e Fisher (LOGAN, 2010, p.25-27) irão influenciar na 

primeira metade do século XX o engenheiro eletrônico e matemático Claude Shannon (1916- 

2001), que ainda em vida seria denominado como a personalidade científica mais importante 

da Teoria da Informação, tornando-se ainda referência nos estudos do campo da Comunicação. 

Para compreender essa posição de destaque de Shannon é necessário entender como o 

matemático e engenheiro eletrônico formado na Universidade de Michigan formulou suas 

ideias, para em seguida analisarmos seus pressupostos acadêmicos e limitações teóricas. Em 

1936, Shannon recebeu o convite de trabalho do engenheiro e diretor do Departamento de 

Engenharia do Instituto de Tecnologia do Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

Vannevar Bush, popularmente reconhecido pelo desenvolvimento da bomba atômica. Logo 

após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), Bush tornou-se responsável pela elaboração de 

uma máquina, o Analisador Diferencial, que era capaz de controlar relés interconectados com 
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diversos interruptores elétricos. Neste mesmo projeto, as colaborações de Shannon foram de 

suma importância, uma vez que o matemático procurou sistematizar, de maneira inédita à 

época, as funcionalidades do Analisador Diferencial através de uma codificação. Shannon 

observou, e em seguida registrou, que os relés da máquina operavam por meio de circuitos 

abertos e fechados (GLEICK, 2013; PINEDA, 2010).  

  James Gleick (2013) descreve que a descoberta de Shannon estava direcionada ao 

funcionamento das peças, e não na transmissão de energia elétrica na máquina, uma vez que a 

corrente elétrica estava condicionada à abertura e ao fechamento dos relés. Para formular de 

maneira teórica essa descoberta, Shannon propôs uma equação que sintetizava as atividades das 

peças fechadas ou desligadas como 0 (zero) e abertas ou ligados como 1 (um). Nascia, a partir 

dessa visão, o código binário, ou bits.  

  O dígito binário (binary digit) foi batizado como o acrônimo de bit por John Tukey, 

matemático estatístico estadunidense que trabalhou com Shannon nos Laboratórios Bell, 

originalmente o centro de pesquisas e de desenvolvimento tecnológico da AT&T Corporation, 

atual laboratório subsidiário da Nokia. Para a Teoria da Informação, o desenvolvimento do 

código binário, ou bit2, tem sua relevância. O código descreve a menor escala ou unidade de 

informação em máquinas e sistemas (GLEICK, 2013; MELO, 2014), além de apontar a 

necessidade do emprego de códigos com o objetivo de mensurar a troca de informação. Em 

complemento, o dígito binário tende a gerar outros bits quanto mais complexo for um sistema 

ou transmissão de informação.  

 
A informação contida em um bit é, geralmente, um simples ‘sim’ ou ‘não’. A partir 
de uma escolha feita, cada uma das outras escolhas binárias representa outro bit, isto 
é, outra possibilidade de informação. A velocidade dessas informações, ou seja, a 
capacidade de decidir se um bit está dizendo ‘sim’ ou ‘não’ define qual será o tempo 
de feedback (MARTINO, 2015, p.24).  

 

  Nessa fundamentação, o feedback pode ser definido como a retroalimentação do processo 

de troca de informações em um sistema, fazendo com que a transmissão de informação seja 

medida e controlada. Ressalta-se mais uma vez que essa visão de informação de Shannon tem 

como escopo a resolução de problemas de engenharia elétrica, procurando a melhor codificação 

das linhas e sinais de informação. O objetivo final é promover o aumento do grau de segurança 

contra erros de transmissão de mensagens em sistemas, evitando por meio do feedback o 

 
2 Bit tem um conceito diferente de byte, sendo que este segundo é formado por 8 bits. Por exemplo, em 2 bytes de 
armazenagem ou transmissão de informação há 16 bits. Assim, quanto mais unidades de bytes estiverem presentes 
em um sistema, maior será a sua quantidade de bits. 
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acúmulo de falhas (MELO, 2014). Os desdobramentos teóricos que surgiram através da fórmula 

do código binário e do feedback (retroalimentação) são amplos, além de um conjunto de 

contrariedades que foram sendo estabelecidas em estudos acadêmicos e científicos desde a 

publicação em 1948 de um texto mais formal da teoria: The Mathematical Theory of 

Communication (1964) [no português, A Teoria Matemática da Comunicação]. A publicação 

da obra, escrita por Shannon com coautoria do matemático e teórico da probabilidade Warren 

Weaver, teve como finalidade explicar à comunidade científica da época o que os matemáticos 

pretendiam demonstrar com a Teoria da Informação. Em razão disto, além de aprofundarmos 

sobre o primeiro conceito-chave de transmissão de informação, é notável discutirmos alguns 

dos pressupostos desta obra seminal e sua relação com a inteligência artificial.  

 

1.2 A Teoria Matemática da Comunicação: transmissão eficaz de informação 
 

  A Segunda Guerra Mundial provocou modificações estruturantes nas ciências. Com o 

encerramento daquele conflito bélico, houve uma generosa criação de teorias que tiveram como 

base a Matemática, principalmente para a reorganização, desenvolvimento e fortalecimento de 

nações que tiveram participação ampla na Grande Guerra. Entre os diversos estudos, A Teoria 

Matemática da Comunicação (1964) de Shannon e Weaver passou a ser utilizada em diversos 

campos acadêmicos e no desenvolvimento de instrumentos e equipamentos tecnológicos. 

Soma-se ainda que a teoria dos matemáticos estadunidenses foi representativa no contexto 

científico-acadêmico da metade do século XX porque dialoga com a Teoria Geral dos Sistemas 

de Ludwig von Bertalanffy (1975), obra que é fruto dos trabalhos do biólogo austríaco de 1950 

até 1968, e que influenciou vários campos e disciplinas. Somamos ainda que no final dos anos 

1940 até meados dos anos 1960, inúmeras publicações dos primórdios da ciência da 

Computação, da ciência cognitiva e da cibernética impulsionaram debates sobre o 

armazenamento de informação (DUPUY, 1996; McCARTHY et al., 1955; GARDNER, 2003; 

TURING, 1950; SARAIVA, ARGIMON, 2007; TEIXEIRA, 2009)3, além de eventos nos 

Estados Unidos que foram significativos para esses campos e disciplinas, como Simpósio de 

 
3 Neste conjunto de fontes, os textos originais em língua inglesa apresentam os primeiros esforços teóricos sobre 
a criação da inteligência artificial e da interação do homem com máquinas mais complexas (TURING, 1950), além 
de descreverem as propostas do primeiro encontro acadêmico que debateu a reprodução da inteligência humana 
em computadores (McCARTHY et al., 1955). Em DUPUY (1996) e GARDNER (2003), obras publicadas em 
língua portuguesa, são expostos e revistos os eventos, publicações e as teorias dos primórdios da ciência cognitiva. 
Esta tarefa revisionista é discutida por SARAIVA e ARGIMON (2007) que abordam a relação da ciência cognitiva 
com ciência da computação a partir dos anos 1940, exame histórico e teórico produzido também por TEIXEIRA 
(2009) nos capítulos 2 e 3 (p.17-31) do seu livro. 
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Hixon em 1948, a Conferência de Dartmouth em 1956 e as Conferências de Macy que ocorrem 

entre 1946 e 1953.   

  Em relação aos estudos e aplicações técnicas de inteligência artificial, a Teoria 

Matemática da Comunicação serve como base até hoje, no século XXI, no sentido de mecanizar 

e conferir um nível simplificador aos mais diversos níveis de comunicação maquínica, e até 

mesmo humana. Este tipo de visão é encontrando especialmente nos projetos tecnológicos 

emergentes que procuram sistematizar a comunicação como um todo dentro de uma lógica 

eletrônica da computação (PRIMO; COELHO, 2002, p.9). 

 
Depois de tantos debates contra as teorias mecânicas da comunicação, estuda-se 
hoje como implementar a mecanização da comunicação! Isto é, o 
desenvolvimento de máquinas e algoritmos que permitam a um robô, por exemplo, 
reagir a inputs, através de um mecanismo binário, apresentando com velocidade 
outputs associados àquelas entradas no banco de dados (o chamado 
‘conhecimento’ dos robôs). Como pode-se perceber, tal empreitada se alicerça na 
Teoria da Informação e no Behaviorismo. Quando se pensava ter tal discussão 
ultrapassada, ela volta renovada e com nova vestimenta tecnológica, enfeitada 
com animações em 3D e sintetização de voz (PRIMO; COELHO, 2012, p. 9-10). 

 

  Desse modo, além de publicações e projetos de abordagem sistêmica, o contexto 

histórico ao longo do século XX, e mais recentemente no século XXI, deram repercussão à 

Teoria Matemática da Comunicação de Shannon e Weaver. De maneira resumida, inserida em 

uma matriz comunicacional que valoriza a eficácia da transmissão informativa, a Teoria consiste 

em “(...) reproduzir em um ponto, de forma exata ou aproximada, uma mensagem selecionada 

em outro ponto” (MELO, 2014, p. 468).  

  Para defender esse conceito, os autores propuseram um esquema definido como Teoria 

Geral da Comunicação, uma representação que reside primeiramente na identificação de uma 

fonte de informação que tem como função selecionar as mensagens que serão transmitidas. Por 

sua vez, as mensagens, que podem ser compreendidas como textos, áudios, imagens ou um 

conjunto informativo de outra natureza, são convertidas em sinais por meio de um transmissor. 

Na sequência, os sinais são encaminhados pelo transmissor a um receptor mediante a um meio 

de comunicação (canal). “O receptor é uma espécie de transmissor em reverso, transformando 

novamente o sinal transmitido em mensagem e enviando-a ao seu destino” (MELO, 2014, p. 

470). Dessa forma, enquanto a mensagem é enviada, o receptor assume um papel passivo, que 

só será modificado quando, dependendo da natureza do sistema e/ou do processo de transmissão 

da informação, este se tornar uma fonte de informação e estabelecer uma nova linha de  

encaminhamento de informação, tendo como objetivo atingir outro destinatário passivo que tem 
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como função somente receber as mensagens. 
 

O objetivo de Shannon é delinear o quadro matemático no interior do qual é 
possível quantificar o custo de uma mensagem, de uma comunicação entre os dois 
pólos desse sistema, em presença de perturbações aleatórias, denominadas 
‘ruídos’, indesejáveis porque impedem o ‘isomorfismo’, a plena correspondência 
entre os dois pólos. Se procurarmos reduzir o mínimo possível o dispêndio total, 
poderemos transmitir por meio de sinais convencionados os mais econômicos 
(MATTELART; MATTELART, 1999, p.58-59). 
 

  Neste quadro telegráfico da comunicação, existe um elemento muito caro para a Teoria 

Geral da Comunicação e que merece atenção: o ruído. Entende-se por ruído fragmentos que 

estavam ou não previstos na transmissão da informação e que podem, dependendo do seu nível, 

prejudicar o envio dos sinais em partes ou como um todo, como explica Melo (2014, p.470) 

através de alguns exemplos: “(...) Tais partículas não foram previstas na fonte e podem causar 

distorções no som (telefonia), estática (no rádio) ou deformações na forma ou no sombreado 

das figuras (televisão)”. Neste sentido, o ruído pode ser aplicado ou surgir em qualquer meio 

de comunicação ou mensagem, até mesmo em projetos de comunicação maquínica em 

inteligência artificial, se esses forem entendidos a partir da comunicação mecanizada com base 

na Teoria Matemática da Comunicação, e que seguem uma lógica sistematizada de estímulo- 

resposta dos homens para as máquinas/softwares (PRIMO; COELHO, 2012).  

  Na perspectiva do filósofo e teórico da comunicação Isaac Epstein (1986), o ruído pode 

aparecer por meio de agentes externos ou estar condicionado até mesmo na estrutura do canal, 

desempenhando “(...) uma certa organização ou ser totalmente aleatório, nesse caso 

configurando o ruído branco, isto é, um conjunto de sinais perturbadores cuja probabilidade de 

ocorrência é igual para cada sinal” (EPSTEIN, 1986, p.21). Em síntese, segundo o autor “o 

ruído, portanto, perturba a recepção fiel da mensagem, alterando-a” (EPSTEIN, 1986, p.21). 

Para diminuir a abrangência e os efeitos do ruído, é necessário que se aumente o número de 

sinais nas transmissões, provocando repetições informativas, redundâncias no entendimento da 

teoria de Shannon e Weaver, que visam proteger a mensagem, oferecendo mais segurança no 

envio de sinais. 

 

A redundância está presente tanto na interação cotidiana de duas pessoas quanto 
na transmissão de dados de telecomunicações. Seu conceito está presente nos 
mais variados sistemas que necessitam de proteção contra falhas, seja um 
hospital, um satélite ou um automóvel. O conceito ainda está associado à 
economia da informação, isto é, quanto menos redundante, mais econômica será 
a mensagem. Assim, quanto menos dados forem transmitidos entre máquinas 
(computadores, satélites), mais banda de transmissão pode ser usada e mais 



24 
 

informação pode circular. (MELO, 2014, p.471). 

 

  Ainda em relação ao ruído e redundância, é relevante complementar que não há uma 

linha de transmissão de informação ou um sistema comunicacional que elimine totalmente o 

ruído. Seguindo os enunciados de Melo (2014) e Epstein (1986), a redução do ruído está sujeita 

de maneira distinta em grau e custo quando se aborda a redundância informativa, pois o preço 

que se paga para diminuir os ruídos é alterado de acordo com as operacionalidades de cada 

sistema. Desse modo, o ruído provocado em uma ligação telefônica será diferente daquele que 

surge ou está previsto em uma transmissão televisiva ou em qualquer outro tipo de meio de 

comunicação ou máquina mais complexa, de inteligência artificial por exemplo. A 

diferenciação pode ser verificada na comparação que Epstein (1986) elabora entre o ruído e a 

redundância entre duas máquinas de locomoção distintas, o automóvel e o avião. 
 

Os sistemas indicadores do bom funcionamento de todas as partes de um avião 
deverão operar com um grau de redundância superior ao de seus equivalentes no 
automóvel, porque no caso de uma pane, o custo será maior. A redundância no 
avião equivale (no sentido da TI) a um aumento do número de sinais sobre o 
estritamente necessário para a transmissão da mensagem (EPSTEIN, 1986, p.22). 

 

A tese mecanicista defendida por Shannon e Weaver, entretanto, é mais complexa e 

vai além do esquema geral e linear atribuído à comunicação. Um dos problemas da Teoria 

da Informação de Shannon está no próprio nome. Em uma conferência em 1952 no MIT, o 

filósofo e matemático israelita Yehoshua Bar-Hillel propôs que o nome adequado para as 

conjecturas teóricas de Shannon deveria ser a Teoria da Transmissão de Sinais e o 

neurologista William Ashby emprega a expressão variedade para a Teoria (EPSTEIN, 1986). 

Robert K. Logan (2012) recorda que o próprio Shannon alertava que sua teoria não deveria 

corresponder à comunicação como um todo, tendo em vista que seus conceitos foram 

pensados para serem aplicados em problemas técnicos específicos. Dessa forma, em 1953, 

Shannon publica um sucinto trabalho, “The Lattice Theory of Information”4, em que 

reconhece as limitações de sua teoria.  

 

A palavra ‘informação’ recebeu muitos significados diferentes por vários autores 
no campo geral da teoria da informação. É provável que pelo menos alguns deles 
serão bastante úteis em determinadas aplicações para merecerem um estudo mais 
aprofundado e reconhecimento permanente. Dificilmente se pode esperar que um 

 
4 “A teoria da rede de informação”, tradução livre deste autor. 
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único conceito de informação vá explicar satisfatoriamente as inúmeras 
aplicações possíveis desse campo em geral. A presente nota descreve uma nova 
abordagem para a teoria da informação, que é voltada especificamente para a 
análise de certos problemas de comunicação em que existe uma série de fontes de 
informação simultaneamente em operação (SHANNON, 1953, apud LOGAN, 
2012, p. 37). 

 
  Por mais que Shannon tenha advertido à comunidade científica da época de que suas 

ideias tinham limitações, sua teoria ganhou espaço em múltiplas áreas, o que provocou ainda 

mais incômodo no matemático que, mais tarde, se afastaria da Teoria Matemática da 

Comunicação. Existem diversos motivos que levaram Shannon a tomar essa posição. Do ponto 

de vista do matemático, suas convicções estavam sendo tratadas de maneira religiosa, 

carregadas de modismo em vários campos e causando distorções de conceitos. Adiciona-se 

ainda o fato que naquele período histórico, o Grupo Profissional de Teoria da Informação (PGIT 

do inglês Professional Group on Information Theory), do Instituto de Engenheiros de Rádio 

(IRE, do inglês Institute of Radio Engineers), motivou embates que desagradaram Shannon, 

dado que parte dos pesquisadores e cientistas do grupo desejavam difundir as ideias da Teoria 

da Informação do matemático para outros campos, o que ocasionava deturpações na teoria. 

Shannon, ao lado do pensador da cibernética Norbert Wiener e do cientista da computação 

Robert Fano, defendia que a teoria deveria ser abordada somente em temas relacionados com 

tecnologias e que uma difusão desse modelo de pensamento em outros campos acarretava numa 

falta de seriedade científica (PINEDA, 2010).  

  No panorama da comunicação maquínica e de outros temas que se relacionam com 

Teoria Matemática da Comunicação, esses embates conceituais levantados em meados do 

século XX são de extrema valia porque expõem demarcações e delimitações teóricas que irão 

influenciar correntes de estudos, além de exteriorizar a real contribuição de Shannon e Weaver 

para o campo da Comunicação, principalmente porque a teoria prioriza a funcionalidade, a 

economia e dinâmica eficaz para que sejam efetuadas transmissões informativas com um menor 

estágio de ruído, não relacionado de modo intencional em sua estrutura de conhecimento às 

competências subjetivas, de contextos e qualitativas envolvem a informação. Esses são alguns 

dos vários motivos que colocaram a Teoria Matemática da Comunicação de Shannon e Weaver 

no centro de debates e críticas, o que fez com que pesquisadores defendessem posições mais 

cautelosas e específicas em relação ao uso de seus conceitos. Outros pesquisadores encontraram 

na Teoria Matemática da Comunicação um arcabouço para ampliar suas disciplinas de estudos 

e uma terceira frente teórica que procurou relativizar ou refutar as ideias de Shannon e Weaver 
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(LOGAN, 2012, p.33-55).  

  Neste panorama de contraposições, quando é abordado a comunicação mecanicista em 

inteligência artificial em relação às competências comunicacionais do homem, surgem 

problemas pertinentes que serão analisados ao longo deste capítulo. Contudo, é fundamental 

ressaltar, neste ótica crítica ao pensado de Shannon e Weaver, as indagações de Alex Primo e 

Luciano Roth Coelho (2002, p.10), ao questionarem se a comunicação e o pensamento do ser 

humano podem em sua totalidade ser quantificado nos moldes da Teoria Matemática e 

mecanicista de Shannon, uma vez que ao promovermos estudos sobre a interação homem e 

máquina, a fim de analisar a construção da comunicação em inteligência artificial, o homem é 

um represente proeminente deste tipo de relação.  

 

Sendo assim, o projeto de simular o diálogo humano a partir de uma perspectiva 
desenvolvida para o estudo técnico da transmissão telefônica é em sua gênese 
problemática e mal orientada. Claro, é um encaminhamento tentador para os 
programadores, já que faz uso de um linguajar familiar: bits por segundo, 
quantificação de informação, perda de sinal, etc. Porém, tenta-se forçar a 
interação humana para dentro de um molde que tem a forma de um telefone ou 
transmissor (PRIMO; COELHO, 2002, p.10). 

 

  Este mesmo tipo de questionamento a respeito da comunicação humana, maquínica em 

IA e a Teoria Matemática da Informação é reforçado pelo pesquisador e teórico estadunidense 

David J. Gunkel (2017), pois o autor identifica que dentro do campo da Comunicação os 

dispositivos e aparatos tecnológicos são tratados como meios de interação. No entanto, os 

aparatos tecnológicos interativos, de acordo com Gunkel (2017, p.15), são compreendidos 

como meras ferramentas que compõe as atividades do homem, concepção, segundo o 

pesquisador e teórico, fortemente influenciada pelas teorias de Shannon e Weaver. 

  A leitura crítica que Gunkel (2007, p.15) faz da tecnologia no campo da Comunicação 

está assentada na interpretação que Martin Heidegger concebeu sobre tecnologia e técnica: 

meios para uma determinada finalidade ou instrumentos técnicos que servem para diversas 

atividades do homem (GUNKEL, 2017, p.15). De todo modo, Heidegger entende que essas 

duas posições não estão dissociadas, e acrescenta que tecnologia segue “a concepção corrente 

de técnica, segundo a qual ela é um meio e um fazer humano, pode, por isso, ser chamada de 

determinação instrumental e antropológica da técnica” (HEIDEGGER, 2007, p. 375).  

  Retomando essas discussões teóricas para a comunicação em inteligência artificial nos 

estudos em Comunicação, e estendendo a crítica de Alex Primo e Luciano Roth Coelho (2002), 

pesquisadores preocupados com a dimensão da comunicação e do pensamento humano 
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catalogados na lógica mecanicista e computacional nos projetos de IA com base nas teorias de 

Shannon e Weaver, Gunkel (2017, p.15-16) aborda que os estudos em Comunicação 

negligenciou a comunicação promovida pelas máquinas como elemento participante e ativo nas 

interações como o homem, jogando tais tecnologias à margem da discussão teórica como 

ferramentas utilizadas para atividades específicas. Dessa forma, Gunkel (2017, p.16) escreve 

que “os estudos de comunicação pareceram marginalizar ou até ignorar esse aspecto, entretanto, 

a disciplina de fato começou tratar do tema ao tentar abordar e conceitualizar o amplo leque de 

possibilidades”. 

  Contudo, por mais que existam ressalvas pertinentes ao pensamento dos matemáticos 

estadunidenses acerca da comunicação maquínica e na teoria da Comunicação voltada aos 

estudos em tecnologias, há outro conceito importante da Teoria da Informação, ou da Teoria 

Matemática da Comunicação, que até hoje contribui para discussões sobre a ciência e as 

aplicações em inteligência artificial: a entropia.  

 

1.3 O processo de entropia em sistemas  
 
  
  Na termodinâmica do físico e matemático alemão Rudolf Clausius, entropia foi 

entendida como uma medida de falta de energia mecânica indisponível de ser aplicada num 

processo de trabalho. Tal medida tende a aumentar ou diminuir e, por esse motivo, o físico 

austríaco Ludwig Boltzmann atrela essa perspectiva de entropia alinhada com cálculos de 

probabilidade. Essa introdução sobre os primórdios da entropia na Física é pertinente para que 

possamos interpretar o que Claude Shannon compartilha em seus estudos, tendo em vista que 

o teórico da informação encontra nas ideias de Boltzmann o arcabouço para formular sua ótica 

de entropia como um termo empregado para representar a medida de informação em uma 

mensagem. Em complemento, a partir da análise do trabalho do físico nuclear Léo Szilárd, que 

apresentou a ideia de entropia como oposição à informação, Shannon apontou que entropia é 

manifestação de um estado de desordem, um desarranjo que sistemas maquínicos estão sujeitos 

a enfrentar. Desse modo, Shannon distinguiu entropia como um grau de incerteza ou 

desorganização quantitativa de informações numa mensagem, acrescentando em sua teoria o 

termo de entropia positiva. Sobressai neste contexto trazer uma ressalva teórica: a notoriedade 

da teoria da entropia de Shannon é reforçada com os trabalhos do matemático e fundador da 

cibernética Norbert Wiener, que ajudou a formular em seus estudos um posicionamento 

semelhante ao do matemático estadunidense. Contudo, Wiener apenas substituiu a palavra 
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“positiva” no conceito de entropia de Shannon para “negativa”, ao tratar da entropia em suas 

obras, em especial em “Cibernética: ou controle e comunicação no animal e na máquina” (2017) 

de 1948. Assim, apesar dos termos serem diferentes, tanto entropia positiva quanto negativa 

estão direcionadas em uma mesma perspectiva teórica. (LOGAN, 2012, p.28-33). 

 
A fim de cobrir este aspecto da engenharia da comunicação, tínhamos de desenvolver 
uma teoria estatística de quantidade de informação, em que a unidade desta 
quantidade de informação era aquela transmitida como uma decisão única entre 
alternativas igualmente prováveis. (...) A noção de quantidade de informação liga-se 
muito naturalmente a uma noção clássica em mecânica estatística: a de entropia. 
Assim como a quantidade de informação em um sistema é a medida de seu grau de 
organização, a entropia de um sistema é a medida de seu grau de desorganização; e 
uma é simplesmente a negativa da outra (WIENER, 2017, p.33). 

 
 
  Integra-se ainda à ideia de entropia uma disposição natural de deterioração de sistemas 

maquínicos e, por esse motivo, os autores mencionados acima tratam essa desordem como uma 

ameaça que necessita de ofensivas. Ressaltamos, aliás, que a entropia pode ocorrer não só por 

um fator externo, como um ruído ou um conjunto de perturbações do ambiente. Mesmo que 

Shannon procure quantificar e apresentar um controle econômico linear na transmissão de 

mensagens de uma fonte de informação para um receptor, encontra-se na aplicabilidade de sua 

teoria uma dimensão que possivelmente não pode ser determinada de antemão, tendo em vista 

que um canal ou uma fonte de informação podem contar com falhas em sua elaboração ou na 

propagação de mensagens. Por isso, insere nessa lógica uma extensão de probabilidade que 

preconiza o reconhecimento e a somatória das ocorrências no envio da informação, tendo como 

foco, entre outras justificativas, o enfrentamento da entropia (LOGAN, 2012; PINEDA, 2010, 

EPSTEIN, 1986).  

  Deve-se ressaltar também que a entropia pode ser discutida tanto em temas específicos, 

no funcionamento de máquinas analógicas, digitais, autônomas ou não, como em softwares de 

inteligência artificial, reforçando seus aspectos mecanicistas de transmissão de informações e 

natureza comunicacional, bem como em sistemas biológicos e no corpo social. Nesta lógica, 

diferente de Shannon, Wiener propõe um alargamento no combate da entropia, direcionado o 

debate até mesmo para questões de sociopolítica. Influenciado pela leitura das atrocidades 

cometidas pelos regimes totalitários da primeira metade do século XX, e tendo acompanhado 

de perto os conflitos gerados na Segunda Guerra Mundial, Wiener olha para a entropia como 

um fenômeno que apresenta riscos para diferentes formas de homeostasia, estado de equilíbrio 

das funções e composição do corpo. Neste caso, para Wiener, a entropia é uma exteriorização 

degenerativa do corpo social, ou sistemas maquínico (MATTELART; MATTELART, 1999, 
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p.65-67). Porém, é preciso apontar que é necessário empregar proporções precisas e distintas de 

análise quando se descreve o processo de entropia em sistemas maquínicos em comparação 

com sistemas orgânicos ou sociais.  

  Mas para analisarmos o que Shannon assinala como entropia em sua teoria da 

informação, e que Wiener expõe na cibernética, é fundamental centralizar a discussão em uma 

abordagem mais ampla e importante para o tema: a sistêmica, concebida em correntes teóricas 

que entendem os fenômenos, organismos naturais, sociais e as máquinas como elementos 

sistemáticos que não podem ser comprimidos somente como partes isoladas, pois integram em 

suas composições outros sistemas e subsistemas internos e externos (ambiente). Em outras 

palavras, sistemas são compostos de dinâmicas interações fracionadas, na égide de complexas 

organizações que simbolizam sua totalidade. “Sua natureza é interdisciplinar, no mínimo. Sua 

aplicação se dá em distintos campos de conhecimento, não ficando limitada à sua área de 

origem” (LIMA, 2014, p.449).  

  A ponte entre a abordagem sistêmica e a teoria da informação está diretamente vinculada 

com a Biologia. Uma série de motivos colaboram para que a teoria da informação fosse atrelada 

com esta ciência, tendo como principal estímulo a aplicação da noção de informação e do código 

de Shannon nos estudos de cromossomos, no mapeamento do DNA na investigação da 

hereditariedade e em pesquisas de código genético (MATTELART; MATTELART, 1999, 

p.61).  

  No entanto, é por meio dos estudos do biólogo Ludwig von Bertalanffy, precisamente 

na elaboração de sua Teoria Geral dos Sistemas (1975), publicada após a Segunda Guerra 

Mundial, que é possível construir uma ponte teórica da ciência biológica com as ideias de 

Shannon. Nesta direção, é preciso ressaltar primeiramente que a noção de que organismos são 

mantidos por meio de funções e informação, o que garante unicidade aos sistemas, é cara ao 

biólogo austríaco. De acordo com Lima (2014, p.450), a principal contribuição de Bertalanffy 

para a comunidade científica foi a de identificar que o comportamento de um sistema como um 

todo não é semelhante ao comportamento das partes que o compõem. As peças que formam 

esse conjunto sistêmico, além dos sistemas como um todo, recebem influências e intervenções 

externas que podem alterar de modo significativo sua estrutura e funcionalidade, e é justamente 

neste aspecto que encontra-se a relação com a entropia de Shannon. 

 
(...) as variáveis registradas nas estruturas e processos do interior de um sistema 
podem ser interpretadas como esforços realizados pelos membros do sistema que 
visam regular ou enfrentar uma tensão, a qual pode provir tanto do meio como do 
interior do sistema; a capacidade desse último de dominar a tensão depende da 
presente e da natureza da informação que retorna (feedback) aos atores e tomadores 



30 
 

de decisão (MATTELART; MATTELART, 1999, p.62). 
 
 
  Contudo, é imprescindível alertar que embora haja uma aproximação com a teoria de 

Shannon, existe também um distanciamento da abordagem de Bertalanffy das teses 

mecanicistas vinculadas historicamente com a leitura teórica e aplicada da instrumentalização 

das tecnologias, que tem como base a Teoria Matemática da Comunicação. O distanciamento 

ocorre por dois motivos: o primeiro é que apesar de não ignorar o conjunto de interações que 

formam um sistema complexo, Bertalanffy enfatiza “o valor que a teoria dos sistemas dá ao 

todo dinâmico” (PRIMO, 2003, p.64), prestigiando a organização como um todo dos sistemas. 

O segundo motivo, foi abordado em partes anteriormente neste capítulo ao tratarmos da 

preocupação de Alex Primo e Luciano Roth Coelho (2002, p.10) com a comunicação humana 

dentro da matriz mecanicista. Para Bertalanffy, a leitura mecanicista, concepção que se 

interessa sobretudo pelas partes dos sistemas, e não pelo conjunto como um todo dos sistemas 

complexos, era insuficiente para entender os sistemas orgânicos, dos seres vivos que são 

pensados de modo especial pela Biologia (PRIMO, 2003, p.64). 

 

Se antes a ciência ocupava-se da explicação de fenômenos observáveis, reduzidos à 
interação de elementos investigáveis e independentes entre si, passa-se agora à 
investigação da totalidade (conceito antes visto como vago e nebuloso) e dos 
problemas de organização. Se transposto o método científico clássico – que oferece 
confiáveis resultados na física, por exemplo – para o estudo dos seres vivos (e a 
interação entre eles) obter-se-á consistentemente o mesmo sucesso? Sistemas vivos 
e não-vivos podem ser estudados com segurança a partir dos mesmos pressupostos 
e métodos? (PRIMO, 2003, p.65). 

 

  As diferenciações entre sistemas maquínicos, de observação teórica mecanicista e 

qualitativa da transmissão informacional, frente aos sistemas orgânicos, em que a informação 

não pode ser reduzida apenas aos aportes quantitativos, somando também elementos 

qualitativos e de sentido da informação e da comunicação, serão discutidos no tópico seguinte 

deste capítulo. Dessa forma, por ora, é importante estabelecer que a separação da linha de 

pensamento de Bertalanffy para a teoria de Shannon diz respeito ao tratamento que se concebe 

para identificar a natureza, operações e a dinâmicas dos sistemas em partes ou ressaltando suas 

totalidades organizacionais, além da diferenciação mais evidente: por mais que a ideia da 

transmissão de informação e entropia possam ser aplicadas para tentar entender os sistemas 

orgânicos, com a do homem, de acordo com Primo (2003), por meio do tese biológica de 

Bertalanffy (1975), a tarefa torna-se um tanto quanto insuficiente porque tratam de dois seres 

de natureza sistêmica distintas. 
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  Ao retomarmos a discussão para a transmissão de informação e a entropia em sistema 

maquínicos, independente da leitura fragmentada ou totalizante dos sistemas, veremos que as 

influências e intervenções causadas em sistemas ocorrem por diversas prerrogativas, mas a 

essência desse processo é formada pelas interações que os sistemas têm com o ambiente em que 

estão inseridos, através de entradas e saídas que no vocábulo da abordagem sistêmica são 

denominados como inputs (ação) e outputs (retração), respectivamente. Assim, os impulsos 

externos servem ou para fortalecer ou para causar desordem (entropia) nas funções principais e 

secundárias do sistema. Quatro fatores são determinantes na criação de estímulos positivos 

contra a entropia: 1) velocidade no desempenho das funções dos sistemas; 2) as competências 

dos demais sistemas e subsistemas integrados 3) o feedback (retroalimentação) e a redundância 

informativa presente no sistema; 4) o tratamento da informação. (MELO, 2014). 

  Ressaltamos que quanto mais aberto for um sistema maquínico, maiores serão os inputs 

e outputs, o que pode resultar em transformações singulares ou universais em seu conjunto. 

Tomando como exemplo um software de inteligência artificial, quanto mais aberto esse sistema 

for na inclusão de influências externas provocadas por intervenção humana ou de outras 

máquinas, maior será a complexidade e o nível de ação e reação de operacionalidades dos 

subsistemas, incluindo nesta ótica as comunicações desempenhadas por softwares. Assim 

sendo, buscando corresponder à realidade de inputs e outputs gerados, os processos de curadoria 

informativa e funcional, feitos por mãos humanas ou programação maquínica em softwares de 

inteligência artificial mais abertos, são mais expressivos no objetivo de evitar falhas e a 

desordem (entropia). 

 
Os sistemas abertos apresentam nítidas características definidoras, como 
crescimento e competição (interna, dos seus subsistemas). Por outro lado, sua 
totalidade complexa requer dos elementos constituintes ajuste adequado dos 
subsistemas, sob a pena de as variações dos elementos constituintes afetarem o 
comportamento do conjunto. Para reagir satisfatoriamente aos estímulos do 
ambiente, há necessidade de funcionamento orientado contextualmente. (...) Na 
medida em que cresce, fato resultante de seu eventual sucesso na resposta aos 
estímulos do ambiente, o sistema aberto enfrenta um desafio delicado: a 
diferenciação (LIMA, 2014, p.451). 

 
 
  Em sistemas que apresentam uma estrutura mais fechada, em que os inputs e outputs 

são mais restritos aos agentes externos, a entropia e os ruídos de transmissão nas 

mensagens/sinais também surgem. Isso ocorre porque a demanda de informação empregada na 

comunicação de sistemas menos complexos e mais fechados está atrelada também aos fatores 

indeterminados que podem surgir na fonte de informação e no canal, consequentemente 
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causando falhas na transmissão. Nessa lógica, nos sistemas mais simples e restritos ao ambiente, 

também é necessário mensurar de antemão a probabilidade de entropia. Como entropia na visão 

da Shannon, Weaver e Wiener é o oposto da redundância informativa que um sistema precisa 

ter para desempenhar seu controle e equilíbrio funcional, sistemas muito fechados podem sofrer 

variações e acúmulo de desordem, uma vez que a redundância de informação trazida pelo 

campo externo é limitada. Por fim, a desorganização nos sistemas altera suas funcionalidades e 

estruturas e, dependendo da entropia, um sistema mais fechado é capaz de dispor uma abertura 

maior de inputs e outputs, alterando seu desempenho de ação e reação, entre elas a de 

comunicação (LIMA, 2014, p.452-454; MELO, 2014, p.470-471).  

 

1.4 A informação com significado e sentido 
 

  Como descrevemos, Shannon reconheceu que sua teoria da informação apresentava 

limitações e não deveria ser utilizada para a comunicação como um todo ou em todos as ciências 

(LOGAN, 2012, p.37). Porém, a crítica mais contundente à teoria foi proferida em Nova Iorque 

na The Josiah Macy Jr. Foundation, durante a 8ª Conferência de Macy em março de 1951. Na 

data, o físico e professor de comunicação e neurociência Donald MacCrimmon MacKay 

argumentou que era necessário pensar que informação tem significados, estruturas semânticas 

e são passíveis de interpretação. Além disso, MacKay justificava que o receptor era relevante e 

tinha autonomia nos processos comunicacionais, em oposição à forma que a teoria de Shannon 

propunha alocar o destinatário da mensagem. A perspectiva trabalhada por MacKay também 

somava a questão do contexto em que a informação é produzida, transmitida e recebida porque 

dependendo do contexto toda a estrutura informativa é modificada, concepções estas que 

intencionalmente não eram incorporadas na teoria da informação por Shannon e Weaver. O que 

trouxe MacKay a incluir essas particularidades ao debate foi a falta de identificação da teoria 

dos matemáticos estadunidenses com a comunicação que é pratica pelos seres humanos. Tal 

posicionamento não provocou em Shannon reações negativas contra sua teoria ou 

reformulações em suas bases teóricas, pois o matemático estava convicto na defesa da 

informação como forma padronizada de encaminhamento de sinais. De acordo com a crítica de 

literatura e ciência Katherine Hayles (1999, p.54-55, apud LOGAN, 2012, p.38), MacKay 

observou nos ideais de Shannon uma preocupação centralizada na ‘informação seletiva’, que é 

a informação calculada considerando-se a seleção de elementos de mensagem de um conjunto. 

Mas a informação seletiva por si só não é suficiente”. Tendo esta conjectura em mente, MacKay 

defendeu a hipótese da informação estrutural, colocação que enaltece a interpretação da 
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mensagem, especificamente a metacomunicação que será difundida de maneira intensa pelo 

biólogo e antropólogo Gregory Bateson e outros pesquisadores associados à Escola 

interdisciplinar do Palo Alto. 

 
A informação estrutural deve envolver a semântica e o sentido se ela pretende ser 
bem-sucedida no seu papel de interpretar a informação seletiva ou a informação de 
Shannon. A informação estrutural está preocupada com o efeito e o impacto da 
informação na mente do receptor e, portanto, é reflexiva. A informação estrutural 
tem uma relação com a pragmática bem como a semântica, na qual tenta preencher 
a lacuna explicativa entre o significado literal de uma frase e o significado pretendido 
pelo falante ou escrito. (LOGAN, 2012, p.38). 

 

  Bateson se envolveu com a informação estrutural de MacKay, pois ambos defendiam a 

opinião de que a informação deve ser distinguida pelo significado que ela proporciona. Ou seja, 

se inexiste diferença entre os diferentes tipos de informação não há informação, pois todas as 

informações têm um mesmo princípio e finalidade. Soma-se ainda nessa visão a importância da 

subordinação da informação ao contexto e à interpretação na escala de significação, segundo o 

trabalho de Logan (2012, p. 39-41).  

  Se nos aprofundarmos nas posições que MacKay e Bateson apresentam veremos que 

existem pontos mais aprofundados que reforçam uma ideia de limitação na teoria de Shannon, 

precisamente se pretendemos encontrar sentido, contextos e significados na forma mecanicista, 

quantificava e telegráfica da comunicação dos homens para as máquinas na construção da 

comunicação em inteligência artificial. Como pretensão, a teoria do matemático diz respeito e 

muito à lógica de transmissão de sinais em sistemas, principalmente se colocarmos como foco 

de estudo os sistemas maquínicos e transmissão de informações de máquinas/softwares para 

outros recursos tecnológicos de mesma natureza. Entretanto, sua teoria provoca dúvidas se 

condicionada, como apontando neste capítulo, ao funcionamento dos organismos vivos, como 

os animais, plantas e seres humanos, pontuando aqui diferenciações no universo ecológico que 

cerca o ser humano.  

  Esse ceticismo sobre se a Teoria da Informação ou Teoria Matemática da Comunicação 

reforça, em partes, a pergunta elaborada por Alex Primo (2003, p.65) na trilha do pensamento 

biológico de Bertalanffy (1975) e a crítica de Gunkel (2017, p.15-16) aos estudos em 

Comunicação que instrumentalização as tecnologias desconsiderando o valor da interação entre 

homem e máquina. Dessa forma, é fundamental inserirmos uma problemática pertinente aos 

estudos de Comunicação e tecnologias: Na interação entre homens e máquinas, autônomas e 

dotadas em um nível básico de representação de inteligência humana, qual a teoria da 
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comunicação ou da informação que deveria prevalecer para examinarmos esse tipo de 

interação? Ou: Se a Teoria da Informação de Shannon e Weaver, e em partes com a colaboração 

da cibernética de Norbert Wiener, está centrada na transmissão de sinais, o que aponta caminhos 

para compreendermos a comunicação entre um ser vivo orgânico (o homem) e um software 

inserido  em  um  corpo  formado  de   energia   elétrica,  silício  e   linhas de  programação? A 

princípio, questões complexas dessa natureza são difíceis de serem respondidas  porque não se 

encerram em um escopo teórico, sendo necessário expor outros pressupostos que colaboram 

para o debate.  

  Uma indagação semelhante, que vai de encontro ao problema, foi formulada por 

pesquisadores (LOGAN, 2012, p. 42-65) em “Propagating Organization: An Enquiry”5 

(KAUFFMAN et al., 2008), ao analisarem se a informação presente nos seres vivos orgânicos 

poderia ser compatível com a teoria de Shannon e Weaver. No estudo, a hipótese principal é a 

de que a teoria dos matemáticos não pode ser empregada na biosfera, pois no sentido darwiniano 

de evolução, tanto informação quanto entropia não podem ser mensuradas nos seres vivos 

orgânicos, pois um sistema orgânico (animais, plantas e seres humanos) está sempre em 

evolução, sendo que uma medida de incerteza nesse tipo de organismo é incalculável e não 

corresponde à lógica de medida finita e calculável que propõe Shannon, acrescentando ainda 

que um ser vivo orgânico é dotado de sentidos (LOGAN, 2012, p.43). 

 
O ponto-chave descoberto na análise do POE foi o de que a informação de Shannon 
poderia ser definida independentemente do significado, enquanto a informação 
biótica ou instrucional estava intimamente ligada ao significado da informação do 
organismo, ou seja, a propagação de sua organização. Assim, vemos a organização 
dentro de um sistema como uma forma de informação – uma noção muito mais 
dinâmica de informação do que a informação de Shannon, que é apenas uma 
sequência de símbolos ou bits (LOGAN, 2012, p.45). 

 

  Concluímos neste tópico que nessas linhas teóricas existe uma nítida distinção de visões: 

Por um lado, a informação seletiva e quantitativa que prioriza a transmissão eficaz de 

mensagens/sinais, ancorando no trabalho probabilístico e estatístico de Shannon e Weaver. Por 

outro, a informação qualitativa e simbólica, carregada de sentido e semântica de MacKay e 

Bateson, largamente reforçada na Escola do Palo Alto. Na história dos primórdios da 

inteligência artificial, o alicerce teórico é carregado da noção de que as informações num corpo 

orgânico, no caso o homem, podem ser transmitidas para uma máquina, como vemos em Wiener 

(2017, p. 202-209) ao tratar da aprendizagem de máquina (machine learning), ou no resgate 

 
5 “Organização de propagação: um inquérito”, tradução livre. 
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histórico e conceitual que João de Fernandes Teixeira apresenta (2009) ao discutir como 

matemáticos, cientista da cognição e da computação pensavam em reproduzir as atividades 

mentais do homem em um computadores. Está inserida nesta perspectiva o princípio de 

Shannon da transferência de informação de um ambiente para outro. Porém, na medida em que 

o homem é colocado no centro de uma interação maquínica, essa lógica é alterada, como aponta 

Logan (2012, p.41-65) ao promover uma longa discussão sobre o armazenamento, produção e 

transmissão de informação em sistemas bióticos. Surge assim a necessidade de não só 

compreender o funcionamento das máquinas, aventando também o desafio de entender a 

comunicação humana.  

 

1.5 O colégio invisível: a comunicação como comportamento e aprendizado 
 
 
  Analisar as inúmeras performances da comunicação humana e da interação entre 

homens é uma tarefa que apresenta alta complexidade e requer um esforço multidisciplinar e 

interdisciplinar com a colaboração dos mais vastos campos da ciência. Tal investigação foi 

efetuada por um grupo de pesquisadores estadunidenses a partir dos anos 1940. O grupo, 

formado por pesquisadores da biologia, psicologia e psiquiatria, antropologia, dentre outros 

campos e ciências, não partiu de uma única pretensão de estudo, sendo que suas teses foram 

sendo construídas em temas variados ao longo das décadas seguintes. Além disso, por atuarem 

em diversas instituições de ensino e de pesquisa nos Estados Unidos, a relação entre os membros 

foi sendo construída por meio de correspondências e, às vezes, de maneira aleatória, um evento 

ou outro reunia parte dos pesquisadores que mais tarde seria conhecido como um colégio 

invisível, pois não partilharam de uma sede para seus estudos. No entanto, em 1959, um dos 

membros do grupo, o psiquiatra Donald “Don” Jackson funda um centro de pesquisas em 

terapia familiar na cidade Palo Alto na Califórnia, o Palo Alto Mental Research Institute, ainda 

em atividade. A fundação do espaço de pesquisa será importante para os pesquisadores porque 

é com local que o grupo seria conhecido mais tarde como a Escola de Palo Alto.  

  Três bases teóricas irão determinar os estudos dos teóricos do colégio invisível: 1) a 

perspectiva de que a comunicação deve ser pensada dentro de um escopo interativo e 

sistêmico, com forte influência de uma das teorias de Norbert Wiener e da Teoria Geral dos 

Sistemas (1975) de Ludwig von Bertalanffy; 2) As pesquisas de Gestalt da psicologia, 

especialmente no que concerne à construção dos valores, interações e organizações humanas 

por meio das percepções; 3) A psicanálise sobre a consciência, subjetividade e inconsciência 
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de Sigmund Freud frente às relações do homem (FRANÇA; SIMÕES, 2014, p.170-171).  

  No decorrer deste tópico, iremos expor as principais teses de três pensadores da Escola 

do Palo Alto, Gregory Bateson, a antropóloga Margaret Mead e o psiquiatra e teórico da 

comunicação Paul Watzlawick, em relação aos estudos em comunicação, buscando atrelar 

ainda as teorias com a problemática da construção da comunicação em inteligência artificial. 

No que se refere ao sentido geral, esses teóricos estadunidenses entendem a comunicação a 

partir do princípio de múltiplas contextualizações, baseadas em relações ou interações, 

defendendo ainda a tese de que comunicação é comportamento. Assim, em 1973, Paul 

Watzlawick, Janet Helmick Beavin e Don D. Jackson (2017) ressaltaram que todo 

comportamento carrega mensagens, ora significados, e que é impossível não haver 

comunicação.  

 
Ora, se está aceito que todo comportamento, numa situação interacional, tem valor 
de mensagem, isto é, é comunicação, segue-se que, por muito que o indivíduo se 
esforce, é-lhe impossível não comunicar. Atividade ou inatividade, palavras ou 
silêncio, tudo possui um valor de mensagem; influenciam outros e estes outros, por 
sua vez, não podem não responder a essas comunicações e, portanto, também estão 
comunicando (WATZLAWICK et al., 2017, p. 44-45). 

 
 
  Por essas ideias, os pesquisadores de Palo Alto enxergam a comunicação de forma 

orquestral, em que as interações são constituídas por inúmeros significados e envolvem diversos 

níveis de complexidade relacionais. Por tais teses, entre outras, levantam-se contradições com 

a posição linear e telegráfica da comunicação de Shannon. Entende-se ainda que o conceito de 

comunicação dos teóricos do Palo Alto é diversificado e complexo por envolver diversas 

camadas, desde a fala, olhares, gestos, expressões de linguagem ou de uma cultura, contextos 

sociais, biológicos, antropológicos até silêncios, imobilidade física ou mensagens e interações 

carregadas de pouca expressividade. Em síntese, comportamentos humanos dos mais variados, 

desde os manifestados em família, na sociedade, nas relações entre amigos e inimigos, bem 

como na interação com outros seres, orgânicos ou não. Para lidar com toda essa profundidade 

empírica, os pensadores do Palo Alto procuraram identificar por meio de observação e registro 

um conjunto de padrões de comportamento tendo como finalidade identificar uma lógica na 

comunicação (WATZLAWICK et al., 2017;  FRANÇA;  SIMÕES,  2014;   WINKIN,  1998). 

  Neste sentido, o colégio invisível sinaliza cinco conceituações iniciais para se pensar a 

comunicação e, consequentemente, as interações comunicacionais: 1) Mensagens são unidades 

isoladas de comunicação e nelas as informações se manifestam nos conteúdos relatados; 2) Um 

conjunto de troca de mensagens é considerado como interação; 3) Padrões de interação são 



37 
 

unidades de comunicação em que a troca de mensagens ocorre num nível superior nas relações; 

4) Comunicação não se resume somente à informação, pois a comunicação determina 

comportamentos, dos mais diversos, que definem as relações; 5) A comunicação está assentada 

em dois pilares: o relato e a ordem. O relato é o conteúdo da mensagem em si e a ordem sinaliza 

como esse conteúdo deve ser compreendido (WATZLAWICK et al., 2017, p. 44-45). Assim, a 

Escola do Palo Alto defende a tese de que não se pode ignorar a metainformação ou 

metacomunicação nas mensagens e nas interações.  

  Muito desse pensamento, centrado na obra de Paul Watzlawick et al. (2017) se deve, 

sobretudo, aos estudos de zoologia e de antropologia de Gregory Bateson. Em 1950, no 

zoológico de São Francisco na Califórnia, Bateson observou na comunicação de macacos e 

lontras uma série de sinais que indicavam um comportamento lúdico ou de enfrentamento. Com 

isso, além de Bateson, outros pesquisadores da Escola do Palo Alto passaram a aplicar esse 

conceito na comunicação humana. Bateson elaborou a teoria do enquadramento que, em síntese, 

pretende descrever os quadros de sentidos que determinam as ações e reações das partes 

envolvidas numa interação. Na visão do antropólogo, a comunicação verbal humana conta 

camadas denotativas, que diz respeito ao conteúdo das mensagens, outras metalinguísticas, 

elementos explícitos ou subentendidos constitutivos das mensagens que orientam uma 

linguagem, e uma terceira camada, da metacomunicação, que podem determinar ou não uma 

lógica interativa. Esses três níveis ajudam a apontar que tipo de comunicação está ocorrendo 

em uma dada situação. Acrescenta-se que os enquadramentos são manifestados num sentido 

subjetivo e imaterial entre as partes, orientando a conduta das interações (WINKIN, 1998, p.44- 

45; FRANÇA, SIMÕES, 2014, p.172; MENDONÇA, SIMÕES, 2012, p.188-189). Em outras 

palavras, a cientista da Comunicação e pesquisadora portuguesa, Maria João Centeno (2009, 

p.39) descreve que a teoria de Bateson sobre o enquadramento disserta sobre a comunicação 

verbal, intencional ou não, e de comportamentos voluntários e involuntários, muitas vezes 

habituais que fogem de um estado de consciência permanente.   

 
A comunicação entre os seres vivos versa sobre as regras e as contingências da 
relação. Um gato “fala” em termos de padrões e contingências da relação; é da 
responsabilidade do homem, em consequência da “conversa”, proceder a uma 
dedução, adivinhando o que o animal quer. É precisamente a necessidade desta 
dedução que diferencia a comunicação dos animais pré-verbais e a linguagem 
do homem. O conteúdo de uma mensagem raramente é aceite pelos indivíduos 
como sendo única e exclusivamente uma afirmação de facto. O indivíduo ao 
receber uma mensagem aborda-a na tentativa de perceber qual o contributo para 
a relação entre os dois (CENTENO, 2009, p. 39). 
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  Tal proposição, a da metacomunicação, é importante para pensarmos tanto a 

comunicação humana e das máquinas. Tomando como exemplos os computadores, é necessário 

um conjunto de dados para que um software execute uma tarefa comunicacional, além de 

metadados que possam manipular esses dados, ou seu conjunto - informações, dentro de uma 

lógica (ordem) de programação computacional para que as atividades sejam concretizadas de 

maneira correta, ou no mínimo de acordo com as funções e os efeitos almejados. Ao estender 

esta questão para os softwares de aprendizado de máquina, encontramos na pergunta formulada 

por Norbert Wiener se “as máquinas feitas pelo homem podem aprender e reproduzir-se?” 

(2017, p. 202) uma referência. A conclusão para a questão na visão do pensador da cibernética 

é conclusivamente positiva. No entanto, Wiener inclui uma ressalva de natureza técnica e 

mecanicista de metacomunicação, alertando que uma programação computacional necessita de 

uma ordem que indique ao sistema maquínico “(...) o que realmente queremos e não o que 

pensamos querer” (2017, p. 209). Esta diferenciação de relato e de ordem deve ser proposta pela 

seguinte orientação: 

 
As novas e reais mediações da máquina de aprender também são pensadas de 
maneira literal. Caso se programe uma máquina para ganhar uma guerra, deve-se 
pensar bem o que pretendemos dizer com isto. A máquina de aprender precisa ser 
programada por experiência. A única experiência de uma guerra nuclear que não seja 
imediatamente catastrófica é a de um jogo de guerra (WIENER, 2017, p. 209).  

 

 No entanto, na comparação entre a metacomunicação, bem como a comunicação em si, 

entre a maquínica e homem, encontra-se um problema semelhante ao apontado por Kauffman 

et al (2008 apud LOGAN, 2012) ao confrontar a entropia em sistemas maquínicos com 

organismos vivos. A metacomunicação nas máquinas pode até ser comprimida em símbolos e 

cálculos. Porém, a metacomunicação humana envolve classes mais complexas, presentes numa 

estrutura verbal e não verbal que está condicionada ao contexto em que a comunicação ocorre, 

através dos múltiplos níveis de interpretação que podem ocorrer em relação ao ordenamento 

das mensagens transmitidas num processo de interação.  

  Surge, neste contexto, outro problema: que tipo de metacomunicação deve permear a 

interação homem e máquina de maneira mútua? Ao discutirmos o problema da comunicação 

em inteligência artificial dentro da matriz teórica da Escola de Palo Alto, é importante 

apontarmos que a tese mecanicista da comunicação, fortemente presente em modelos 

tecnológicos de ações que geram reações ou de estímulos que condicionam respostas, não 

correspondem às interpretações de interação pragmática e relacional que defendem os autores 

do Colégio Invisível (PRIMO, 2003, p.84). Por esses e outros pontos teóricos nebulosos, Alex 
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Primo (2003, p.153), questiona: 

 
Mas e o que acontece quando uma pessoa interage com um programa de 
inteligência artificial? Não se estaria garantindo uma ultrapassagem do 
mecanicismo informacional? A interação não quebraria a barreira imposta pelas 
relações potenciais? E, inserindo ‘inteligência’ em um programa informático 
não se estaria convertendo-o em uma máquina autopoiética, transformando 
também suas interações? (PRIMO, 2003, p.153). 

   

  As perguntas do pesquisador (PRIMO, 2003) não podem ser respondidas numa chave 

teórica uníssona, uma vez que existem inúmeras aplicações de inteligência artificial que 

desempenham diferentes formas de comunicação e interação, mecanicista ou complexas que 

possam apresentar aspectos interativos recíprocos com o homem. Consequentemente, qualquer 

pesquisador que pretenda responder os questionamentos de Alex Primo (2003, p.153) precisará 

analisar diferentes softwares de inteligência artificial, acrescentando ainda nesta tarefa o 

entendimento de que diversas aplicações de inteligência artificial ainda passam por processo de 

desenvolvimento, não sendo possível obter respostas conclusivas e holística a curto prazo. 

  Fora a metacomunicação, é relevante somar ao debate de ideias que os pensadores da 

Escola do Palo Alto trabalharam com outra teoria relevante sobre as interações: a homeostase, 

conceito já abordado neste capítulo ao tratarmos de entropia em Wiener. No colégio invisível, 

o primeiro a trabalhar com a conceituação foi Donald D. Jackson na psicoterapia familiar. É na 

ideia de homeostase dos pensadores estadunidenses que a abordagem sistêmica é verificada 

com nitidez. Na teoria, as partes que compõem uma relação precisam desenvolver regras para 

que as interações sejam mantidas no mínimo em equilíbrio. Isto serve para diversos tipos de 

sistemas e organismos, e se dirige ainda às pequenas operações comunicacionais, posto que os 

seres, orgânicos ou não, estão interconectados e o desequilíbrio de uma das partes afeta todo o 

mecanismo (FRANÇA; SIMÕES, 2014, p.174-175).  

  Interessa para este estudo discutir a homeostase porque levando em consideração a 

programação de aprendizado de máquina nos processos de construção da comunicação em 

inteligência artificial, na interação homem e máquina, ou até mesmo a abordagem mais 

mecanicista de estímulo-resposta em um software, ocorrem processos de desequilíbrio porque 

novos inputs reconfiguram o conhecimento e dados das aplicações, provocando desordens que 

podem ou não ser transpostas para um nível de estabilidade. Além disso, a busca por uma 

homeostase em aplicações de inteligência artificial irá influenciar diretamente o seu 

desenvolvimento, assim como as competências de suas pequenas ou múltiplas competências, 

como a da comunicação, dentre outras. 
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Para Ashby, a habilidade de adaptar-se a uma mudança contínua em ambientes 
imprevisíveis, chamada adaptividade (‘adaptivity’, na literatura em inglês), tem 
uma relação direta com a inteligência. Durante o processo adaptativo, algumas 
variáveis internas precisam ser mantidas dentro de limites predeterminados, seja 
por mudanças evolutivas, reações fisiológicas e ajustes sensoriais, ou 
simplesmente por aprendizado de novos comportamentos. Portanto, devido a essa 
propriedade regulatória, ou homeostase, o organismo ou o agente artificial pode 
operar e permanecer vivo em uma zona de viabilidade. Além disso, Dyke e 
Harvey (Dyke & Harvey, 2005, 2006) destacam que, para entender a vida 
artificial ou real, é primordial entender primeiro os mecanismos básicos 
relacionados à homeostase (MOIOLI, 2008, p.65-66). 

 

  Para que possamos compreender com mais propriedade a relação do conceito de 

homeostase com inteligência artificial, precisamos discutir dois caminhos diferentes 

percorridos por pesquisadores e cientistas que debatem, desde a primeira metade do século XX, 

qual modelo de inteligência artificial seria o ideal para reproduzir a inteligência humana em 

máquinas, a abordagem cognitivista/simbólica ou a conexionista. A linha de pensamento 

cognitivista ou simbólica propõe uma distinção entre cérebro e mente, priorizando que as 

máquinas podem ter capacidades cognitivas em equilíbrio com a cognição humana, podendo, 

desse modo, manipular informações, símbolos e até mesmo tomar decisões. O emprego teórico 

e aplicado da visão cognitivista/simbólica vigorou principalmente entre as décadas de 1960 e 

1980, principalmente na criação de sistemas especialistas6 dos mais diversos (TEIXERA, 2009; 

REGIS, MESSIAS, 2012).  

 
Os cognitivistas defendem a ideia de uma teoria computacional da mente, ou seja, 
que a partir de um conjunto de regras lógico-formais pode-se traduzir todas as 
funções cognitivas para o formato de representações simbólicas. Estas 
representações são a base pela qual se redige a sequência de instruções elementares 
– o algoritmo – usada para programar o computador. (...) É importante ressaltar que 
os cognitivistas não abolem a matéria como suporte das operações mentais. 
Defendem apenas que a natureza da matéria não é fundamental, uma vez que o 
algoritmo pode ser implementado em um organismo biológico, de carbono, ou um 
uma inteligência artificial, com base em silício ou outro material (REGIS; 
MESSIAS, 2012, p.38-39).  
 

  Por outro lado, a perspectiva conexionista defende a ideia de que a mente é indissociável 

do cérebro humano, configurando assim que para reproduzir a inteligência humana, 

manifestada nas conexões e sinapses neurais, é necessário que se crie redes neurais artificiais 

(RNAs) nas máquina/softwares. De acordo com João de Fernandes Teixeira (2009), a visão 

 
6 Softwares ou sistemas operacionais dos mais variados modelos que empregam inteligência artificial na solução 
de problemas específicos, baseados e adaptados para diversas finalidades e áreas de aplicação (MENDES, 1997). 
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conexionista de inteligência artificial ganhou espaço no meio científico a partir do final da 

década de 1970. O autor (TEIXEIRA, 2009) descreve que no século XXI a abordagem 

cognitivista/simbólica de inteligência artificial ressurge no mercado de tecnologia, 

principalmente em computadores e soluções de inteligência artificial que prezam pelo acúmulo 

de memória e processamento eficaz de informações, mas acrescenta que ainda há iniciativas 

tecnológicas de linha conexionista em desenvolvimento, seja por empresas de tecnologias ou 

por cientistas da computação (TEIXEIRA, 2009, p.33-45).  

  Esse breve parêntese sobre as duas visões mais conhecidas de reprodução da inteligência 

humana em máquinas serve para apontarmos que a relação da homeostase de Bateson, Wiener, 

dentre outros, encontra ressonância no estudo que Patrícia Armâncio Vargas (2005) 

desenvolveu sobre inteligência computacional e Sistemas Homeostáticos Artificiais. De acordo 

com a pesquisadora, assim como ocorrem nos organismos vivos, os sistemas artificiais, 

dependendo de sua natureza, contam com três sistemas que executam homeostase: 1) redes 

neurais  artificiais  (RNAs);  2)  sistemas  imunológicos  artificiais;  e  3)  sistemas endócrinos 

artificiais. O primeiro corresponde a transmissão de informação e a interação entre os neurônios 

artificiais, provocados pela conexão de sinais numéricos que formam uma rede/arquitetura em 

diferentes camadas. O aprendizado de máquina nas RNAs está atrelado aos inputs que recebem 

dos agentes externos, na comunicação do homem para a máquina, por exemplo, gerando, dessa 

forma, três modelos diferentes de aprendizagem. O segundo sistema de homeostase artificial, o 

imunológico artificial, é definido por Vargas (2005, p.51) como sistemas adaptativos, de 

estruturas complexas, que têm funções imunológicas para solucionar problemas nos sistemas. 

Por fim, as homeostasis endócrinas artificiais são sistemas que recebem intervenções externas 

e internas que ajudam a controlar e reagir ao funcionamento e aos comportamentos do sistema, 

visando garantir sua manutenção (VARGAS, 2005, p.54).   

  Outros dois pressupostos da Escola de Palo Alto merecem atenção quando se aborda o 

conceito de interação: cismogênese e a do duplo vínculo, do inglês double bind, Próxima da 

ideia de entropia e da homeostase, a cismogênese é a teoria que descreve as mudanças de caráter 

simétrico ou complementar que ocorrem nos seres e em sistemas no decorrer das interações. A 

simétrica é a mudança comportamental que acontece em um ou mais indivíduos, ou até mesmo 

em um sistema, que gera atitudes semelhantes num terceiro: comportamentos agressivos que 

criam outros mais ou menos agressivos, por exemplo. Para nos aproximarmos da comunicação, 

a cismogênese simétrica é aquela em que indivíduos, grupos ou sistemas compartilham e 

reforçam as mesmas ideias e informações, de maneira simétrica. Ocorre que em um grau mais 

extremo da cismogênese simétrica, haverá o estímulo de competitividade entre as partes ao 
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longo dos processos de interação. Em último estágio, essa situação pode provocar o fim das 

relações e o rompimento dos sistemas. (CENTENO, 2009, p.66-75; FRANÇA, SIMÕES, 2014, 

p.175).  

  Por sua vez, a cismogênese complementar marca uma conduta de desequilíbrio nas 

relações, posto que uma parte é submissa e a outra orienta de forma dominante o 

comportamento nas interações. As relações na cismogênese complementar podem ser alteradas 

e a submissão de um grupo ou indivíduo se converte para uma posição de superioridade. Assim 

como ocorrem na cismogênese simétrica, a complementar também ocasiona a ruptura das 

relações e dos sistemas, pois os níveis de hostilidade entre as partes são acentuados. Bateson 

desenvolveu a teoria da cismogênese a partir de pesquisas etnográficas feitas com a antropóloga 

Margaret Mead em 1929, observando o ritual Naven7 da tribo Iatmul na Papua Nova Guiné, e 

em 1936, em Bali. As duas pesquisas antropológicas renderam publicações e ajudaram a 

formular também a teoria do duplo-vínculo, que parte da análise das interações familiares na 

relação de uma mãe e um filho na cultura balinesa, de estudos sobre esquizofrenia e da 

influência da Teoria dos Tipos Lógicos dos matemáticos e filósofos da lógica Bertrand Russell 

e Alfred North Whitehead. Bateson e Mead mostraram que nos processos de interação existem 

estímulos paradoxais com efeitos destrutivos, baseados numa dubiedade comunicativa e 

comportamental que se apresenta uma disparidade entre um enunciado e outro contexto, quando 

uma mensagem falada, por exemplo, tem um sentido diferente daquilo que o corpo expressa. 

Essa concepção já foi exposta neste capítulo, ao descrevermos a preocupação de Wiener (2017, 

p.209) ao tratar da dubiedade que uma mensagem ou comunicação mais elaborada pode provocar 

no aprendizado de máquinas. Consequentemente, dentro dos processos de interação, uma das 

partes é punida por não saber diferenciar qual informação está correta, além de ser condenada 

por não ter a capacidade de discernir sobre as comunicações paradoxais (WINKIN, 1998; 

CENTENO, 2009).  

  Os conceitos e teorias elencados neste tópico são basilares para compreender o que os 

pensadores da Escola de Palo Alto entendem por informação, comunicação e interação. Por 

fim, entendemos que é necessário apontar o que os teóricos do colégio invisível apresentam 

como padrões de interação, além de descrevermos preliminarmente a relevância que a interação 

do homem para as máquinas tem na construção dos processos comunicacionais em inteligência 

artificial.  

 
7 O estudo etnográfico foi publicado por Bateson pela primeira vez em 1936, traduzido no Brasil com o título: 
“Naven: um exame dos problemas sugeridos por um retrato compósito da cultura de uma tribo da Nova Guiné, 
desenhado a partir de três perspectivas” (2018). 
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1.6 Padrões sistêmicos de interação 

 

  Por meio da abordagem sistêmica, três pensadores da Escola de Palo Alto, Paul 

Watzlawick, Janet Beavin e Don D. Jackson (2017), lançaram pressupostos sobre os padrões e 

as regras que regem os diferentes tipos de interações. Entende-se por padrões de interação os 

comportamentos repetitivos que ocorrem ao longo do tempo em diversas situações. Posto de 

outro modo: por mais corriqueiras ou extraordinárias que sejam as relações, haverá padrões de 

interação manifestados por meio de comportamentos repetitivos. Devemos incluir nessa lógica 

ainda que os padrões de interação, consequentes de atitudes ou de processos de comunicação 

reiterados, não são limitados, principalmente se levarmos em conta a complexidade das relações 

humanas, e das interações dos homens com outros seres e com o mundo (WATZLAWICK et 

al., 2017, p. 107-133).  

  Ao pensarem as interações de forma sistêmica, os teóricos do colégio invisível 

acreditavam que existem relações supérfluas e importantes. Quem determina a natureza das 

relações triviais ou mais relevantes são as partes que integram o sistema interativo, além de um 

fator decisivo que vai além dos conteúdos que permeiam as relações: a repetição de sequências 

comunicativas estabelecidas no tempo. Em outras palavras, para que as interações sejam 

constituídas, não basta somente uma troca de mensagens entre dois ou mais indivíduos. Nesse 

quadro, a durabilidade e a forma em que as relações são construídas são de suma importância. 

Assim, as interações que apresentam uma estrutura estabilizada, onde o conteúdo, o formato da 

relação e o tempo duradouro são elementos importantes, as partes que integram as interações 

expõem sequências habituais de comunicação e metacomunicação mais evidentes, assim como 

uma profundidade de comportamentos e até mesmo patologias, como a da cismogênese 

simétrica e complementar. Por outro lado, nas interações supérfluas, o conteúdo promovido 

entre as partes pode até interessar, a princípio, seus integrantes. Porém, a forma com que esse 

tipo de relação se concebe, e principalmente a sequência comunicacional e comportamental, 

podem não ser estáveis. Desse modo, para que os processos de interação sejam estabelecidos 

de forma sistemática, é necessário compreender as estruturas e os pormenores de que envolvem, 

influenciam e determinam a comunicação entre dois ou mais seres, o que Watzlawick et al. 

(2017, p.66-105) descreve em sua obra ao tratar das patologias da comunicação. 

  Seguidamente, os pensadores do colégio invisível olham com mais interesse para os 

sistemas de interação estabilizados, posto que são neles que os padrões de interação podem ser 

examinados e compreendidos com mais propriedade, além de contarem com uma pragmática 

relacional de longo período, expondo unidades reiteradas de comunicação e regras de conduta. 
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Nesta visão, a abordagem sistêmica é retomada: o comportamento de um indivíduo afeta, de 

modo positivo ou negativo, a relação. A comunicação aqui assume seu papel primordial, porque 

essencialmente para Escola do Palo Alto comunicação é sinônimo de comportamento que 

influencia toda a cadeia de interação. Essa linha teórica de influência da comunicação 

(comportamento) entre os membros de uma interação é batizada de globalidade. Em 

complemento, as interações não são determinadas somente pelas motivações das partes que 

integram as relações. Concebidos como sistema, alguns processos e padrões de interação estão 

envolvidos também em matrizes contextuais e transcendentes em outros sistemas e aos 

subsistemas que interferem nas relações. Por causa da complexidade e das múltiplas 

interferências desses tipos de sistemas, a ideia de que há um “corolário da noção de globalidade” 

é denominada pelos teóricos de não-somatividade (WATZLAWICK et al., 2017, p.112-113). 

  Por fim, outro princípio de interação é o da retroalimentação e homeostase: como 

verificado, as interações sofrem influências internas e externas. Por isso, com o objetivo de 

assegurar a integridade das relações, é preciso criar anticorpos de equilíbrio e o controle 

interacional. Essa regulação, que Watzlawick et al. (2017, p-132-133) irá chamar de calibração 

e funções escalonadas, visa estabilizar os sistemas de relação e em grande medida fazer que 

com os membros de um processo de interação estejam adaptados às mudanças. 

(WATZLAWICK et al., 2017, p.107-133).   

  Ao longo do século XX e atualmente no século XXI, diversas aplicações de inteligência 

artificial buscaram condicionar em seus sistemas inúmeros padrões de comunicação e interação, 

sobretudo os modelos de IA de matriz mecanicista, de estímulo-resposta e 

simbólica/cognitivista, presente nos sistemas especialistas. Dessa maneira, Alex Primo e 

Luciano Coelho (2002, p.12) irão identificar nos chatbots Eliza8 e Cybelle9 os traços do que 

esses mesmos pesquisadores denominam de “tradição behaviorista (comportamental)”, uma 

tradição aplicada em IA que opera um conjunto de associações para que a máquina apresente 

resultados corretos numa conversação, respondendo aos estímulos predeterminados. “O 

Behaviorismo tem, pois, um forte traço determinístico, buscando prever comportamentos a 

partir de condições anteriores. Desse modo, desconsidera-se o poder criativo do sujeito” 

(PRIMO; COELHO, 2002, p.12). Torna-se notável que o conceito complexo de interação e 

 
8 Primeiro chatbot, robô de conversação, criado com Processamento de Linguagem Natural no laboratório de 
Inteligência Artificial do MIT pelo escritor e cientista da computação Joseph Weizenbaum entre 1964 e 1966 
(GUNKEL, 2017, p.8-9). 
9 Primeira chatbot brasileira que a operacionalizava a língua portuguesa na web, projetada em 1999 por Alex Primo 
e Luciano Coelho. A potencialidade de interação de Cybelle é objeto de estudo dos pesquisadores (PRIMO; 
COELHO, 2002). 
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comunicação (ou comportamento) dos teóricos da Escola do Palo Alto não deve ser subordinada 

à lógica dos sistemas especialistas e mecanicista de alguns modelos de inteligência artificial, o 

que nos direciona mais uma vez para a questão de qual aporte teórico da Comunicação 

corresponderia às mais diversas formas de interação homem com as máquinas/softwares de 

inteligência artificial. Entretanto, por mais que as interações entre homens e inteligência 

artificial possam ser catalogadas em um plano mecanicista e de estímulo-resposta, os 

desenvolvedores de softwares de inteligência artificial, assim como ocorreu com os pensadores 

de Palo Alto, buscam entender e criar padrões de interação em inteligência artificial. Isso ocorre 

em sistemas especialistas, por exemplo, por três motivos, segundo Santos e Carvalho (2008, 

p.7): 1) As interações auxiliam na solução de problemas na relação entre homem e a máquina, 

principalmente na obtenção de respostas objetivas e claras para um determinado problema ou 

estímulo; 2) As interações entre usuários e inteligência artificial ajudam a máquina adquirir 

novos conhecimentos e colabora para que haja uma modificação no aprendizado que já havia 

sido adquirido, além de atualizar a base de dados dos softwares; 3) Ajuda a manter um 

relacionamento contínuo, permitindo até mesmo que os sistemas maquínicos aprendam a 

identificar dados brutos e padrões humanos de transmissão de conteúdo (SANTOS; 

CARVALHO, 2008, p.7).  

  Concluímos este capítulo com um ponto que aparentemente é contraditório e que se 

ressalta na discussão dos conceitos analisados: o pensamento cibernético de Norbert Wiener 

desdobra-se em duas abordagens que, a grosso modo, não estão em dialogo: por um lado a 

Teoria Matemática da Informação de Shannon e Weaver, que somada ao behaviorismo ajuda, 

como base teórica, na criação de demandas tecnológicas de inteligência artificial baseada no 

mecanicismo telegráfico de estímulo-resposta, dentre outras características comunicacionais, 

interativas e de aprendizado de máquina. Por outro lado, a informação estrutural de MacKay 

somada com a teoria de pensamento orquestral, pragmático e interacional da comunicação 

proposta pelos pensadores do Palo Alto, que, aliás, entendem informação, interação e 

comunicação dentro de um arcabouço que envolve metacomunicação, padrões de interação e 

níveis de complexidade presentes das simples até as mais complexas formas de relacionamento 

interpessoal. 

Reconhecemos, assim como Shannon e Weaver, que a Teoria da Informação dos matemáticos 

conta com limitações, principalmente na discussão dos processos comunicacionais do homem 

alocados nas interações com as máquinas. Contudo, enxergamos na Teoria da Informação, ou 

Teoria Matemática da Comunicação, um princípio de complementaridade junto com os 

conceitos e correntes teóricas do Colégio Invisível. Dessa forma, embora as distinções das 
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teorias da informação e da comunicação qualitativa e quantidade sejam pertinentes, para 

resumir a gênese desses dois conceitos-chaves, para este estudo interessa concebê-la, a 

princípio, de forma integrada. Colocadas num plano de isolamento uma da outra, as teorias não 

ajudam a compreender os processos de comunicação em inteligência artificial, processos esses 

que necessitam tanto do entendimento da lógica das máquinas e como da complexidade da 

comunicação humana.   

  Assim sendo, para este estudo, as teorias não devem ser comprimidas somente na 

transmissão de sinais informativos ou na reprodução das interações humanas frente aos objetos 

artificiais computacionais. Defende-se, portanto, compreender ao longo deste estudo qual dos 

diferentes pressupostos respondem às proposições e ao problema de pesquisa, tendo como 

objetivo ainda explorar e descrever com mais assertividade o fenômeno da comunicação em 

inteligência artificial e a análise da aplicação Watson Assistant. 
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CAPÍTULO 2: A CIÊNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) 
 

  O empenho por parte do homem em criar artefatos que possam reproduzir suas inúmeras 

capacidades cognitivas e de trabalho não nasceu com os computadores digitais, como mostra 

João de Fernandes Teixeira (2009). Contudo, a partir dos anos 1940, esta ambição começa a 

ganhar propriedades mais reais e, décadas depois, a inteligência humana pode (pelo menos em 

partes ou em maior ou menor grau) ser reproduzida de modo artificial nas máquinas digitais. 

Como ciência, por suas dificuldades, incertezas e desafios, esta ambição humana contempla 

diversas áreas, campos e disciplinas, mostrando-se extremamente complexa tanto na produção 

quanto na compreensão. Dessa forma, entender e analisar a ciência da Inteligência Artificial 

consiste em verificar e incorporar em um mesmo objetivo diversos saberes e ciências que 

historicamente apresentam contradições em matéria de cooperação. Ainda assim, ou apesar 

disso, para este estudo interessa realizar esta exigente tarefa. Para isto, neste capítulo, trazemos 

três perspectivas que se relacionam ao longo do texto, sendo elas: 1) Histórica, a fim de facilitar 

o entendimento do processo tecnológico atrelado com o nascimento e desenvolvimento da 

Ciência da Computação; 2) Reflexiva, que leva em consideração a importância de trabalhos 

essenciais para pensarmos o que é inteligência artificial e; 3) Técnica, descrita com mais ênfase 

por entendermos que na análise da inteligência artificial (principalmente dos processos de 

comunicação maquínica na esteira da interação homem e máquina) é necessário expor as 

funções, recursos, metodologias e técnicas propriamente ditas que fazem com a inteligência 

artificial seja o que é, ou no mínimo para entendermos o que o ser humano pretende fazer com 

este tipo de tecnologia. No mais, alguns nomes apresentados no primeiro capítulo deste trabalho 

são resgatados, entre eles: Norbert Wiener, Claude Shannon e Gregory Bateson. Não à toa, pois 

o surgimento e os primeiros incentivos ao desenvolvimento da inteligência artificial nascem 

com a cibernética, as teorias behavioristas e da Informação. No entanto, novos nomes são 

trazidos para esta pesquisa, como Alan Turing, John von Neumann, Warren McCulloch, John 

Searle e Joseph Licklider. Autores, dentre outros, que escreveram artigos, projetos e projeções 

tecnológicas, ou refutações teóricas, que são impossíveis de serem ignoradas em Inteligência 

Artificial. Posteriormente, na segunda parte deste capítulo, as reflexões teóricas são colocadas 

em segundo plano para uma discussão mais técnica sobre redes neurais artificiais (RNAs), 

aprendizado de máquina (machine learning) e o subcampo do processamento de linguagem 

natural (PLN), sendo que esta última exposição está inserida no tema da comunicação 

maquínica, tópico retomado e estendido na segunda parte desta pesquisa com algumas 

dicotomias sobre interação homem e máquina referenciadas no primeiro capítulo. 
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2.1 A Formação de uma nova ciência: experimentalismo e bases teóricas 
 

  Para analisar e compreender a construção dos processos comunicacionais em 

inteligência artificial, é essencial conceituar sobre o repertório teórico e prático que perfaz esta 

ciência em diferentes perspectivas, seja de orientação filosófica, histórica ou técnica. Desse 

modo, na história da inteligência artificial, e consequentemente na historiografia da Ciência da 

Computação, tornou-se uma conveniência atribuir e concentrar basicamente em alguns nomes 

e encontros científicos e acadêmicos o mérito da criação da inteligência artificial, devido ao 

pioneirismo em projetos computacionais e manuscritos teóricos publicados a partir dos anos 

1930. Dessa forma, para alcançarmos um entendimento mais preciso do que é inteligência 

artificial é necessário um desdobramento cronológico na história, a partir de artigos e encontros 

acadêmicos e científicos que consolidaram esta ciência ao longo do século XX.  

  A Ciência da Computação é reconhecidamente o berço da inteligência artificial, 

inclusive quando os primeiros rascunhos acadêmicos nos anos 1930 ligados à Matemática 

procuravam descrever um salto dos algoritmos das máquinas analógicas para as idealizadas 

máquinas digitais. Além disso, a própria Ciência da Computação era somente um campo 

preenchido de experimentalismo tecnológico e ousadia teórica, centrado principalmente em 

dois matemáticos que mais tarde seriam notoriamente designados como pais da Computação: o 

britânico Alan Turing (1912-1954) e o húngaro, naturalizado estadunidense, John von 

Neumann (1903-1957). Da sua parte, o curso de Turing no mundo da computação se inicia na 

resolução de problemas matemáticos no meio acadêmico. Dessa empreitada, o matemático 

britânico escreve uma teoria maquínica para tentar resolver um problema que até a metade dos 

anos 1930 produzia um repertório amplo de discussões: ‘o que seria algoritmo e computação?’. 

A partir deste e de outros percursos teóricos Turing procura conceber lógicas algorítmicas, 

sequência de regras e operações com um número finito de dados, a fim de resolver um ou mais 

problemas específicos em um dispositivo: a Máquina de Turing10 (TEIXEIRA, 1998). Tendo 

influenciado o pensamento de Alan Turing, o matemático John von Neumann teve seus esforços 

reconhecidos na Computação nos anos 1940, apesar do seu passado histórico no 

desenvolvimento de computadores. Uma das principais contribuições de John von Neumann na 

história da computação foi feita em 1946. A ‘arquitetura de Neumann’, como ficou reconhecida, 

 
10 Não é de interesse deste trabalho descrever o funcionamento da Máquina de Turing, apenas mencionar, no relato 
da história da Inteligência Artificial, a importância desta invenção tecnológica para a ciência da IA. Contudo, a 
explicação do funcionamento da Máquina de Turing pode ser conferida na exposição de João de Fernandes Teixeira 
em “Mentes e Máquinas: uma introdução à ciência cognitiva” (1998, p.20-28). 
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pode ser definida como a implementação de programas como dados na memória das máquinas, 

o que permite a execução dos programas juntamente com o armazenamento dos dados 

(TEIXEIRA, 1998, p.42-43; PRIMO, 2003, p.167). “Com isso, as operações podiam ser 

preparadas e executadas internamente, sem que fosse necessário reprogramar as tarefas a cada 

vez que era ligado o computador” (SARAIVA; ARGIMON, 2007, p.151). O modelo criado por 

von Neumann foi pensando para ser aplicado em máquinas digitais, projeto este que foi 

concretizado. As atuais máquinas modernas utilizam a arquitetura de von Neumann, modelo 

este que “(...) proporciona a possibilidade de haver uma autonomia entre hardware e software, 

ou seja, a possibilidade de rodar programas diferentes no mesmo hardware e vice-versa. Mais 

do que isto: as máquinas com arquitetura von Neumann são todas sequenciais” (TEIXEIRA, 

1998, p.43).  

  Contudo, é necessário perguntarmos: o que interessa para os estudos em inteligência 

artificial os levantamentos teóricos dos primórdios da Ciência da Computação e de tecnologias 

que hoje são consideradas rudimentares? Primeiramente, como atesta Teixeira (1998, p. 35), os 

pressupostos teóricos e as invenções computacionais dos anos 1930, e principalmente durante 

a década de 1940, tiveram um robusta influência da cibernética de Norbert Wiener e John von 

Neumann que sistematizavam, junto com outros conceitos, principalmente da Psicologia e da 

Matemática, a ideia de que a mente humana se equipara com um computador digital, e vice- 

versa. Cumpre acrescentarmos, todavia, que o termo ‘inteligência artificial’ não havia sido 

criado naquela época, o que viria acontecer somente na segunda metade dos anos 1950. Em 

segundo lugar, as descobertas, em especial da arquitetura de John von Neumann, servem de 

reflexão para um artigo que é considerado como marco conceitual na história da ciência da 

Inteligência Artificial: “Cálculo lógico de ideias inerentes à atividade nervosa”11 (1991), texto 

escrito pelo psiquiatra e neurofilosogista Warren McCulloch (1989-1969) em parceria com o 

cientista cognitivo Walter Pitts (1923-1969). Publicado em 1943 pelo periódico científico 

“Bulletin of Mathematical Biophysics”, o texto inaugurou o campo de estudos sobre redes 

neurais artificiais (RNAs), uma área de pesquisa que promove discussões e aplicações técnicas 

em sistemas computacionais modelados de acordo com redes neurais biológicas de animais ou 

dos homens. Desse modo, os teóricos e os desenvolvedores de RNAs procuraram reproduzir a 

estrutura do cérebro humano, em especial o processamento e armazenamento de informações 

das redes neurais biológicas, em um plano artificial maquínico. A abordagem teórica e o 

funcionamento de diferentes modelos de RNAs serão discutidas em um tópico específico mais 

 
11 Tradução livre deste autor para o original: “A Logical calculus of the ideas immanent in nervous activity”. 
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à frente neste capítulo, pois é importante descrevermos primeiramente a relevância do trabalho 

de McCulloch e Pitts (1991). O texto, que tem como sustentação teórica geral a dissertação de 

mestrado de Claude Shannon12 (TEIXEIRA,1998, p.36), descreve a criação de um modelo de 

neurônio artificial. Por meio deste modelo, seria possível reproduzir as redes neurais biológicas 

e, com isso, fomentar a gênese de pensamentos.  

  Na perspectiva, os cientistas da computação Stuart Russell e Peter Norvig (2013, p. 16), 

descrevem que o trabalho de McCulloch e Pitts (1943) teve como fonte três pilares de pesquisas: 

1) os estudos em fisiologia e funções executadas pelos neurônios do cérebro orgânico; 2) Uma 

leitura analítica das teorias sobre Lógica dos filósofos e matemáticos Bertrand Russell e Alfred 

North Whitehead (1961-1847); 3) A teoria da computação de Alan Turing, naquele período 

ainda em desenvolvimento. A partir dessas três referências, McCulloch e Pitts (1943) criaram 

um modelo artificial de neurônio que operava em dois estados: ligado ou desligado, semelhante 

ao método binário de Shannon. Segundo a proposta da pesquisa, ao ligar um neurônio artificial 

outro neurônio é estimulado (RUSSELL; NORVIG, 2013, p.16). Portanto, McCulloch e Pitts 

(1991) buscaram na criação de neurônios artificiais a defesa de lógicas computacionais e, em 

último grau, a reprodução da racionalidade humana em unidades binárias ligadas ou desligadas. 

Essas unidades binárias (compostas de neurônios artificiais) poderiam receber inputs que 

estimulam ou inibem as camadas da rede neural artificial (TEIXEIRA, 1998, p. 38-39). 

 
Esses pesquisadores conheciam as idéias de Alan Turing sobre os números 
computáveis e a obra de Russell e Whitehead sobre o cálculo proposicional e, ainda, 
tinham configurado um modelo de sistema nervoso como uma rede de células 
conectadas que podem estar em dois estados — excitadas ou inibidas — dependendo 
da atividade das demais células da rede. Articulando esses conhecimentos e 
formulando a tese descrita no próprio título do artigo, a de que as idéias são 
imanentes à atividade nervosa e são apreensíveis através de um cálculo lógico, eles 
forneceram todos os elementos necessários para a concretização do sonho das 
máquinas inteligentes, numa tendência ou noutra (MAGRO, 2003, p. 13). 

 

  As contraposições da arquitetura de Neumann, junto com as proposições de outros 

pesquisadores, frente ao artigo de McCulloch e Pitts serão descritas posteriormente neste 

capítulo na análise de dois modelos de criação de inteligência artificial, a abordagem 

conexionista, que tem como base as redes neurais artificiais, e a linha simbólica, traduzida na 

defesa de que processos cognitivos podem ser reproduzidos simbolicamente pelas máquinas 

 
12 Este trabalho não tem como objetivo analisar a dissertação de Claude Shannon. Contudo, “A Symbolic Analysis 
of Relay and Switching Circuits”, texto publicado pelo matemático em 1938, é revisado e tem seu conteúdo 
direcionado para o campo da Comunicação em um artigo do pesquisador Hugo Pelegrini (2009). 
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(REGIS; MESSIAS, 2012; TEIXEIRA, 2009).  

  Dessa maneira, em continuidade ao relato cronológico de eventos e de trabalhos teóricos 

que auxiliaram na formação da ciência da inteligência artificial, é fundamental destacarmos que 

o cenário dos anos 1930 e 1940 foi propício para ideias inovadoras, de modo ainda mais singular 

no universo neófito da Ciência da Computação e do aprimoramento da Informática, devido ao 

contexto bélico da Segunda Guerra Mundial. À época, um encontro acadêmico iria influenciar 

os rumos dos estudos em inteligência artificial e, portanto, condicionar propostas nesta ciência 

que viria a crescer ainda mais a partir da década de 1950: Na cidade de Pasadena (EUA), na 

Califórnia Institute of Technology, o congresso sobre “Mecanismos Cerebrais do 

Comportamento”, também denominado de Simpósio de Hixon por ter sido amparado 

financeiramente pelo Fundo Hixon, teve como objetivo científico e acadêmico discutir como o 

comportamento humano é influenciado ou determinado pelo sistema nervoso central, alinhando 

no evento os embates das pesquisas contemporâneas daquele período. Em vista disto, o 

psicólogo cognitivo Howard Gardner (2003) relata que no Simpósio de Hixon, John von 

Neumann estabeleceu uma comparação notória entre o cérebro humano e uma máquina que 

na época era considerada, segundo Gardner (2003, p.25), um produto de ficção científica, o 

computador eletrônico. Na mesma linha, durante o Simpósio, Warren McCulloch levantou uma 

discussão sobre o processamento da informação no cérebro e traçou referências a partir de sua 

exposição entre o sistema nervoso humano e as lógicas maquínicas. Acima dessas ideias que 

iriam determinar os horizontes da inteligência artificial, o Simpósio de Hixon foi importante 

também para lançar as primeiras iniciativas em uma nova ciência, a ciência cognitiva 

(SARAIVA; ARGIMON, 2007, p.151) e para fortalecer o campo do behaviorismo, em especial 

pela fala de Karl Lashley (1890-1958). À época, da primeira até o início da segunda metade do 

século XX, “acreditava-se na ciência do comportamento” (GARDNER, 2003, p. 27) e o 

behaviorismo exercia uma influência marcante, tanto em nível intelectual de produção de 

conhecimento quanto metodológico, entre acadêmicos e cientistas.  

  Com o objetivo de discutir estudos, fortalecer encontros acadêmicos que ocorriam nos 

Estados Unidos e no México, além de promover debates e a integração de diferentes disciplinas 

e campos científicos, a maioria em ascensão, de 1946 até 1953 foram realizados 10 encontros 

acadêmicos na cidade de Nova Iorque na Fundação Josiah Macy Jr., entidade filantrópica ligada 

à área da Saúde que financiou as reuniões. Em sua origem, o encontro, organizado por Warren 

McCulloch foi nominado como “Conferência sobre Mecanismos Circulares Causais e de 

Feedback em Sistemas Biológicos e Sociais”, mas logo em seguida, por iniciativa de Norbert 

Wiener, o encontro foi batizado como “Conferência sobre Cibernética” (WIENER, 2017, p. 32- 
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40; GARDNER, 2003, p.39).  

  O primeiro encontro, ocorrido durante dois dias em março de 1946, contou com um 

grupo de 20 pesquisadores vinculados com diversos campos de estudos. Além da apresentação 

de artigos e participação em discussões, “(...) até que tivessem a oportunidade de eliminar suas 

diferenças e avançar rumo a um pensamento comum”, segundo o relato de Wiener (2017, p.40-

41) presente na conferência. Além de Wiener e McCulloch, a primeira conferência de Macy 

teve a colaboração de nomes importantes para a cibernética, como John von Neumann, Walter 

Pitts e Gregory Bateson que, a partir deste encontro, apresentou junto com Margaret Mead 

o conceito de feedback e de duplo-vínculo13. Do segundo ao sexto encontro, de 1946 até 1949, 

as exposições e debates nas Conferências de Macy foram centradas na área da Psicologia. 

Em 1950, contudo, as apresentações de estudos voltados à computação e à cibernética 

foram retomadas, revelando ao longo do sétimo encontro discussões sobre comunicação, 

linguagem e teoria da informação, contando com a primeira exposição de Claude Shannon nas 

Conferências, gerando confrontos teóricos sobre semântica e fala com o psicólogo e cientista 

da computação Joseph Licklider (1915-1990) que mais tarde, na década de 1960, apontaria 

ângulos de pesquisa que atualmente formulam a tecnologia da computação cognitiva (LIMA 

JUNIOR, 2017b, p.16).  

  No mais, o sétimo encontro envolveu embates sobre a mente e os sistemas analógicos 

versus digitais com partição de Gregory Bateson. Por sua vez a oitava conferência de Macy 

discutiu uma parte expressiva das análises levantadas no primeiro capítulo deste trabalho, pois 

foi naquele encontro, ocorrido em 1951, que as distinções entre as posições de Claude Shannon, 

e sua teoria da informação, e Donald MacKay e sua defesa da informação estrutural, ficaram 

mais evidentes para a comunidade acadêmica e científica. A nona reunião de Macy, realizada 

em março de 1952, contou com a participação de um importante teórico da cibernética: o 

neurologista inglês William Ross Ashby (1903-1972) que apresentou no evento dois trabalhos, 

sendo um sobre homeostase e aprendizado, e outro que defende a ideia de autômatos jogarem 

xadrez com táticas aleatórias com o objetivo de derrotar oponentes humanos. Ao contrário das 

nove conferências, o décimo e último encontro de Macy não ocorreu em Nova Iorque, mas em 

Princeton (Nova Jérsei) em 1953. Durante o evento, as falas dos pesquisadores foram centradas 

em estudos das atividades cerebrais, informação e semântica, dentre outros temas. Para 

finalizar, os pesquisadores buscaram um consenso teórico entre as pesquisas expostas nas 

conferências (GARDNER, 2003; ASC-CYBERNETCS.ORG; SERRA, 2007; WIENER, 

 
13 Os conceitos de feedback (ou retroalimentação) e duplo-vínculo de Mead e Bateson foram analisados no 1º 
capítulo deste trabalho. 
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2017).  

  Os 10 encontros da Conferência de Macy, assim como o Simpósio de Hixon, foram de 

extrema importância para o fortalecimento das ideias de reproduzir a inteligência humana nas 

máquinas, ou pelo menos de extrair resultados na comparação entre a mente, o cérebro e os 

computadores. Contudo, para compreendermos a ciência da inteligência artificial é fundamental 

regressarmos na história da Ciência da Computação e irmos além desses dois importantes 

eventos, avançando na discussão teórica de uma obra extremamente relevante, o artigo 

“Computadores e inteligência”14(1950) de Alan Turing. O trabalho foi publicado pela primeira 

vez na revista acadêmica “Mind”15, periódico da editora Oxford University Press (vinculada à 

Universidade de Oxford).  

  Turing inicia o artigo com uma questão que levanta argumentos contrários e favoráveis às 

competências maquínicas e que tende a não se encerrar com uma resposta conclusiva: “Podem 

as máquinas pensar?”16 (TURING, 1950, p.433). No entanto, de forma intencional, e de 

maneira argumentativa na construção de sua proposta teórica, Turing não responde à própria 

pergunta de maneira objetiva. Na visão do matemático britânico, a questão não pode ser 

concluída devido à complexidade de definir o que é ‘máquina’, ‘pensar’ e, principalmente, 

‘máquinas que pensam’. Continuamente, Turing propõe substituir a pergunta se as máquinas 

têm capacidade de pensar por outra formulação, esquematizada em um desafio: “O Jogo da 

Imitação”17 (TURING, 1950, p. 433) que comumente é conhecido como o Teste de Turing, 

reconhecido com um dos marcos teóricos da Inteligência Artificial (TEIXEIRA, 2009; 

GOMES, 2010; MONARD, BARANAUSKAS, 2000).  

  O jogo descrito por Turing reside na transmissão de mensagens entre três pessoas que 

não se conhecem e que não podem se ver, sendo os personagens: um homem, uma mulher e um 

interrogador (homem ou mulher). Em todo o teste, o interrogador deve permanecer em um 

quarto separado dos demais participantes, denominando-os apenas com os códigos X e Y. A 

tarefa do interrogador é identificar e apontar qual dos personagens X e Y é o homem e qual é 

a mulher. Os demais personagens, em contraposição, precisam enganar o interrogador, 

induzindo-o ao erro. Para alcançar o objetivo do jogo, durante o teste o interrogador deve lançar 

perguntas objetivas aos personagens. Para dificultar o desafio proposto ao interrogador, a 

comunicação entre os personagens deve ser datilografada e transmitida em uma máquina de 

 
14 Tradução livre deste autor para o original: “Computing Machinery and Intelligence” (1950). 
15 Endereço do site oficial da publicação acadêmica: https://academic.oup.com/mind. 
16 Tradução livre deste autor para o original: “Can machines think?” (TURING, 1950, p.433). 
17 Tradução livre deste autor para o original: “The Imitation Game” (TURING, 1950, p.433). 
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escrever eletrônica, o teletipo/teleprinter segundo o autor (TURING, 1950, p. 433-434). 

Contudo, Turing determina uma reformulação no jogo: substituir um dos personagens, X ou Y, 

por um computador. O teste é reconfigurando, assim, com um homem ou mulher, um 

interrogador e uma máquina digital. Porém, as regras da competição permanecem as mesmas, 

de igual modo em relação aos objetivos e os meios de transmissão das mensagens. 

 
Agora formulamos a questão: ‘o que acontecerá quando uma máquina ocupar o 
lugar de ‘A’ nesse jogo?’ Será que o interrogador decidirá erroneamente com a 
mesma frequência quando o jogo é jogado assim como fez quando o joga era 
jogado entre um homem e uma mulher? Estas questões substituem a pergunta 
original ‘podem as máquinas pensar?’18 (TURING, 1950, p. 434). 

 

  Se partimos de uma leitura mais rasa do trabalho de Turing, poderíamos identificar que 

o matemático britânico estaria testando a capacidade de acúmulo de informações na memória 

da máquina e da velocidade das respostas enviadas do computador digital ao teleprinter e, 

consequentemente, para o seu destinatário, o interrogador. Essas questões referentes ao 

acúmulo de informações e da eficácia da memória e de processamento do hardware das 

máquinas são discutidas por Alan Turing. Entretanto, o objetivo do seu texto vai além dessas 

especificações mais técnicas de engenharia de computação e de programação de softwares, para 

utilizarmos um vocabulário comumente familiar no século XXI que não era apresentado com 

tanta frequência na primeira metade do século XX. Desse modo, compartilhamos do argumento 

do cientista cognitivo húngaro Stevan Harnad (1992) que ressalta a natureza também empírica 

do Teste de Turing ao compreender que o matemático britânico inaugurou com “Computadores 

e inteligência” (1950) uma provocação: o “Jogo da Imitação” só será encerrado quando 

desenvolvedores de computadores digitais criarem máquinas que tenham a capacidade de 

enganar o interrogador, demonstrando certo nível de competência satisfatória, igual ou superior 

ao que exige o ser humano. Em síntese, a proposta de Turing não pode ser comprimida em 

artimanhas de um jogo do homem para a máquina, e vice-versa. A proposição funciona como 

um teste de aperfeiçoamento maquínico constante, ainda no século XXI, uma vez que Teste de 

Turing é aplicável para avaliar as competências computacionais e comunicativas das máquinas 

‘inteligentes’. Posto de outro modo, ao passo que o interrogador ou qualquer ser humano é 

incapaz de distinguir as competências intelectuais entre o homem e uma máquina, deve-se 

 
18 Tradução livre deste autor para o original: “We now ask the question, "What will happen when a machine 
takes the part of A in this game?" Will the interrogator decide wrongly as often when the game is played like 
this as he does when the game is played between a man and a woman? These questions replace our original, 
"Can machines think?" (TURING, 1950, p. 434). 
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atribuir ao ente dotado de inteligência o crédito pelo seu desempenho no teste, de acordo com 

a perspectiva de Helder Coelho (2012, p. 12).  

  Na década de 1960, no MIT, o cientista da computação Joseph Weizenbaum (1966) 

buscou desenvolver a lógica do Teste de Turing na prática, criando entre 1964 e 1966 o robô 

Eliza, como mencionado no primeiro capítulo deste estudo ao descrevermos a preocupação de 

Alex Primo e Luciano Roth Coelho (2002) na identificação de uma tradição behaviorista na 

concepção teórica de robôs que se comunicam com o ser humano.  

  Na leitura do Teste de Turing, Eliza é um robô de conversação, ainda em atividade e 

disponível para interação no site www.masswerk.at/elizabot, que no início de suas operações 

contava com 204 linhas de códigos que exerciam a função de “psicóloga” na linha da Psicologia 

centrada na pessoa, linha esta pensada pelo psicólogo estadunidense Carl Rogers (1902-1987). 

O chatbot respondia às perguntas dos “pacientes” por meio de uma série de outras perguntas, a 

fim de demonstrar uma interação de empatia com os usuários, tendo uma recepção positiva do 

público à época. Contudo, Eliza não tinha a competência de compreender todas as demandas 

dos usuários, sendo apenas um chatbot reativo às perguntas que lhe eram comunicadas 

(PRIMO; COELHO, 2002). 
 

Figura 1: Uma das diversas interfaces criadas para a interação do chatbot Eliza. 
 

Fonte: Le Grenier Informatique. 
 

  Após o lançamento do chatbot Eliza em 1966, uma série de robôs de conversação 

lançados em universidades e no mercado de consumo foram aplicados no Teste de Turing, e 
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desde 1990 o Prêmio Loebner reúne desenvolvedores de softwares em uma competição anual 

com o objetivo de desafiar chatbots no Teste de Turing. Inúmeros desenvolvedores colocaram 

seus chatbots neste prêmio, que funciona como uma espécie de competição no qual um júri 

avalia as competências comunicacionais e interativas dos robôs de conversação. Caso um 

chatbot consiga enganar o júri nos moldes do Teste de Turing, o desenvolvedor do sistema é 

premiado, e seu robô de conversação ganha destaque nas diversas comunidades que lidam com 

Inteligência Artificial.  

  Ao longo da história do Prêmio Loebner, diversos robôs de conversação conseguiram 

enganar parte do júri, fazendo com que psicólogos, cientistas da computação, acadêmicos e 

desenvolvedores interessados na produção da inteligência artificial acreditassem que durante o 

processo de interação as conversas estavam sendo dirigidas apenas entre seres humanos, quando 

na verdade a interação era concretizada entre homens e máquinas (softwares).  

  Nos últimos anos, dois exemplos se destacam na lista de robôs de conversação que 

participaram do Loebner. Rose, um chatbot criado pelo programador de inteligência artificial 

Bruce Wilcox. O sistema maquínico enganou parte dos jurados em 2014 e 2015, recebendo 

premiações no Loebner (O GLOBO, 2015). Outro robô premiado é a Mitsuku. Desenvolvida 

pelo designer de inteligência artificial Steve Worswick para a empresa Pandorabots, o chatbot 

Mitsuku foi premiado no Loebner em 2013, 2016, 2017 e 2018. Esta inteligência artificial 

atualmente está disponível para interação com os seres humanos em games, no Facebook 

Messenger, Telegram, Skype e outras plataformas, como por exemplo no seu site oficial 

(www.pandorabots.com/mitsuku). Contudo, por mais que alguns chatbots terem reproduzido a 

comunicação humana, nenhum chatbot teve a capacidade de enganar todos os membros do júri, 

(COELHO, 2012, p.21).  

  No mais, o artigo de Alan Turing (1950) é importante na história e na criação da 

inteligência artificial porque o próprio autor da obra elenca nove objeções que segundo ele são 

comumente apresentadas para frear a discussão e a criação de máquinas pensantes, ou teses que 

poderiam ser mencionadas contra seu Jogo da Imitação. Esses contrapontos podem ser 

resumidos nos seguintes tópicos: 1) Teológica: as máquinas não são capazes de pensar porque 

a inteligência é um atributo humano ligado à alma, sendo esta concebida e dada por Deus; 2) 

‘Cabeças de areia’: objeção que parte do argumento das possíveis consequências maléficas que 

as máquinas pensantes podem trazer ao homem, pois máquinas inteligentes estariam além do 

ente superior principal abaixo de uma divindade: o homem; 3) Matemática: Diferente do 

homem, as máquinas possuem limitações relacionados aos seus sistemas matemáticos formais. 

Desse modo, as máquinas apresentam uma incompletude inerente à sua natureza. E por mais 
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que as máquinas possam executar uma série de operações, os computadores não podem, por 

exemplo, distinguir dentro do seu próprio sistema resoluções falsas e verdadeiras; 4) 

Consciência: máquinas não têm a consciência do que estão executando suas operações, pois 

apenas respondem aos códigos simbólicos de programação. Além disso, elas não podem 

expressar emoções antes, durante e após realizar uma atividade (SILVA; 2016, p.31; TURING, 

1950, p.442-447).  

  O argumento da consciência frente ao Teste de Turing e do pensamento maquínico 

necessita de um acréscimo teórico significativo que até na contemporaneidade do século XXI 

provoca embates: o argumento do Quarto Chinês publicado em um artigo em 1981 pelo filósofo 

americano John Searle (1997). No início de seu trabalho, Searle (1997) propõe pensar duas 

classes de aplicações de inteligência artificial: a IA fraca, sistema capaz de realizar funções 

especializadas, ou seja, uma ferramenta que executa, pelo menos simbolicamente, diversas 

atividades feitas pelo homem. Searle (1997, p.1) associa IA fraca com softwares de conversação 

(chatbots) que, na concepção do filósofo americano, apenas representam informações a partir 

de questões e respostas que lhe são apresentadas. Nesta lógica, para Searle a IA fraca 

simplesmente grava, acumula, associa e reproduz simbolicamente os dados e as informações 

que lhe são confiadas. Searle, que é ligado ao campo da Filosofia da Mente e da Linguagem, 

está defendendo uma posição contrária da noção de inteligência artificial que compreende de 

modo consciente as informações que recebe e envia ao homem. Com isso, o filósofo argumenta 

contra a ideia uma inteligência artificial que ele classifica como forte, um sistema que é “capaz 

de simular em abrangência a inteligência humana, a ponto de não se distinguir dela no seu ponto 

mental (incluindo autoconsciência, automotivação etc.)” (PALAZZO; VANZIN, 2010, p.2). 

  Para defender sua posição, Searle (1997) discorre sobre o argumento do Quarto Chinês, 

que se define na seguinte proposição: um inglês trancando em um quarto recebe de outra pessoa 

(esta do lado de fora do quarto) um calhamaço de papel com um texto em língua chinesa. O 

personagem preso no quarto não domina, tanto na escrita quanto na fala, o idioma chinês. Além 

disso, o inglês não consegue fazer a distinção entre a escrita chinesa com qualquer outra língua 

escrita. Contudo, o inglês nativo recebe outro calhamaço, desta vez com um roteiro na língua 

inglesa que apresenta um conjunto de regras relacionadas ao primeiro calhamaço que lhe foi 

entregue, fornecendo assim a possibilidade de correlacionar símbolos.  

 
Nestas circunstâncias, imagine também que me forneçam um terceiro calhamaço 
contendo símbolos em chinês junto com algumas instruções, outra vez em inglês, as 
quais me possibilitarão correlacionar elementos deste terceiro maço com os dois 
primeiros; estas regras me instruem a como relacionar determinados símbolos em 
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chinês com certos tipos de configuração e os devolver como resposta a determinadas 
configurações dadas no terceiro calhamaço. Sem que eu saiba, as pessoas que me 
fornecem os textos com os referidos símbolos, denominam o primeiro bloco de 
‘roteiro’, o segundo, de ‘história’ e o terceiro de ‘questões’. Ademais, eles intitulam 
os símbolos devolvidos em resposta ao terceiro maço de ‘respostas às questões’, e o 
conjunto de regras em inglês de ‘programa’ (SEARLE, 1997, p. 2-3). 

 

  Tendo consigo um conjunto de regras e instruções, ou seja, a linguagem do programa e 

maneira de executar o programa, o nativo inglês consegue manipular a escrita chinesa presente 

nos calhamaços e entregar respostas aos personagens que estão do lado fora do quarto. Em 

síntese, Searle pretende demostrar com seu argumento do Quarto Chinês que as máquinas não 

são dotadas de consciência, intencionalidade e cognição, pois elas apenas estão seguindo regras 

determinadas pelo homem por meio de calhamaços de linhas de programação. Desse maneira, 

o filósofo destaca que chatbots, por exemplo, articulam uma manipulação de linguagem que se 

assemelha com a linguagem natural humana, e aponta que este tipo de operação computacional 

é uma simulação, e não a duplicação nas máquinas da inteligência, da consciência e da 

intencionalidade inerentes  do  homem  (SILVA;  2016,  p.33-34;  SEARLE,  1997,  p.1-7). Ao 

analisar o pensamento do Quarto Chinês de Searle, o filósofo brasileiro João de Fernandes 

Teixeira (2009, p. 50), escreve: “da mesma forma que uma câmera de televisão não vê nada, 

mas apenas reproduz imagens às quais atribuímos interpretação, os programas elaborados para 

compreender estórias na verdade nada compreendem”.  

  Além de John Searle (1997), colaboraram com críticas à ideia de consciência em 

Inteligência Artificial o filósofo Hubert Dreyfus (1929-2017) ao defender que as máquinas 

nunca terão uma perspectiva holística e porque são incapazes de realizar correlações entre 

operações criativas e intuição, e o físico matemático Roger Penrose, por sua vez, entende que 

as máquinas nunca irão atingir as capacidades de intuição, criatividade, percepção holística e 

nível de processamento quântico do ser humano (PALAZZO; VANZIN, 2010, p.3-5). Nas 

palavras de João de Fernandes Teixeira (2009, p.12), “Penrose diz que um computador não 

pode ter insight. Ele pode até gerar informações novas, a partir do cruzamento de informação 

que tem em sua memória, mas nunca uma informação nova acompanhada de um insight”. 

Retomando a análise do texto de Turing (1950), além das quatro objeções descritas, o 

matemático britânico acrescenta mais cinco argumentos que normalmente são utilizados como 

posições contrárias ao desenvolvimento de máquinas pensantes e ao Jogo da Imitação: 5) Várias 

incapacidades: a máquina, por mais que desempenhe excelentes performances computacionais 

e até mesmo de reprodução simbólica de comportamentos humanos, não terá, em algum 
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momento, a capacidade de efetuar um procedimento ‘X’; 6) Lady Lovelace19: os computadores 

não podem executar uma atividade original, pois as máquinas não são capazes de aprender de 

maneira independente; 7) Continuidade do sistema nervoso: não é possível replicar o sistema 

nervoso humano em uma máquina, pois o sistema nervoso humano não operacionaliza em 

estado discreto, e por mais que exista um componente binário nas atividades neurais do homem 

que se assemelham ao dígito binário das máquinas, as ações neurais humanas são mais 

complexas e não podem ser modeladas em um cérebro maquínico-digital de chave 

ligada/desligada (0-1); 8) Informalidade do comportamento: não é possível programar em 

máquinas todas as regras comportamentais do homem porque é impossível determinar um 

conjunto de ordens que descreva os mais variados modos de conduta do ser humano, ainda mais 

em situações imagináveis, ambíguas ou imprevisíveis; 9) Percepção extrassensorial: diferente 

do homem, as noções de telepatia, clarividência, precognição e psicocinética praticamente 

inexistem nas máquinas, limitando-as, por exemplo, em apostas aleatórias em teste de 

adivinhação. (SILVA, 2016, p. 31; TURING, 1950, p.447-454). No mais, Turing (1950) encerra 

seu trabalho discutindo o aprendizado de máquina, tema que será analisado em um tópico 

específico neste capítulo.  

  Por mais que as críticas e contraposições tenham sido estabelecidas a partir da segunda 

metade do século XX ao trabalho de Alan Turing, as ideias do matemático britânico foram 

ampliadas devido a outro evento que é referência para a história das ideias em Inteligência 

Artificial como ciência: a Conferência de Dartmouth, realizada no Dartmouth College na cidade 

Hanover (Nova Hampshire, Estados Unidos). Naquele encontro acadêmico, que durou seis 

semanas, o termo inteligência artificial foi pronunciado pela primeira vez em uma conferência 

acadêmica. No entanto, a expressão havia sido descrita quase um ano antes do início da 

Conferência de Dartmouth em um documento que trazia as diretrizes que iriam pautar o 

encontro: “Uma proposta para o Projeto de Pesquisa sobre Inteligência Artificial da 

Dartmouth Summer Research” (1955)20. O texto foi redigido por quatro autores: John 

McCarthy (1927-2011), criador  da  família  de  linguagens  de  programação  Lisp, sendo um 

premiado cientista da computação que em meados da década de 1950 esteve vinculado ao 

Dartmouth College; Marvin Minsky (1927-2016), cientista cognitivo e cofundador do 

 
19 Em referência aos estudos da matemática e escritora inglesa Ada Lovelace (1815-1852), reconhecida como a 
primeira pessoa a programar um computador e por ter escrito o primeiro algoritmo da história, sequência esta que 
foi aplicada na máquina analítica do matemático e inventor Charles Babbage em 1843 (SARDELICH, 2012, p.26). 
 
20 Tradução livre deste autor para o original: “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial 
Intelligence” (McCARTHY et al., 1955). 
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Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, à época que escreveu o documento estava ligado 

à Universidade de Harvard; Nathaniel Rochester (1919-2001), cientista da computação e 

desenvolvedor de computadores na IBM naquele período; e Claude Shannon, na época 

empregado dos laboratório Bell. De acordo com a proposta dos autores, o objetivo geral da 

Conferencia seria o de discutir uma base de estudos sobre aprendizagem simulada, ou qualquer 

outra característica de inteligência, que seria passível ser aplicada em uma máquina. Neste 

sentido, uma das indicações proposta pelos autores consistiu no desenvolvimento de ideias para 

que máquinas pudessem executar linguagens a fim de resolver problemas humanos 

(McCARTHY et al., 1955, p.2). 

  Com uma breve apresentação, as demais pautas que orientaram a Conferência de 

Dartmouth foram descritas em tópicos pelos autores, contendo uma série de problemas de 

pesquisas ou reflexões temáticas. Um recorte mais preciso no que concerne à ciência, a 

Inteligência Artificial está na preocupação dos quatro pesquisadores em debater o desafio 

teórico de escrever programas que aproveitassem a capacidade de computadores automáticos, 

além de programas computadores para que desempenhassem uma linguagem. Neste caso, os 

pesquisadores convidados para a Conferência de Dartmouth eram orientados a formular ideias 

sobre como as máquinas poderiam manipular palavras e construir regras de raciocínio. Nesta 

mesma linha de pensamento, os pesquisadores estavam ainda preocupados em definir teorias 

de autoaperfeiçoamento dos computadores. Por outro lado, as discussões sobre redes neurais 

também estavam presentes no documento. Apesar de Minsky, Rochester, Shannon e McCarthy 

considerarem que bons resultados haviam sido obtidos naquele período sobre o estudo das redes 

neurais, os autores propuseram a necessidade de reforçar ainda o trabalho teórico sobre o tema. 

Além dessas inquietações, os quatro pesquisadores levantaram questões metodológicas 

pertinentes à ciência da Inteligência Artificial até os dias atuais: se máquinas têm a capacidade 

de gerar abstrações a partir de dados sensoriais, como classificar esses ‘pensamentos’? Em 

complemento, a aleatoriedade e a criatividade em tese executadas pelas máquinas também foi 

fruto de discussão no documento. Os autores estavam interessados em debater a relevância do 

pensamento criativo e de como a aleatoriedade poderia ser controlada para criar pensamentos 

ordenados nos computadores (McCARTHY et al., 1955, p.2). 

  Em síntese, por um lado as propostas levantadas por Minsky, Shannon, McCarthy e 

Rochester foram formuladas para tentar responder problemas levantados em outros trabalhos 

teóricos ou experimentais. Em outra frente, os tópicos elencados no documento desafiavam os 

convidados da Conferência de Dartmouth a elaborarem teorias ousadas em diferentes campos, 

tendo como objetivo final convergir os estudos numa ciência que nascia à época, a da 
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Inteligência Artificial.  

  Ainda em “Uma proposta para o Projeto de Pesquisa sobre Inteligência Artificial da 

Dartmouth Summer Research” (1955), cada autor escreveu um pequeno artigo abordando o seu 

objeto de interesse de pesquisa e discussão. Claude Shannon se dedicou a pensar sobre a 

aplicação de sua teoria da informação em computadores e modelos cerebrais, em especial na 

discussão da transmissão confiável de informação. Além disso, o matemático estadunidense 

propôs um estudo gradual de modelos cerebrais de máquinas em confronto com o ambiente em 

que esses modelos seriam inseridos, mostrando interesse pelo grau de adaptação de autômatos 

em ambientes hostis e complexos. Marvin Minsky em sintonia com as preocupações de 

Shannon também propôs pensar a capacidade da máquina de relacionar de modo gradual as 

atividades sensoriais com a estrutura do ambiente em que a máquina está inserida.  

  Rochester, por sua vez, estava interessado em saber como a aleatoriedade poderia 

influenciar de maneira positiva a tarefa dos computadores na superação de problemas que não 

estavam previstos pelos estímulos do ambiente e por acúmulo de conhecimento, ou seja, na 

tentativa de resolver um problema novo. O cientista da computação ligada à companhia IBM 

vislumbrava pensar na possibilidade de as máquinas gerarem algum tipo de originalidade e 

intuição contra as rígidas regras de programação computacional, tendo como objeto final a 

resolução original de problemas sem contar, em último estágio, com dependência de uma 

programação efetuada por mãos humanas.  

  Encerrando as propostas, John McCarthy estava preocupado em criar um programa com 

linguagem artificial que fosse capaz de conjecturar breves declarações na língua inglesa e ainda 

ser capaz de desenvolver dados subjetivos, autorreferenciais. Desse modo, McCarthy articulava 

uma discussão sobre a relação da linguagem com a inteligência e programar uma máquina para 

argumentar em inglês (McCARTHY et al., 1955, p.5-10).  

  “Uma proposta para o Projeto de Pesquisa sobre Inteligência Artificial da Dartmouth 

Summer Research” (1955) é encerrada explicando por que cerca de 47 pesquisadores, em sua 

maioria dos Estados Unidos e da Inglaterra, foram previamente convidados. Por fim, os autores 

descrevem no documento qual é o objeto geral de estudos para a Conferência de Dartmouth, 

revelando a ainda influência que o britânico Alan Turing e seu Jogo da Imitação: “(...) O 

problema da inteligência artificial é o de fazer uma máquina se comportar de uma maneira que 

seria chamada de inteligente se um ser humano se comportasse assim"21 (McCARTHY et al., 

 
21 Tradução livre deste autor para o original: “(...) the articial intelligence problem is taken to be that of making a 
machine behave in ways that would be called intelligent if a human were so behaving” (McCARTHY et al., 1955, 
p.11). 
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1955, p.11).  

  Em relação ao evento em si, João de Fernandes Teixeira (1998, p.12) argumenta que a 

Conferência de Dartmouth produziu desdobramentos expressivos nas décadas seguintes, 

principalmente em relação aos estudos da mente e dos modelos de computação digital, e ainda 

relembra que o termo inteligência artificial criado por John McCarthy ganhou rapidamente as 

instituições acadêmicas e científicas, gerando uma série de desdobramentos. 

 
John McCarthy e Marvin Minsky, outro pesquisador norte-americano, associaram- 
se e fundaram o primeiro laboratório de pesquisas em Inteligência Artificial no MIT, 
em Massachusetts. A iniciativa foi logo seguida por outros investigadores que 
solicitaram a Minsky e McCarthy auxílio para fundar outro laboratório em Stanford, 
na Califórnia. Poucos anos depois, Alan Newell e Herbert Simon instalaram mais 
um laboratório de Inteligência Artificial, desta vez na Universidade Carnegie- 
Mellon, em Pittsburgh. Destes laboratórios surgiram as primeiras máquinas de jogar 
xadrez, de demonstrar teoremas da lógica e outras grandes realizações da Inteligência 
Artificial nas décadas seguintes. Mas não era apenas com proezas computacionais 
que tais pesquisadores estavam preocupados: tratava-se de efetivamente simular 
processos mentais humanos e usar o computador para fundar uma ciência da mente 
(TEIXEIRA, 1998, p. 11-12). 

 

  Com este volume de teorias, hipóteses e experimentações tecnológicas, o terreno da 

ciência da Inteligência Artificial estava pronto para gerar resultados a partir da segunda metade 

do século XX. Contudo, para que possamos analisar melhor esta ciência, é importante 

destacarmos primeiramente que não há um consenso sobre o que é inteligência artificial, uma 

vez que os autores que estudam o tema olham para esta ciência de acordo com sua área ou 

paradigma. Em segundo lugar, é necessário que possamos descrever, e isto será feito no tópico 

seguinte deste capítulo, que existem duas principais abordagens de inteligência artificial: uma 

linha conexionista e outra simbólica (TEIXEIRA, 1998, 2009; REGIS, MESSIAS, 2012), 

respectivamente uma mais focada em reproduzir o pensamento humano a partir de uma leitura 

dos processos de raciocínio mental e cerebral, e outra que busca encontrar diretrizes para que 

as máquinas possam agir igual um ser humano, por meio de uma releitura e projeção simbólica 

dos comportamentos e das atividades mentais que demonstram a existência de uma inteligência 

humana (RUSSELL; NORVIG, 2013, p. 3-4).  

 

2.2 Simbolismo e conexionismo 
 
 
  Parte expressiva do desenvolvimento dos computadores domésticos e de diversos 

softwares que são utilizados em dispositivos digitais fixos e móveis é fruto de uma larga 
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demanda de pesquisas e aportes financeiros aplicados em modelos computacionais de sistemas 

lógicos. Esses modelos maquínicos compreendem que a inteligência humana pode ser traduzida 

em um conjunto de manifestações comportamentais e alocadas em regras matemáticas e na 

programação computacional. Desse modo, observados e registrados os comportamentos do 

homem, é possível criar modelos computacionais que venham reproduzir simbolicamente a 

inteligência (GABRIEL, 2018, p.191-192). Nesta ótica, em síntese, este modelo de inteligência 

artificial é desenvolvido ao compilar noções mentais e comportamentais em códigos de 

programação. Contudo, os caminhos teóricos para alcançar um conceito mais concreto e 

aplicável de inteligência artificial simbólica, também denominada de cognitivista, são mais 

complexos. Não basta somente observar o comportamento humano, é fundamental conceber 

análises de atividades mentais, compactuando com os estudos das ciências cognitivas 

(SARAIVA; ARGIMON, 2007, p.153; TEIXEIRA, 1998, p.36). Em contrapartida à ideia de 

que as redes neurais orgânicas são semelhantes aos circuitos eletrônicos, ou de que formas 

cerebrais são suscetíveis de duplicação no formato de componentes maquínicos, o cientista da 

computação e psicólogo cognitivas Allen Newell (1927-1992) e o economista Herbert Simon 

(1916-2001), ambos estadunidenses, irão desenvolver trabalhos, principalmente o Logic 

Theorist, primeiro programa de inteligência artificial lançado em 1955-1956, que ressaltam que 

a melhor alternativa para o desenvolvimento de uma inteligência maquínica mais próxima da 

inteligência humana consiste em recriar as atividades mentais do homem, logo partindo para 

uma concepção mais simbólica de IA. Dessa maneira, Simon e Newell entenderam que 

programas computacionais poderiam “simular os fenômenos mentais propriamente ditos, 

entendendo a mente como um conjunto de representações de tipo simbólico e regidas por um 

conjunto de regras sintáticas”, segundo João de Fernandes Teixeira (1998, p. 36). Isto posto, o 

pensamento humano, segundo a visão de Simon e Newell, está assentado numa matriz mecânica 

e representativa que pode ser simbolicamente sistematizada. Compartilham desta mesma 

corrente de raciocínio os trabalhos de Marvin Minsky e o matemático sul-africano Seymour 

Papert (1928-2016). Esses pesquisadores identificaram em seus estudos limitações operacionais 

nos modelos de inteligência artificial conexionista e lançaram uma estrutura de pensamento de 

inteligência artificial simbólica, que em conjunto com Simon e Newell, iriam orientar projetos 

tecnológicos em centros universitários e empresariais da década de 1960 em diante, tendo seu 

ápice nos anos 1970 nos laboratórios do MIT (TEIXEIRA, 1998, p. 103) e nos anos 1980 com 

a criação, aperfeiçoamento e difusão de sistemas especialistas, tratando-se de sistemas 

computacionais que empregam “uma base de conhecimento sobre um domínio e utiliza o 

raciocínio para executar tarefas que especialistas humanos poderiam executar” (SANTOS; 
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CARVALHO, 2008, p.7). Além disso, Saraiva e Argimon (2007, p. 153) descrevem que os 

sistemas especialistas são “(...) providos de mecanismo de aprendizagem, capazes de analisar e 

gerar novas regras na base de dados, ampliando a capacidade de resolver problemas a cada vez 

que são utilizados”.  

  De modo que apresentamos inicialmente neste capítulo uma proposta de reflexão entre 

a arquitetura de John von Neumann e as redes neurais artificiais de McCulloch e Pitts, é 

importante acrescentarmos que a descoberta de John von Neumann se aproxima e corrobora 

para a criação e defesa da inteligência artificial simbólica, justamente porque coloca em dúvida 

se o hardware, primordialmente relevante para a ideia de simulação do cérebro de McCulloch 

e Pitts, é realmente um elemento que instrumentaliza a inteligência humana nas máquinas.  

  Para que possamos esclarecer de maneira mais precisa esta distinção, basta pensarmos 

nos embates presente nos estudos das ciências cognitivas, da filosofia da mente e da inteligência 

artificial do dualismo, ou dependência, do cérebro (hardware) e a mente (software). Dessa 

forma, para os teóricos e desenvolvedores que defendem o modelo de inteligência artificial 

simbólica, também denominados de cognitivistas, “a possibilidade de simulação da inteligência 

não estaria na construção de máquinas com hardwares específicos, mas no desenvolvimento de 

programas computacionais que operariam basicamente sobre dados ou representações” 

(TEIXEIRA, 1998, p.43).  

  A visão simbólica ou cognitivista de inteligência artificial mostra-se também 

mecanicista por tentar enquadrar num sistema ou programa de computador as atividades 

mentais, criando um ordenamento formal para símbolos e regras a fim de direcionar e manipular 

o emprego desses símbolos, tornando evidente ainda que até “a semântica (o significado) dos 

símbolos é estabelecida pelo programador que constrói sua simulação computacional” 

(TEIXEIRA, 1998, p. 43). Por seguir esta visão mais formal e mecanicista, o modelo de 

inteligência artificial simbólica serve como estrutura para os sistemas especialistas porque os 

modelos computacionais que seguem esta lógica operacionalizam símbolos com o intuito de 

resolver demandas de problemas concretos e pontuais. Em teoria, o fundamento desta 

concepção simbólica da inteligência ou computacional da mente está assentado na cibernética, 

posto que esta abordagem propaga a ideia de que as ações mentais se resumem em proposições 

que se conectam de modo lógico. Nesta concepção, a mente e a inteligência humana funcionam 

como uma programação algorítmica. 

 
Para resumir os principais delineamentos do modelo computacional da mente 
segundo a Inteligência Artificial simbólica, podemos nos valer do seguinte quadro: 
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1 − A mente é essencialmente um processador de informação. 2 − Informação pode 
ser representada na forma de símbolos. 3 − Símbolos combinam-se entre si por meio 
de um conjunto de regras. 4 − O funcionamento mental (ou cerebral) assemelha-se 
ao funcionamento de uma máquina de Turing (TEIXEIRA, 1998, p.44). 
 

  Sobre a perspectiva simbólica é imprescindível acrescentar que o hardware e o cérebro 

não são descartados entre os adeptos desta corrente. Estas duas matérias, de silício e orgânica, 

não são tratadas como primordiais na gênese da inteligência artificial simbólica. Por fim, por 

mais que os defensores da concepção simbólica valorizem aspectos racionalistas e formais da 

inteligência, Fátima Régis e José Messias (2012, p.39) destacam que “(...) entretanto, as teses 

cognitivas põem em xeque a relação intrínseca entre cognição e consciência de si”, crítica 

semelhante ao argumento do Quarto Chinês de John Searle ou da falta de insight das máquinas 

pontuada por Roger Penrose, ambas discutidas anteriormente neste capítulo.  

  Por outro lado, é preciso considerar também a importância da vertente de pesquisas e 

projetos conexionistas em inteligência artificial que, como analisado anteriormente, começou a 

ser difundida nos meios acadêmicos a partir de 1943 com a divulgação do “Cálculo lógico de 

ideias inerentes à atividade nervosa” (1991) de Pitts e McCulloch. O objeto de estudo do 

conexionismo, que também é conhecido por “funcionalismo neuro computacional ou 

processamento paralelo distribuído (PDP = Parallel Distributed Processing)” (TEIXEIRA, 

1998, p.83), é a simulação do cérebro humano para, em seguida, identificar e simular as 

atividades mentais nas máquinas. Dessa maneira, enquanto os adeptos do simbolismo enxergam 

nas atividades mentais uma lógica computacional que pode ser catalogada em programação 

computacional, os conexionistas enxergam no cérebro um modelo computacional, contando 

ainda com um recorte de estudo específico sobre a importância funcional dos neurônios para a 

inteligência. Posta esta lógica, ligando um neurônio artificial, outro neurônio receberá um 

estímulo ou inibições, um input, ao passo que nesta dinâmica cerebral milhões de neurônios 

artificiais são impulsionados, formando redes de sinapses e unidades neurais em tese 

semelhantes ao cérebro, algumas com mais ou menos força, mais expressivas ou com 

estabilidade. 

 
(...) O estado de uma unidade num determinado momento dependerá, em parte, do 
estado de todas as outras unidades com a qual ela está ligada. E essas unidades, por 
sua vez, serão influenciadas ainda por outras com as quais estão conectadas no 
interior da rede. A produção de um determinado output dependerá, assim, de um 
processo interativo de ajustamento mútuo de inibições e excitações, até que uma 
decisão final seja atingida − a decisão que chamamos de “decisão comunitária 
(TEIXEIRA, 1998, p.85). 
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  Em síntese, pensando nos modelos computacionais, há um conjunto de elementos e 

componentes que formam os sistemas conexionistas. Esses componentes são unidades de 

processamento de informação que operam em conjunto, os neuron-like units. Ao estarem 

vinculadas, as unidades formam um padrão de conectividade. Cada conexão apresenta uma 

força, e o nível de ativação de uma unidade depende diretamente do input de outra unidade. 

Consequentemente, nesta dinâmica, novos estados de força e ativação surgem em toda a rede. 

Além disso, por se tratar de redes neurais, os sistemas conexionistas acumulam suas 

informações de forma distribuída, como frações de lembranças que, se unidas, constroem uma 

memória. Ademais, os modelos conexionistas são regidos por, “uma regra de aprendizado, a 

partir da qual padrões de conectividade mudam com a experiência” (TEIXEIRA, 1998, p. 85) 

Ou seja, enquanto a matriz simbólica de inteligência artificial se apoia em programação para 

desempenhar suas funções inteligentes, o lado conexionista foca nos processos de aprendizado 

por repetição que se dão por meio da leitura do ambiente de treinamento no qual a máquina está 

inserida (TEIXEIRA, 1998; PRIMO, 2003; GABRIEL, 2018).  

  Na história da inteligência artificial, se a estrutura teórica do conexionismo remete aos 

anos 1940, a defesa prática desta abordagem por meio do desenvolvimento de projetos só viria 

a ocorrer no final dos anos 1970. Durante 20 anos, ganhou espaço e notoriedade a ideia que o 

simbolismo era o melhor modelo para se pensar e construir inteligência maquínica, colocando 

em segundo plano os pressupostos conexionistas. Crítica da ótica simbólica, sendo um dos 

nomes mais representativos da defesa e análise do conexionismo, a doutora em Linguística pela 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Maria Cristina Magro (2003) argumenta que a 

partir dos anos 1960 não se investigou as redes neurais e projetos biologicamente inspirados 

com o mesmo empenho acadêmico e científico dedicado aos estudos cognitivistas. O amparo 

destinado aos modelos simbólicos decorreu, segundo a pesquisadora, “pela irrecusável 

promessa da redenção dos percalços cotidianos pelos computadores digitais e pelo revival 

racionalista engenhosamente articulado com um ideário humanista e democrata, que aquela 

década e a seguinte tão bem acomodaram” (MAGRO, 2003, p. 14).  

  A mudança de direção ocorreu com a influência de trabalhos de diversas áreas, como a 

Química, Matemática e a Física nos anos 1970 e 1980. À época, os estudos de sistemas auto 

organizados, genética, geofísica, ecologia, dentre outros temas iriam impactar nas ciências 

cognitivas e na Computação (MAGRO, 2003). Ademais, naquele período, projetos de 

inteligência artificial simbólica voltados para a tradução não obtiveram o sucesso pretendido e, 

com o passar dos anos “a inteligência artificial seria ofuscada pela neurociência, que estava 

tomando a dianteira nos estudos da mente”, segundo o filósofo João Fernandes de Teixeira 



67 
 

(2009, p.21) que, em complemento, lembra que entre a década de 1980 e 1990 os 

“computadores não seriam modelos da mente humana, mas apenas ferramentas a partir das 

quais a neurociência podia cada vez mais investir o cérebro” (TEIXEIRA, 2009, p.21-22). Os 

estudos e projetos em inteligência artificial só voltariam a ter espaço representativo no cenário 

acadêmico, científico e tecnológico com a robótica a partir do final do século XX e em meados 

da primeira década do século XXI com a IBM. Desse modo, o recorte histórico de aplicações 

conexionistas foi relativamente o mesmo (do final da década de 1970 até 1990) se comparado 

com as demais fases da história da inteligência artificial, a simbólica de 1960 até o final da 

década de 1970 e a contemporânea, que ocorre desde 2000.  

  Ainda sobre a discussão de modelos de inteligência artificial ou de sistemas 

computacionais voltados para desempenhar inteligência equiparada com a humana, é útil para 

este trabalho que possamos explicar, no tópico seguinte deste capítulo, o funcionamento de um 

subcampo da computação importante no processo de comunicação maquínica e na interação 

homem e máquina, o do aprendizado de máquina ou machine learning (ML).  

 

2.3 Aprendizado de máquina (machine learning) 
 
 

No decorrer da história da ciência Inteligência Artificial nos séculos XX e XXI, 

inúmeras pesquisas aplicadas foram desenvolvidas em laboratórios universitários e 

empresariais com o objetivo de aprimorar a reprodução da inteligência humana em softwares, 

seja por meio de leitura simbólica ou conexionista das aplicações tecnológicas. Nesta ótica, 

fazer com que computadores possam aprender como um ser humano, ou até ensinar outras 

máquinas no processo de aprendizado, se tornou um objetivo. A partir deste propósito, o 

aprendizado de máquina, ou machine learning, um subcampo da inteligência artificial, levou a 

ciência da IA para outro nível de complexidade. Desse modo, analisar as diretrizes e os modelos 

que formam este subcampo se faz necessário para que possamos avançar na compreensão dos 

processos de comunicação maquínica em inteligência artificial, em especial na 

contemporaneidade em que uma parte expressiva das aplicações de inteligência artificial 

utilizam aprendizado de máquina para interagir, reagir e aprender com o ser humano.  

  Antes de adentrarmos nesta análise, cabe ressaltar que é longa a tradição de teóricos, 

vindos das ciências cognitivas, cibernética, psicologia, dentre outras áreas e saberes, que se 

dedicaram aos estudos de métodos e formas de aprendizado em computadores. Parte substancial 

do pensamento sobre aprendizado desses teóricos, aliás, foi exposta no primeiro capítulo. 
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Contudo, aprendizado de máquina diz respeito a um saber específico que pode ser inicialmente 

entendido a partir de questões levantadas por Russell e Norvig (2013, p.605), ao perguntarem 

por que agentes computacionais inteligentes deveriam aprender ou, num sentido mais direto, 

por que desenvolvedores de inteligência artificial buscam formas para que uma máquina possa 

aprender quando os próprios desenvolvedores podem aplicar algoritmos de melhorias nos 

softwares de IA? Segundo Russell e Norvig (2013, p.605), há três motivações que levam ao 

desenvolvimento deste subcampo e, num sentido mais pragmático, ao uso de algoritmos de 

aprendizado: 1) Os criadores de inteligência artificial não podem prever todas as situações que 

seus softwares irão encontrar, seja na interação com o homem ou outra máquina, ou na simples 

solução de um problema; 2) Os programadores de IA não têm a capacidade de antecipar todas 

as mudanças que irão ocorrer durante o tempo de uso de uma IA, assim “(...) um programa 

projetado para prever os preços do mercado de ações amanhã deve aprender a se adaptar quando 

as condições mudam do súbito crescimento ao fracasso” (RUSSELL; NORVIG, 2013, p. 605); 

3) Os desenvolvedores não conseguem programar um solução de maneira completa, totalmente 

sem falhas, por mais específica que seja essa solução. Desse modo, os programadores precisam 

recorrer aos algoritmos de aprendizado de máquina.  

  Historicamente, a proposta do aprendizado de máquina foi trazida publicamente pelo 

cientista da computação estadunidense Arthur Samuel (1901-1990), pioneiro na criação de 

jogos de computador e inteligência artificial. Samuel via nos jogos entre máquinas e humanos 

uma maneira de comparar o desempenho dos computadores, segundo o artigo escrito por John 

McCarthy e Edward Feigenbaum (1990, p.10). Assim, Samuel (1959) desenvolveu a ideia de 

um programa de aprendizado de máquina que reproduz jogadas de dama que eram consideradas 

boas por especialistas humanos no jogo de tabuleiro. Tal emprego teórico poderia ser 

considerado rudimentar na contemporaneidade devido aos avanços em inteligência artificial e 

no universo dos games no século XXI. Entretanto, à época, em 1959, o artigo de Samuel foi 

visto como promissor e ao longo das décadas o trabalhou influenciou na criação de produtos de 

companhias tecnológicas como a IBM, empresa em que Samuel trabalhou antes de cursar uma 

programa de mestrado no MIT e exercer a função de engenheiro elétrico no Laboratórios Bell 

no final da década de 1920 (McCARTHY; FEIGENBAUM, 1990, p. 10), o mesmo espaço de 

desenvolvimento tecnológico utilizado por Claude Shannon por 15 anos, a partir de 1940. 

Atualmente, acrescentamos, o trabalho do Arthur Samuel (1959) serve como referência para o 

campo da IA, especialmente por criar as bases de um tipo de aprendizado de máquina que será 

descrito mais à frente, o aprendizado por reforço.  

  Dessa forma, antes de avançarmos em diferentes estilos e metodologias de 
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aprendizagem de máquina, descreveremos que conceitualmente o aprendizado de máquina 

consiste em proporcionar aos computadores a capacidade de utilizar algoritmos que aprendem 

por meio de reconhecimento de padrões extraídos de dados, informações e experiências 

adquiridas. A partir disso, as aplicações de machine learning tomam decisões na resolução de 

tarefas, interatividades, processos de comunicação e na resolução de problemas, gerando um 

ciclo de aprendizado constante ou limitado. A continuidade imutável ou variável do 

aprendizado de máquina depende de quais algoritmos estão envolvidos na aplicação, assim 

como metodologia de aprendizado em operação. Contudo, no mais das vezes, “(...) o programa 

não para quando encontra algo novo, mas trará dados de suas experiências para lidar 

suavemente com a tarefa que precisa fazer” (GABRIEL, 2018, p.198). Além disso, há inúmeros 

algoritmos de aprendizado de máquina, e classificações de algoritmos de ML, que podem ser 

indicadas para objetivos genéricos ou específicos em inteligência artificial.  

  Seguindo esta perspectiva, como as classificações de algoritmos são variáveis e nem 

sempre são catalogadas de maneira precisa, Martha Gabriel (2018) traz em sua obra pelo menos 

um agrupamento de algoritmos proposto pelo cientista da computação Pedro Domingos (2007). 

De acordo com os autores (GABRIEL, 2018; DOMINGOS, 2017), os algoritmos podem ser 

destacados em cinco grupos: 1) simbólicos, que trabalham com lógica, acurácia e dedução 

inversa; 2) conexionista, formado por algoritmos de redes neurais, além de códigos de 

mensuração estatísticas de erros ao quadrado e algoritmos utilizados para otimizar e minimizar 

funções; 3) Evolucionários, compostos por algoritmos genéticos, inspirados na biologia 

evolutiva, que tem como objetivo otimizar processos de aprendizado e operam a partir de uma 

noção muito similar de adaptação e seleção natural, ou seja, os melhores algoritmos sobrevivem 

e continuam a desempenhar suas funções de aprendizado; 4) Bayesianos, classe de algoritmos 

voltados ao aprendizado de inferência probabilística e estatística; 5) Analogistas, que são os 

algoritmos que exercem a otimização restrita, suporte de valores, dentre outras funções e formas 

de aprendizado.  

  Além dos modelos de algoritmos, que não se restringem nas classificações descritas 

acima, no subcampo da machine learning existem estilos ou metodologias de aprendizado. Um 

dos modelos mais conhecidos é do aprendizado supervisionado. Nesta metodologia, os 

algoritmos aprendem com a ajuda de especialistas humanos, como professores que ensinam 

alunos numa determinada disciplina. Dessa maneira, na prática, o especialista corrige por 

exemplo um erro de comunicação e apresenta as respostas corretas para a inteligência artificial. 

Nesta dinâmica, segundo Martha Gabriel (2018, p.200) a máquina “(...) compara as suas 

respostas com as ‘corretas’ do professor e faz ajustes em função disso”. Segundo a autora, este 
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modelo de aprendizado de máquina é aplicado, dentre outros exemplos, em sistemas de 

reconhecimento de fala (ou chatbots) como a Siri da Apple e a Cortana da Microsoft, e em 

interfaces de biometria, pois a máquina é treinada para reconhecer e identificar impressões 

digitais, voz e íris (GABRIEL, 2008, p.201).  

 
O próximo passo no desenvolvimento da ML de aprendizagem supervisionada é usar 
um “professor” que seja uma IA em vez de um humano – esse tipo de ML está sendo 
desenvolvido pelo Google, com o nome de AutoML, pois automatiza o processo de 
automatizar processos. Como treinar ML requer muito trabalho humano de 
profissionais altamente qualificados, a AutoML permitiria o aumento da eficiência 
em sistemas de IA por ML supervisionada” (GABRIEL, 2008, p.201). 

 

  Outra metodologia que merece destaque é de aprendizagem não supervisionada, 

também denominada por free learning. Aplica-se esta linha de machine learning quando não 

há dados ou informações reconhecidas. Consequentemente, os algoritmos de free learning 

organizam padrões que num primeiro momento eram desconhecidos. Segundo Russell e Norvig 

(2013, p. 606) “a tarefa mais comum de aprendizagem não supervisionada é o agrupamento: a 

detecção de grupos de exemplos de entradas potencialmente úteis”. Neste sentido, e de modo 

crescente, a máquina aprende com a experiência e com os dados que nela são inseridos, 

organizando e formatando padrões. “Por exemplo, um agente pode desenvolver gradualmente 

um conceito de ‘dia de tráfego bom’ e ‘dia de tráfego ruim’ sem nunca ter sido rotulados 

exemplos de cada um deles por um professor” (RUSSEL; NORVIG, 2013, p.606). Outras 

referências colaboram para uma melhor compreensão deste tipo de machine learning, de 

aprendizado não supervisionado: 

 
Você tem um grupo de fotografias de diferentes pessoas – digamos, 15 indivíduos 
em centenas de fotos – sem informação sobre quem está em cada uma, e gostaria de 
agrupar as fotos separadas por pessoa. O sistema “aprende” quem é quem e organiza 
as fotos em arquivos separados, cada um com fotos de apenas uma pessoa. (...) 
Quando a Nasa descobre novos corpos celestes que sejam diferentes dos tipos de 
objetos astronômicos que conhece (estrelas, planetas, asteroides, buracos negros etc.) 
– portanto, não tem conhecimento alguma sobre esses novos corpos -, poderia usar 
ML para classificá-los de modo que o algoritmo quisesse: distância da Via Láctea, 
intensidade, força gravitacional, cor, etc. (GABRIEL, 2018, p.202). 

   

Por outro lado, a aprendizagem semissupervisionada é uma metodologia em que a 

inteligência artificial precisa organizar e estruturar os dados, a fim de resolver posteriormente 

os problemas. “Esse tipo de aprendizagem de ML é usado quando você conhece a categorização 

de um grupo pequeno dos dados, e o sistema precisa descobrir como categorizar o restante” 
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(GABRIEL, 2018, p.202). O objetivo, neste sentido, é categorizar um volume amplo de dados 

e informações que não estão classificadas, o que iria demandar muito tempo para ser feito por 

mãos humanas. “Na aprendizagem semissupervisionada, são dados alguns poucos exemplos 

rotulados e deve-se fazer o que puder de uma grande coleção de exemplos não rotulados” 

(RUSSELL; NORVIG, 2013, p. 606).  

  Existe outra metodologia de machine learning comumente conhecida e divulgada pela 

comunidade da ciência da inteligência artificial e da Computação, o aprendizado por reforço. A 

base deste tipo de aprendizado maquínico é a experiência, ou melhor: o acúmulo de 

comportamentos decorrentes de ações estrategicamente analisadas dentro de uma lógica de 

tentativa e erro. A cada acerto, o sistema recebe uma recompensa. Porém, caso ocorram erros, 

o sistema é punido. Assim, o sistema irá aprender o que é certo ou errado ao longo da sua vida, 

buscando ao máximo aumentar suas chances de receber recompensas e minimizar os erros, além 

de auxiliar para que outras agentes maquínicos semelhantes possam fazer o mesmo. De forma 

resumida, na visão de Russell e Norvig (2013, p.606), o reforço do sistema se dá não somente 

por meio de recompensas e punições, pois o intuito desta machine learning contempla a escolha 

de ações corretas dentre diversas alternativas. As recompensas e punições são efeitos que 

decorrem de ações, essas resultantes de experiências acumuladas que envolveram outras 

penalidades e gratificações, formando um ciclo ininterrupto. 

 
Esse tipo de ML não é nem supervisionado (porque não recebe exemplos e 
treinamento por meio de um “professor”) e nem não supervisionado (já que possui 
um modelo de recompensa definido, ou seja, o padrão a alcançar). A principal 
diferença, no entanto, entre os modelos de aprendizagem por supervisão e por reforço 
é a interação que, no caso de aprendizagem por reforço, o agente estabelece com o 
seu ambiente – suas ações influenciam e podem transformar esse ambiente 
(distribuição de estados) em que ele atuará da próxima vez (GABRIEL, 2018, p.204). 

 

  Por fim, para além dos algoritmos e dos modelos de machine learning trazidos para 

análise neste tópico, entendemos a relevância de destacarmos, pelo menos em poucas linhas, 

um subcampo do aprendizado de máquina que ao longo dos últimos anos ganhou cada vez mais 

espaço de aplicabilidade em projetos e produtos dos grandes conglomerados de tecnologia, 

dentre outras frentes de uso em pequenas e médias empresas e laboratórios científicos: a 

aprendizagem profunda, ou deep learning como é normalmente conhecido este subcampo 

técnico. Conceitualmente, a aprendizagem profunda de inteligência artificial pode ser 

considerada como uma disciplina ou ramo do aprendizado de máquina vinculado com a 

abordagem conexionista e que trabalha com volume de dados em grande quantidade. Os 
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avanços tecnológicos ocorridos a partir da segunda década do século XXI aprimoraram a linha 

conexionista. Se no passado, na segunda metade do século XX, a linha conexionista apresentava 

dificuldades para lidar com computadores que estavam distantes da ambição dos 

desenvolvedores deste campo, no século XXI ocorreu uma expansão quantitativa, e 

principalmente qualitativa, em hardwares por meio de máquinas que conseguem unir um 

grande volume de dados e informações em pequenos dispositivos. O efeito deste impulso ao 

longo dos anos é traduzido no barateamento da produção tecnológica e no aumento de consumo, 

o que resultou ainda no crescimento, uso e no descarte de dados associados com evolução de 

softwares em inúmeros dispositivos conectados à internet (GABRIEL, 2018; AMARAL, 2016), 

fenômeno exponencial que abrange a construção de uma quarta revolução industrial 

(SCHWAB, 2016). 

  Desse modo, a evolução computacional no sentido mais amplo do conceito possibilitou 

um aperfeiçoamento dos modelos conexionistas e de aprendizado de máquina, viabilizando o 

subcampo da aprendizagem profunda. Na prática, os sistemas de deep learning conseguem 

captar, ler e utilizar mais dados (áudios, mensagens textuais, vídeos, fotos, entre milhares de 

outros dados em diferentes formatos). Num nível ainda mais técnico do conexionismo, o 

aprendizado maquínico em profundidade emprega uma série de algoritmos de redes neurais 

artificiais objetivando o “(...) processamento em camadas de neurônios artificiais para resolver 

problemas mais complexos, se aproximando mais do que entendemos por ‘pensamento’ 

humano” (GABRIEL, 2018, p.212). Nesta mesma linha de raciocínio, Bruno Rodrigues (2017, 

p.104) descreve que o aprendizado profundo, além de identificar imagens, áudios e textos, 

promove a resolução de problemas de classificação de dados e informações, tratando-se de “um 

modelo composto de várias camadas de processamento para aprender representações de dados 

com múltiplos níveis de abstração”. Com isso, e além de possuir mecanismo de 

autoaprendizado, um sistema ou técnica de deep learning “consegue aprender padrões mais 

complexos e trabalhar com uma grande quantidade de dados” (RODRIGUES, 2017, p.104). 

  Sendo um subcampo em desenvolvimento na ciência da inteligência artificial, a 

aprendizagem profunda ainda vem sendo conceituada e trabalhada teoricamente de maneira 

gradual, importando num primeiro momento para quem discute o avanço da inteligência 

maquínica uma noção de aplicabilidade mercadológica e de consumo final das técnicas 

efetivadas neste subcampo. Nesta perspectiva, "deep learning parece tornar possível a criação 

de todo tipo de assistentes computacionais, alavancando a adoção de IA” (GABRIEL, 2018, 

p.2014). Portanto, não é difícil sublinhar exemplos de aplicações de aprendizagem profunda na 

criação ou melhoria de carros autônomos, como ocorre nos projetos da empresa estadunidense 
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Nvidia e no desenvolvimento do IARA (Intelligent Autonomus Robotic Automobile), proposta 

pelo Laboratório de Computação de Alto Desempenho (LCAD) da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) (BICUDO, 2018; BAROLLI, 2018; CÂMARA, 2018). O mesmo 

pode ser mencionado no setor da Saúde com a utilização de assistentes virtuais que promovem 

ações preventivas ou que auxiliam no diagnóstico médico por meio da leitura de imagens na 

telemedicina, como é o caso do TensorFlow do Google, que identifica retinopatia diabética, e 

do Watson da IBM aplicado na identificação de tratamentos médicos a partir de uma base de 

informações clínicas e científicas. A solução tecnológica serve para orientar os médicos, que 

tem a palavra final sobre qual tratamento, sobre quais procedimentos se encaixam melhor para 

cada paciente. Esta aplicação do Watson, aliás, é utilizada no Brasil pelo Hospital Sírio-Libanês, 

principalmente na área de oncologia (MARIN, 2017; METZ, 2016). 

  Além desses setores e áreas, as soluções de deep learning são empregadas também no 

mercado financeiro por meio de aplicações de compensações de cheques, na identificação de 

informações sobre clientes de bancos, entre outras atividades. No Brasil, quem segue essas 

diretrizes no uso de deep learning é o Itaú Unibanco (ESTADÃO, 2019). Além disso, existem 

atualmente sistemas de machine e deep learning utilizados em diversos bancos e outras 

instituições com o objetivo de detectar fraudes financeiras, sendo que a principal referência no 

uso de aprendizado profundo vem do Danske Bank. Este banco dinamarquês lançou uma 

plataforma em parceria com a empresa de tecnologia Teradata que monitora fraudes em 

transações bancárias em tempo real (COMPULTERWORLD, 2017; SOARES, 2018).  

  No mais, o uso de sistemas de deep learning está presente também no mapeamento de 

zonas rurais por fotos e vídeos (RODRIGUES, 2018; FERNANDEZ, 2018), na catalogação e 

nas recomendações de filmes, músicas e livros (SANTANA, 2018) e na Educação com o 

monitoramento do aprendizado de alunos, identificando potencialidades e dificuldades dos 

estudantes, como é o caso do Enlight e o Elementes for Education , ambos desenvolvidos pela 

IBM para que educadores avaliem as performances dos seus alunos (RODRIGUES, 2017, 

p.104-106; SUPER INTERESSANTE, 2016).  

  Além da análise das referências teóricas que formaram a ciência da inteligência 

artificial, a descrição dos modelos conexionistas e simbólicos, e a exposição do conceito de 

aprendizado de máquina, para encerrarmos as discussões deste capítulo analisaremos com mais 

propriedade o que teóricos e desenvolvedores compreendem e difundem sobre processamento 

de linguagem natural (PLN), um subcampo formado por um conjunto de técnicas que se 

relaciona de maneira direta e essencial com a construção dos processos de comunicação em 

inteligência artificial, além de direcionar tanto para as máquinas quanto os homens uma análise 
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mais consistente das performances comunicacionais em IA, principalmente de chatbots.  

 

2.4 Comunicação e processamento de linguagem natural (PLN) 
 

  Antes de adentrarmos na análise da comunicação em inteligência artificial do ponto de 

vista mais técnico do tema, resgataremos um debate iniciado e descrito no primeiro capítulo 

desta pesquisa22, a fim de construirmos um corpo conceitual mais robusto sobre o que 

pretendemos discutir neste tópico. 

  Os pesquisadores Alex Primo e Luciano Roth Coelho (2002) apontam a necessidade de 

analisarmos a relação comunicacional entre os homens e as máquinas, tarefa realizada por Alex 

Primo também em outros trabalhos (2003; 2007). Para esses estudiosos, não se deve reduzir a 

lógica da comunicação humana em um nível mecanicista e telegráfico como propõe 

cibernéticos e os mais fervorosos admiradores da Teoria Matemática da Comunicação de 

Shannon e Weaver, pois a comunicação humana apresenta estruturas e complexidades 

semânticas e de sentido que a diferenciam de outros entes, maquínicos e orgânicos, dessa forma 

inserindo nesta discussão também os pressupostos de MacKay e da escola do Palo Alto. Aliás, 

ao longo do primeiro capítulo discutimos como a Teoria Matemática da Comunicação apresenta 

limitações e, desta forma, não pode representar todo tipo de relação comunicacional, até mesmo 

a comunicação em sua totalidade entre o homem e um software de inteligência artificial preso 

em um corpo maquínico. Além disso, incluímos nesta discussão duas hipóteses levantadas por 

Gunkel (2017) que podem ser lidas como identificações de dois paradigmas. A primeira 

hipótese, que encontra raízes na filosofia de Heidegger (2007), diz respeito ao modo como o 

homem vê a tecnologia, ou seja, de maneira instrumental, focada na usabilidade, e não de forma 

socialmente participativa. Neste caso, a ideia de trabalhar com uma noção instrumentalizada e 

telegráfica da comunicação entre homem e máquina, no rastro da Teoria Matemática da 

Comunicação, seria até aceitável, dentro dos limites que a maioria dos modelos de inteligência 

artificial da contemporaneidade executam em termos de conversação. A segunda hipótese de 

Gunkel (2012; 2017), contudo, pensa a inteligência artificial não como um mero instrumento, 

mas como um ente participativo na troca de comunicação com o homem. Assim, para o próprio 

Gunkel (2012, p.10): “O que, em geral, não é debatido é que as máquinas são, de fato, capazes 

de se comunicar com sucesso com usuário humanos em uma variedade de contextos e de um 

modo que é constantemente indistinguível de uma outra pessoa”. Para que não possamos 

esquecer, esta é a tese principal, aliás, que Turing (1950) propõe com seu Jogo da Imitação, 

 
22 Ver página 45. 
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resumidamente a defesa de que um computador pode enganar um ser humano demonstrando um 

aperfeiçoamento no nível de comunicação e, em último grau, de ‘inteligência’. Porém, esta 

segunda hipótese encontra objeções nos pensamentos de dois críticos da inteligência artificial 

analisados neste capítulo, John Searle e Roger Penrose.  

  Lima Junior (2017a, p. 73) expõe essas divisões de outra forma, em partes resumindo o 

antagonismo que vai além da comunicação, mas que auxilia no entendimento da comunicação 

homem e máquina23. A divisão está denominada no conceito de master (homem)/Slave 

(máquina), uma linha de raciocínio instrumentalista, que reforça a perspectiva de usabilidade: 

 
A base tecnológica que nós temos é a seguinte: as máquinas foram construídas, e são 
construídas ainda, em sua maioria, em função de uma relação master/slave. O que 
isso quer dizer? Que a máquina se subordinava aos desejos dos homens e isso nos 
surge na Revolução Industrial. Eu crio uma máquina para que ela possa fazer uma 
tarefa que eu desejo. Eu desejo fazer uma tarefa, eu preciso fazer essa tarefa, então 
eu crio uma máquina. Ela é subordinada tecnologicamente às minhas intenções. (...) 
Os cibernéticos, por estarem no início da questão da implementação dos 
computadores, não tinham uma base para criar as máquinas. A base eram máquinas 
mecânicas ou eletromecânicas. O eniac (computador integrador numérico eletrônico, 
em português) é um dispositivo eletromecânico. Então, o que os cibernéticos 
fizeram? Eles criaram dispositivos e pensamentos com base nessa relação 
master/slaver, ou seja, continua sendo uma relação master/slaver. É verdade! Você 
cria um sistema para encontrar, armazenar, operar e organizar a informação a fim de 
otimizar tarefas. Ou seja, eu tenho uma máquina na qual otimizo as minhas tarefas 
(LIMA JUNIOR, 2017a, p.73). 
 

  Entretanto, o próprio Lima Junior (2017a) aponta no mesmo trabalho que a relação 

assimétrica entre homem e máquina, ou master/slave, está sendo alterada, entrando numa rota 

de cooperação simétrica entre homens e máquinas e reconfigurando a noção de comunicação, 

informação e interface entre seres – os homens e objetos artificiais. A partir deste argumento, 

Lima Junior (2017a, p.77) interpreta que as máquinas poderão processar contextos e, com isso, 

estender seus limites de tomadas de decisões, diminuindo ou superando a lógica master/slave. 

O argumento de Lima Junior (2017a; 2017b) está assentado na leitura que o pesquisador realiza 

dos trabalhos do psicólogo e cientista da computação Joseph Licklider e do cientista pioneiro no 

desenvolvimento da internet, Robert Taylor, dois entusiastas das pesquisas sobre o 

relacionamento entre o homem e as máquinas que ajudaram a aprimorar o conceito de human 

computer interation (HCI) difundido inicialmente nos anos 1960. Para Taylor e Licklider 

(LIMA JUNIOR, 2017b, p.13-16), a união entre o homem, as máquinas (computadores digitais) 

 
23 Em seus textos, Lima Junior (2017a; 2017b) adota a expressão “homem-máquina”, termo comumente utilizado 
por pesquisadores que investigam a relação dos homens com os computadores e outros dispositivos tecnológicos. 
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e as redes telemáticas de informação resultariam na simbiose homem-máquina. Nesta 

apreciação teórica está contida a ideia de as máquinas auxiliarem reciprocamente o homem, 

uma forma simétrica de interação que está fortemente alinhada com um ponto de vista de 

cooperação cognitiva entre um ser orgânico e um maquínico. Desta maneira, enquanto a 

perspectiva master/slave entende que apenas uma das partes é dotada de cognição (master, o 

homem), Taylor e Licklider defendem a tese de dois sistemas ou entes cognitivos que colaboram 

mutualmente na interação (LIMA JUNIOR, 2017b, p. 14). 

 
A visão de Licklider permanece sólido cientificamente até hoje. O trabalho 
visionário na projeção da relação simbiótica entre humanos e computadores, no 
seminal paper “Man-computer Symbiosis”, descreve que “os cérebros humanos e as 
máquinas computacionais serão acoplados muito fortemente e isso resultará numa 
parceria” (LICKLIDER, 1960, p. 2). É nessa visada tecnológica computacional que 
a Computação Cognitiva consolida suas bases (LIMA JUNIOR, 2017b, p.15). 

   

  Entretanto, por mais que o entendimento de Lima Junior (2017a; 2017b) aponte para 

uma mudança expressiva na comunicação homem e máquina, e nas estruturas funcionais e 

potenciais das próprias máquinas, sua exposição, entendemos, está direcionada mais para uma 

ideia de um futuro que sonda a realidade da segunda para a terceira década do século XXI, 

direcionando seu argumento da simetria entre homem e máquina ao universo das projeções. 

Especificamente, em outra perspectiva, a hipótese da mudança assimétrica (master/slave) para 

a simetria da interação homem e máquina precisa passar por teste de validação. Este empenho, 

no entanto, apesar não ser impossível, é complexo e desafiador porque necessita colocar 

diversos modelos de máquinas de inteligência artificial frente ao humano, identificando as 

simetrias e assimetrias da relação comunicacional entre as duas partes envolvidas, método 

semelhante ao Jogo da Imitação. 

 
Pleiteia-se, portanto, o ensejo de uma classificação de interação entre o humano e o 
maquínico que leve em consideração o caráter “performático” que esse último pode 
assumir. Em tempo, assume-se incondicionalmente aqui a evidência de que o 
mecanismo de processamento de agentes inteligentes é dispare do funcionamento da 
mente humana. O que se procura destacar com intento de debate acadêmico é a 
formulação de um interstício em que, independente da linha de pesquisa de 
constituição de inteligência artificial (seja simbólica ou conexionista), é sumamente 
importante observar o teor de simulação dos agentes inteligentes (AZEVEDO, 2009, 
p.12).  

 

  O que se pode indicar atualmente, e que Lima Junior (2017b) elabora em seu trabalho, 

é um conjunto de aplicações de inteligência artificial que gradualmente se aproximam da 
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simetria proposta por Taylor e Licklider ou da computação cognitiva. Por computação 

cognitiva, a propósito, não há ainda uma definição científica ou mercadológica consistente, por 

se tratar de uma disciplina ou campo de aplicação de inteligência artificial ainda em 

desenvolvimento, que se encontra nos seus primórdios. Todavia, a computação cognitiva é 

caracterizada por oferecer insights computacionais a partir de tomadas de decisões para 

solucionar problemas complexos ou indicar ao ser humano qual a melhor ação que deve ser 

tomada para resolver um determinado problema. A inteligência artificial com computação 

cognitiva executa esse mecanismo com o auxílio de um vasto volume de dados cruzados, 

encontrando as informações mais relevantes para o ser humano (LIMA JUNIOR, 2017b, p.17-

20). Não à toa que a computação cognitiva está sendo utilizada em diversos setores, 

especialmente Saúde, Finanças, Comunicação, Agronegócio, Direito, dentre outras áreas, para 

resolver problemas complexos, corriqueiros ou isolados (REVISTA FONTE, 2017a). O cenário 

contemporâneo da computação cognitiva, contudo, encontra-se em processo de configuração, 

com apenas algumas referências de sistemas operacionais em destaque, como o Watson da IBM, 

a Cortana da Microsoft, dentre outros produtos de conglomerados tecnológicos, como o 

Google, a Apple e a Amazon24 (LIMA JUNIOR, 2017b, p. 20). Assim, não é possível 

determinar que a relação e a comunicação assimétrica dos homens para as máquinas tenham 

chegado realmente ao fim. 

  Com isso, o embate entre diferentes posições sobre a relação homem e máquina não se 

encerra, pelo contrário. Resulta dos debates, em síntese, duas perspectivas. Uma compreende a 

possibilidade de pensar e aceitar a comunicação entre homens e as máquinas, partindo de uma 

matriz mecanicista, telegráfica e instrumentalista com limitações que podem ser corrigidas e 

superadas. A outra, em contraposição, identifica e ressalta as dificuldades e limitações da 

comunicação maquínica e aponta para uma ideia que não se pode enquadrar a comunicação 

humana no mesmo nível das máquinas. Posto de outro modo, uma abordagem entende que a 

comunicação das máquinas se equipara ou um dia será igual à do homem, mesmo que nasça de 

uma relação master/slave. Por outro lado, existe uma vertente que ressalta a diferenciação entre 

a máquina e o homem, em que este determina a condução da interação com a inteligência 

artificial, entendendo que a comunicação humana é complexa demais para as máquinas, por 

mais que estas venham desempenhar capacidades tecnológicas surpreendentes. Esta última, 

deste modo, preserva a ideia do modelo master/slave (GUNKEL, 2012, 2017; PRIMO, 

 
24 No 3º capítulo desde estudo estão descritos os detalhes das aplicações de inteligência artificial dos grandes 
conglomerados de tecnologia e mídia. 
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COELHO, 2002; LIMA JUNIOR, 2017a;2017b), podendo ser sistematizada no seguinte texto: 

 
Mesmo experimentos avançados em inteligência artificial que buscam operar com 
linguagem natural (inclusive emitindo sons, frases e com recursos de 
reconhecimento de voz humana) produzem algo diferente de si, visto que a 
linguagem humana lhe é estranha. Diferentemente dos homens, as reações e limites 
dos sistemas informáticos dependem de imposição externa, e aquilo que produzem 
não conspira para a sua transformação (PRIMO, 2007, p.171). 
 

  Entretanto, até mesmo as discussões mais essenciais sobre a relação homem e máquina 

e o nível de desempenho comunicacional dos agentes artificiais em comparação com os seres 

humanos não são capazes de impor um freio autocrítico ao desenvolvimento tecnológico da 

inteligência artificial. Com isso, as discussões filosóficas e científicas podem ser colocadas em 

segundo plano, tendo em vista que a competitividade mercadológica e a aceleração na criação 

de aplicações de diferentes modelos de inteligência artificial cresce a cada dia mais, em 

inúmeras frentes. Assim, games, redes sociais (ou social media), aplicativos de transporte, 

softwares utilizados em setores públicos e privados, mercadológicos ou não, contam em alguma 

dimensão com suportes de inteligência artificial. Algumas destas plataformas ou agentes de 

inteligência maquínica operam na resolução de problemas simples. Outros produtos, porém, são 

mais complexos desde a criação, aprimoramento e uso final, como é o caso das aplicações 

descritas por Lima Junior (2017b, p.20) que incorporam computação cognitiva. Em síntese, as 

discussões sobre as assimetrias e simetrias da comunicação do homem com inteligência 

artificial são extremamente relevantes, seja para pesquisas como esta ou para o avanço de 

inúmeras ciências, disciplinas e, em outra esfera, para a produção mercadológica de tecnologia. 

Entretanto, debates como este não inibem a produção de inteligências artificiais comunicativas, 

pois o mais importante para a maioria das pessoas que interagem com uma inteligência artificial 

é uma performance maquínica localizada num nível satisfatório de conversação e, se possível, 

de qualificação do desempenho comunicacional (AZEVEDO, 2009, p.12), por mais que este 

pensamento esteja enraizado, mas nem por isso limitado, na lógica instrumentalista identificada 

por Gunkel (2007; 2012). 

 
A experiência vivida pelo usuário é de diálogo, pois encontra feedback na interação. 
É claro que em tantas mediações é possível que distorções nas respostas possam 
revelar inconsistência de interações propriamente mútuas. Mas em outras tantas, não 
haverá prejuízos sentidos. E, a partir daí, estaria instaurado um processo 
comunicativo que dispõe a um dos pares a gama de respostas (trocas que lhe motivam 
e bastam. (...) Destarte, tomando-se por foco o aspecto performático de agentes 
inteligentes avançados, apesar de homem e máquina pertencerem a “reinos” 
diversos, talvez seja interessante não tomar-se por absolutamente impossível a 
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interatividade entre ambos (AZEVEDO, 2009, p.12). 
 

  Seguindo este raciocínio, é importante descrevemos algumas técnicas em inteligência 

artificial voltada especificamente ao desenvolvimento da comunicação maquínica, sobretudo 

em bots de conversação textual ou que tenham competências de processar áudio e texto, e a 

conversão entre esses formatos para se comunicar com o ser humano. Dessa maneira, neste 

tópico, avançamos na discussão mais reflexiva da comunicação em inteligência artificial, ou 

entre o homem e a máquina, para uma compreensão mais técnica e funcional de uma simbiose 

significativa para este estudo, a relação entre a linguagem de programação e a linguagem natural 

do homem.  

  Na Ciência da Computação e nas ciências cognitivas, esta associação conceitualmente 

é denominada de processamento de linguagem natural (PLN) ou Natural Language Processing 

(NLP)25. Em outras áreas de estudos, o PLN é denominado de linguística computacional (na 

Linguística), de reconhecimento de fala (na Engenharia Elétrica) e psicolinguística 

computacional (na Psicologia) (SOUSA, 2015, p.15). Por envolver diversas áreas, os estudos 

de PLN têm inúmeras terminologias, metodologias e conceitos de várias disciplinas, o que 

causa entraves para o desenvolvimento de pesquisas e fortalece uma histórica tensão que se dá 

entre teóricos da Linguística e projetistas de sistemas computacionais de PLN, embate discutido 

amplamente por Bento Carlos Dias-da-Silva (2006). 

  Como escopo maior de estudos e aplicações tecnológicas, ou de subcampo de técnicas 

de inteligência artificial, o PLN consiste na elaboração e uso de técnicas que organizam idiomas 

e expressões naturais de fala e texto do ser humano e procura adaptar essas linguagens, ou 

línguas formais, dentro da lógica computacional e mecanicista dos computadores, para que estes 

venham a emular a linguagem natural do homem. O objetivo dos desenvolvedores da PLN é 

fazer com que as aplicações de inteligência artificial possam interagir melhor com o homem e 

este, da sua parte, possa ensinar a máquina em seu processo de aprendizado e aperfeiçoamento 

comunicacional (SOUSA, 2015, p.15). Esta maneira de olhar para do PLN é defendida por 

Russell e Norvig (2013, p.171), pesquisadores que enxergam duas razões para o uso de PLN:1) 

Para os computadores se comunicarem com o ser humano, como descrito, e; 2) Para adquirir 

 
25 Comumente, estudiosos de PLN utilizam o termo ‘linguagem’ para descrever técnicas de processamento de 
línguas formais (ou muito particulares), conceituando, às vezes, de maneira errônea um objeto de pesquisa. Neste 
sentido, procuramos nesta pesquisa utilizar o termo ‘linguagem’ para formalizar o PLN como subcampo de IA, 
dentre outras ciências e áreas, e empregar ‘língua’ ou ‘línguas formais’ na exposição de pesquisas aplicadas e 
sistemas específicos que manipulam um ou mais idiomas. Para uma melhor compreensão da confusão que se faz 
entre ‘linguagem’ e ‘línguas formais’ em pesquisas de PLN, Bento Carlos Dias-da-Silva (2006, p.114-116) 
formaliza algumas contribuições. 
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muita informações, principalmente com o entendimento da linguagem textual. Além desses 

pontos, Russell e Norvig (2013, p.171) destacam uma motivação fundamental no uso do PLN 

com aprendizado de máquina: “há mais de um trilhão de páginas de informações na web, quase 

todas elas em linguagem natural. Um agente que deseja adquirir conhecimento precisa entender 

(pelo menos parcialmente) a ambígua e confusa linguagem que os humanos usam”.   

  A adoção de PLN em softwares de inteligência artificial ajuda ainda a criar ou 

aperfeiçoar diversas ferramentas. Uma lista descritiva dessas aplicações colabora para o 

entendimento do número de extensões que operam com PLN, de maneira primordial ou 

secundária. A seleção ainda auxilia na compreensão dos objetos de interesse deste subcampo: 

  1) Tradutores automáticos: quando o sistema recebe de um usuário um input, podendo 

ser textos, áudios ou conteúdo visual (fotos ou imagens que têm textos inseridos), este modelo 

de PLN tem a capacidade de traduzir o conteúdo em um ou mais idiomas. A tradução pode ser 

realizada palavra por palavra, por frases ou textos completos, variando o número de inputs e a 

qualidade das respostas entregues de acordo com a capacidade de cada sistema. O Google 

Translator, Promt, Bing Microsoft Translator, entre outros, são exemplos de tradutores 

automáticos (SOUSA, 2015, p.34). 

2) Analisadores de sentimentos: empregados normalmente por marcas para avaliar o 

grau de aceitação ou rejeição de consumidores sobre determinado produto ou serviço, esta 

ferramenta analisa o conteúdo emocional em textos e em sentenças isoladas, sendo um 

importante aliado de empresas e instituições governamentais no universo das mídias sociais ou 

em bots de conversação, identificado no texto a reação emocional das pessoas ao longo do 

processo de interação. Neste sentido, os analisadores de sentimentos funcionam como 

instrumentos de avaliação de tendências mercadológicas e de popularidade governamental e 

eleitoral, operando dentro da estrutura que classifica e atribui valor positivo, negativo, neutro, 

etc., para palavras, frases, textos. 

  3) Sumarizadores automáticos: este tipo de PLN cria versões menores de um texto ou 

de um conjunto de textos, ou qualquer outro input passível de sumarização, preservando o 

conteúdo genérico dos arquivos. Existem três categorias de sumarizadores automáticos, os de 

entrada, que sumarizam textos contínuos ou múltiplos “(...) como é o caso de sumarizadores 

que fornecem resumos de notícias” (SOUSA, 2015, p.35), os sumarizadores de finalidade, 

normalmente genéricos que resumem textos ou criam perguntas para sintetizar e responder 

dúvidas de usuários, funcionado como um complemento para sistemas de perguntas e respostas 

e ainda os sumarizadores de produção, estes com capacidade de elaborar resumos extraindo 

trechos de textos ou produzindo resumos que expressam as ideias do texto-fonte, mas 
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recorrendo ao uso de palavras diferentes em comparação ao arquivo originário (SOUSA, 2015, 

p.36). 

  4) Sistemas de recuperação de informação: a aplicação tem como tarefa buscar dados 

que não estão estruturados, sendo comumente utilizada em buscadores de sites e de mídias 

sociais que tem a missão de localizar informações e arquivos (textos, fotos, áudio e vídeo), 

recorrendo ao uso de palavras-chave e termos aleatórios, com ou sem o adicional de códigos, 

como o hashtag (#) por exemplo. Este tipo de processamento de linguagem natural é o mais 

próximo dos motores de busca (SOUSA, 2015, p.36). 

5) Sistemas de extração de informação: recorre-se ao uso desta aplicação para classificar 

e organizar um conjunto de informações a fim de gerar banco de dados. O funcionamento deste 

sistema ocorre com a extração de dados de textos e outros formatos não estruturados ou 

semiestruturados com linguagem natural. Nesta perspectiva, o sistema extraí as informações de 

um texto não estruturado ou semiestruturado em um determinado idioma. Em seguida, com os 

dados extraídos, o sistema classifica as informações construindo progressivamente um banco 

de dados. De modo mais detalhado, “a extração de informações é visível, por exemplo, no 

Google Agenda, que identifica datas e horários no Gmail e assinala atividades ao calendário do 

usuário automaticamente” (SOUSA, 2015, p.36). 

6) Sistemas de perguntas e repostas: aplicações de PLN presente em praticamente todos 

os chatbots, em especial nos bots de conversação de natureza comercial ou utilitários de 

governos e entidades do terceiro setor. Basicamente essas aplicações respondem perguntas 

simples ou complexas de usuários sobre um determinado tema, funcionamento às vezes na 

lógica do estímulo-resposta. Nas interações entre homem e máquina, as respostas dos sistemas 

estão condicionadas não só pelo texto em si, pois o sistema conta ainda com entidades que 

identificam e classificam as palavras e seus sinônimos de acordo com o valor que elas têm com 

determinado tema ou contexto. Nesta ótica, por exemplo, as palavras ‘pequeno’, ‘médio’ ou 

‘grande’ são, dependendo do contexto da frase na interação, textos condicionados dentro da 

entidade ‘tamanho’. Essa classificação, que pode ser interpretada como comunicação e 

metacomunicação dos sistemas maquínicos, facilita as operações de processamento de 

linguagem natural e torna, no mínimo em teoria e muitas vezes na prática, a inteligência 

artificial mais ágil. As assistentes virtuais Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft) e Siri (Apple) 

são exemplos popularmente conhecidos de sistemas de perguntas e respostas. 

7) Sistemas de diálogo: aplicação que conta com agentes que promovem diálogos 

contínuos com usuários por meio da fala, emulando em áudio uma língua. Normalmente, os 

sistemas de diálogo são criados por empresas privadas, de telefonia, transporte ou energia por 
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exemplo, a fim de atender consumidores, ou utilizados por organismos governamentais com o 

objetivo de solucionar dúvidas de cidadãos ou em promover um determinado serviço público. 

Para que o diálogo ocorra neste sistema, é necessário que haja uma estrutura de elementos, 

técnicas e metodologias, o que torna a aplicação ainda mais complexa dependo da quantidade 

e da qualidade de interações efetuadas com o homem: 

 
Na configuração dos sistemas, o diálogo é tratado como uma atividade conjunta de 
dois ou mais participantes, com falas alternadas, silêncios e uma base de 
conhecimento comum aos interlocutores, que pode restringir-se a domínios 
específicos. A Pragmática se insere com aplicações da Teoria dos Atos de Fala e 
diversos aspectos discursivos são observados, como a coerência. Nesse contexto, 
duas fases constituem o ato linguístico: a apresentação, em que um interlocutor emite 
a mensagem executando um dos tipos de ato de fala (afirmação, pedido, enunciado 
de comprometimento, expressão de emoções ou declaração proclamativa); e a 
aceitação, em que o ouvinte dá sinal de que a mensagem foi recebida e efetivamente 
compreendida. Além disso, a estrutura do diálogo pode ser formulada em "pares 
adjacentes", como saudação-saudação, cumprimento-agradecimento, pedido-
concessão (SOUSA, 2015, p.37). 
 

  Além das aplicações descritas acima, para que possamos entender o que é PLN é preciso 

abrir uma digressão histórica e teórica para apontar que o processamento de linguagem natural 

foi igualmente aprimorado no desenrolar das décadas, assim como ocorreu com o aprendizado 

de máquinas e com as linhas conexionistas e simbólicas. Neste sentido, os desdobramentos do 

PLN podem ser resumidos em uma linha cronológica que se inicia nos anos 1950 e segue até 

esta segunda década do século XXI. 

  Nos anos 1950, a tarefa dos desenvolvedores de PLN consistiu em criar sistemas de 

tradução automática, em especial para fins militares por parte dos Estados Unidos no contexto 

da Guerra Fria (1947-1991). Na década seguinte, o foco muda para a criação de aplicações 

computacionais de perguntas e respostas, esboçando os primeiros esforços de conceber 

interações entre homens e máquinas. E é nos anos 60 que esses sistemas realizam as primeiras 

análises e interpretação de conteúdo textual, dentro dos limites que os computadores tinham à 

época, e geram os primeiros bancos de dados a partir de PLN. No mais, nos anos 60 ainda 

ocorreram outras conquistas para PLN, por meio dos “primeiros tratamentos computacionais 

das gramáticas livres de contexto; criação dos primeiros analisadores sintáticos; primeiras 

formalizações do significado em termos de redes semânticas” (DIAS-DA-SILVA, 2006, p.120). 

  Na década seguinte é promovida uma consolidação do subcampo porque sistemas de 

comunicação verbal receberam uma atenção mais expressiva de pesquisadores e 

desenvolvedores de tecnologia, reforçando com a PLN a ideia de promover a interação entre o 
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homem e a máquina. Sequencialmente, nos anos 1980, ocorreu uma ampliação de ofertas 

comerciais e, em outra frente, foram criados sistemas de processamento de linguagem natural 

mais complexos e sofisticados que extrapolavam a lógica de perguntas e respostas entre 

humanos e máquinas, desenvolvendo aplicações com probabilidade que analisavam e 

interpretavam frases completas e extraiam informações dos textos. Ainda nos anos 1980, os 

pesquisadores e desenvolvedores buscaram avaliar melhor os resultados de seus projetos de 

pesquisa aplicada e produtos comerciais. 

  Por sua vez, na década de 1990, houve um aumento de sistemas com processamento de 

linguagem natural que incorporavam a execução de diversas finalidades. As aplicações já 

contavam com sistemas de falas que também reconheciam sentenças, além de sistemas 

operacionais que conseguiam realizar interpretações linguísticas e gerar linguagem natural. 

Para o subcampo do PLN, na década de 90 houve ainda a criação de sistemas que traduziam 

texto em fala e texto, e sistemas que classificavam textos de maneira automática, segundo o 

gênero presente do conteúdo. Um novo aprimoramento do processamento de linguagem natural 

ocorre na primeira década do século XXI. A modernização foi significativa para o subcampo 

da inteligência artificial porque a partir dos anos 2000 houve uma combinação de PLN com 

aprendizado de máquina, fazendo com que os computadores reconhecessem padrões de 

diferentes línguas e prever classificações gramaticais e até mesmo semânticas de modo 

automático, ou seja, sem a intervenção humana. No mesmo período, e com a ajuda do 

aprendizado de máquina, os desenvolvedores procuraram produzir sistemas que não 

necessitassem de intervenção humana (SOUSA, 2015, p.16-18; DIAS-DA-SILVA, 2006, 

p.120). Por conta deste melhoramento no subcampo, na segunda década do século XXI o 

desenvolvimento de PLN acompanhou o novo expansionismo da inteligência artificial, 

principalmente com aplicações conexionistas e de computação cognitiva (SOUSA, 2015, p.16- 

18):  

 
Atualmente, apesar da multiplicidade de técnicas de PLN, persiste o interesse em 
aprimorar os sistemas para que sejam mais independentes do homem, embora mais 
próximos dele em questão de processamento cognitivo. Com a necessidade de 
organizar a imensa quantidade de dados presentes na Web, em formatos diferentes, 
técnicas como a aprendizagem não supervisionada automatizam o processo e tem 
sido exploradas em larga escala. Além disso, a abordagem conexionista da 
Inteligência Artificial começa a exercer maior influência nos estudos linguístico-
computacionais graças a seus modelos biologicamente motivados (CAMBRIA; 
WHITE, 2014). A tendência é que, nos próximos anos, sistemas de Processamento 
de Línguas Naturais simulem o cérebro com eficiência, sendo capazes de assimilar 
os conceitos do mundo à sua volta, compreender o ser humano emocional e 
culturalmente e, por incluir seus próprios traços orgânicos, atendê-lo melhor 
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(SOUSA, 2015, p.18). 
 

  Ainda que tenham ocorridos diversos níveis de aprimoramento em técnicas de 

processamento de linguagem natural, e o mesmo pode ser frisado sobre o subcampo como um 

todo, a tarefa de computadores digitais processarem línguas formais é extremamente complexa. 

Portanto, a cronologia de melhoramento do PLN está assentada em esforços expressivos, no 

sentido de fazer com que os computadores se comuniquem e aprendam com o homem por meio 

da manipulação da linguagem natural. Em vista disto, para que as aplicações de PLN sejam 

colocadas em prática, seja na usabilidade básica ou na promoção de interações mais 

aprofundadas entre o homem e inteligência artificial, os desenvolvedores de PLN precisam 

antever uma série de metodologias e modelos, dentre outros procedimentos mais ou menos 

complexos. Ademais, há uma diferenciação extremamente básica e eloquente quando se aborda 

o PLN que nunca deve ser ignorada ou colocada em segundo plano, a distinção entre a linguagem 

de programação computacional em comparação com a linguagem humana, por mais sofisticado 

que seja a performance de conversação de um sistema maquínico digital. Aliás, é justamente a 

‘separação’ dessas linguagens, a computacional ou maquínica e a humana, e a singularidade de 

ambas, que faz com que pesquisadores e desenvolvedores de PLN pensem no melhoramento de 

suas técnicas e sistemas. Entretanto, as diferenças entre as linguagens se mostram menos 

distantes ao analisarmos que quem criou as linguagens de programação computacional foi o 

próprio homem, e até mesmo as linguagens de programação desenvolvidas por softwares 

resultam de outros sistemas operacionais que no fundo contêm registro humano em sua gênese. 

Além disso, assim como ocorre nos idiomas, com regras e construção de sentenças, a linguagem 

de programação é formada por códigos, construídos por blocos que formam uma sequência 

lógica a fim de determinar um comando às máquinas. Isto é, melhor descrevendo: os códigos 

(computação) e as palavras (na linguagem natural), ambas formadas por um conjunto 

sequencial de caracteres (letras, números, pontos, espaços, entre outras fontes) a fim de 

manifestar uma ação e sentido semântico, respectivamente (RUSSELL; NORVIG, 2013, p.751- 

752). Esses pormenores são importantes quando se analisa a comunicação entre o homem e a 

inteligência artificial, pois um código errado descrito na linguagem de programação irá 

impactar a performance do software e, consequentemente a interação do homem com a 

máquina, aspecto que será observado melhor no terceiro capítulo deste estudo.  

  No entanto, se as aproximações entre as duas línguas são fáceis de serem encontradas, 

de igual modo as diferenças latentes entre elas não são difíceis de serem ressaltadas, sendo que 

a principal distinção entre as duas linguagens pode ser descrita numa lógica simples e ao mesmo 



85 
 

tempo profunda: enquanto a linguagem humana se manifesta na semântica e sua ambiguidades 

indo além das regras e dos códigos que determinam um idioma, a linguagem de programação 

computacional encontra sua projeção em operações mais rígidas que reforçam a importância da 

probabilidade (RUSSELL; NORVIG, 2013, p.751-752). Os sistemas de inteligência artificial 

com processamento de linguagem natural estreitam essas duas diferenciações e possibilitam aos 

computadores a competência da utilizarem um alto grau de probabilidade a fim de compreender 

e produzir sintaxe, texto e contexto, comunicação e metacomunicação, para lembrarmos de um 

conceito relevante de Gregory Bateson e a escola do Palo Alto. Além disso, somado com outras 

técnicas e subcampos da inteligência artificial, o PLN ajuda os computadores a entenderem e 

reproduzirem discursos e gerar semântica e ambiguidades da linguagem natural, provavelmente 

o estágio mais difícil para as máquinas atingirem em matéria de comunicação e interação com 

o ser humano (DIAS-DA-SILVA, 2006, p.113).   

  Para alcançar este objetivo maior, os pesquisadores e desenvolvedores de 

processamento de linguagem natural procuram criar inúmeros modelos e metodologias para 

manipular a linguagem humana dentro de “formatos lógicos matemáticos de maneira a eliminar 

ou reduzir ambiguidades” de uma determinada língua, por exemplo (SOUSA, 2015, p. 20). 

Dessa forma, dentro de diversas modelos e metodologias, não se pode desconsiderar um 

princípio básico do PLN: computadores precisam compreender os assuntos que irão manipular. 

Portanto, as máquinas digitais precisam ser programadas de acordo com uma lógica discursa 

que corresponda aos assuntos que farão parte da interação com o homem. Um segundo ponto 

relevante para quem se dedica ao PLN está na tarefa nada simples de criar uma mentalidade 

própria neste tipo de sistema, para que o sistema tenha a capacidade rememorar planos, ações 

e responder usuários e ainda propor diálogos de acordo com o idioma ou língua específica no 

qual foi programado. No mais, pesquisadores, desenvolvedores e especialistas precisar fazer a 

curadoria de sistemas de PLN, caso estes não consiga compreender frases e informações de 

natureza semântica, contextual, sintática, entre outras regras e significações. Essas três 

diretrizes fazem parte do trabalho de um dos principais nomes do processamento de linguagem 

natural, o cientista da computação Terry Winograd (1972, apud DIAS-DA-SILVA, 2006, p. 

119). Pesquisador ligado ao MIT e ao grupo de pesquisa de Interação Homem-Máquina da 

Universidade de Stanford, além de o criador do famoso processador de linguagem natural 

SHRDLU no final dos anos 1960, Winograd (1972, apud DIAS-DA-SILVA, 2006, p. 120) 

sublinha ainda que os modelos de PLN serão sempre incompletos, “(...) mas, mesmo assim, 

constituem um referencial claro por meio do qual podemos refletir sobre o que é que fazemos 

quando compreendemos uma língua natural ou reagimos aos atos de fala por ela codificados”.
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  Justamente neste aspecto da discussão que se revela a importância de criar modelos 

metodológicos para processamento de linguagem natural. Por meio de abordagens estruturadas 

é possível definir e alcançar um objetivo de PLN, direcionado às pesquisas e suas metodologias 

para o desenvolvimento de tradutores, chatbots, classificadores textuais ou de áudio, entre 

outras referências descritos anteriormente. Nesta tarefa, Ana Rocha de Sousa (2015, p. 21-22) 

descreve quatro abordagens de processamento de linguagem natural interessantes, 

principalmente pela distinção entre elas:   

  1) Simbólica: esta metodologia apoia-se em “técnicas para transcrever sentenças 

linguísticas em predicados lógicos”, tendo como objetivo “tirar inferências automaticamente”; 

  2) Estatística: uma abordagem que compreende a língua (um idioma, por exemplo) 

como “um processo aleatório”, mas que podem ser previstas e mapeadas por meio de “métodos 

probabilísticos”, até mesmo ambiguidades. “Além disso, é possível aplicar fórmulas 

matemáticas a amostras de texto para medir a ocorrência, a classificação gramatical e a 

combinação de palavras, em geral” (SOUSA, 2015, p.22);  

  3) Conexionista: abordagem que se apoia em cálculos, sendo um pouco semelhante com 

a metodologia estatística, a fim de criar modelos generalistas de processamento de linguagem 

natural, além de unir “métodos de representação cognitiva do conhecimento”;   

  4) Híbrida: a junção das metodologias conexionista, estatística e simbólica, cada uma 

num menor ou maior grau de importância, “para conferir melhor desempenho aos sistemas de 

aplicação” (SOUSA, 2015, p.22).  

  Por fim, além de descrevermos as aplicações e abordagens de PLN, é significativo para 

este estudo especificar a existência de níveis diferentes de processamento de linguagem natural, 

pois na interação entre homem e a máquina, assim como ser humano, um sistema de inteligência 

artificial com processamento de linguagem natural apresenta e executa performances distintas 

de comunicação. Além disso, a construção dos processos de comunicação em inteligência 

artificial incorpora inúmeros pormenores condizentes com a complexidade da linguagem 

humana, pois este é seu referencial de comunicação e inteligência. Esta tarefa de olhar para os 

níveis de performance em PLN transforma-se em um objeto ainda mais complexo quando se 

pensa na multiplicidade de elementos e ambiguidades com que uma inteligência artificial 

precisa lidar ao compreender e reproduzir línguas específicas (idiomas). Assim, evidenciamos, 

a importância de cinco níveis de processamento de linguagem natural, partindo do trabalho de 

Ana Rocha de Souza (2015, p.22-31) que teoriza sobre os níveis de PLN de acordo com autores 

da Linguística ligado ao subcampo da linguística computacional:  
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  1) Nível fonético-fonológico: o foco deste nível está no reconhecimento automático da 

fala humana e sua atividade principal consiste em transcrever e reproduzir sons (palavras, 

frases, termos diversos etc.) emitidos pelo homem. Um dos desafios em lidar com o nível 

fonético-fonológico no processamento de linguagem natural é solucionar os problemas gerados 

pela ambiguidade da fala humana. Em casos como esses, aplica-se técnicas de comparação e 

probabilidade para identificar e apontar a leitura e execução correta da fala. Por outro lado, a 

análise da tipologia das palavras ocorre pela fala de maneira contínuo ou individual, neste caso 

palavra por palavra (SOUSA, 2015, p.23).  

 
Já a síntese de fala é a reprodução automática de voz humana para a leitura de 
sentenças geradas pelo computador. Dito de outra forma, é a atividade de fala da 
própria máquina para o usuário. Conforme Jurafsky e Martin (2008), o processo 
consiste em dois passos: construir uma representação fonêmica interna, que combine 
a transcrição das sentenças em alfabético fonético, isto é, em símbolos empregados 
por linguistas na descrição dos sons da fala humana, a indicativos de ordem 
prosódica, relacionados com a entonação; e converter o resultado em ondas sonoras, 
geralmente o comparando a amostras de fala armazenadas no sistema (SOUSA, 
2015, p.23). 

 

2) Nível morfológico: com o objetivo de analisar a estrutura das palavras e sentenças 

para depois determinar o uso delas, o nível morfológico primeiro realiza uma seleção, 

comumente denominada de etiquetagem de palavras, símbolos e sinais, entre outros detalhes 

que formam as palavras e sentenças. Por mais que o nível morfológico não tenha a tarefa 

primordial de analisar o significado das palavras, pois corresponde ao exame da estrutura dos 

vocábulos, Ana Rocha de Souza (2015, p.24) ressalta que posteriormente “é possível, pois, 

qualificá-las gramaticalmente pelos morfemas de suas terminações”. 

  3) Nível sintático: este nível pode ser compreendido com um complemento do nível 

morfológico, pois o processamento de linguagem natural sintético torna-se mais fácil com a 

etiquetação morfológica. Como conceito, o nível sintático se resume em determinar o valor de 

cada palavra dentro de uma sentença, a fim de facilitar a interpretação das frases. Para isso, em 

PLN, utiliza-se uma ferramenta, o parser, ou analisador sintático computacional. Esta 

ferramenta executa uma espécie de desconstrução de sentenças com o intuito de identificar a 

relevância de cada item tem na composição das orações26. Em seguida, todos os elementos são 

 
26 Este processo do parser está relacionado com a abordagem simbólica de PLN, pois neste procedimento está 
contida a ideia de que a língua deve ser analisada por blocos de frases. Por sua vez a abordagem Estatística, focada 
em probabilidade, “dá maior ênfase ao princípio sintático da dependência, segundo o qual as palavras são unidades 
que, associando-se, dependem umas das outras. O objetivo do parser, nesse caso, é descobrir quais palavras 
exercem funções superiores ou inferiores na frase e como elas se relacionam entre si” (SOUSA, 2015, p. 27). 
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subjugados dentro de regras gramaticais. Caso os elementos da oração estejam de acordo com 

as regras, a sentença é tomada como gramaticalmente positiva, não de acordo com o sentido da 

frase, mas segundo sua estrutura formal. Do contrário, o parser rejeita a oração, considerando- 

a agramatical e fora dos parâmetros linguísticos desejáveis. Por fim, o parser constrói uma 

representação sintática das palavras e frases, auxiliando os sistemas de PLN na manipulação 

dos vocábulos e orações. 

  4) Nível semântico: de modo geral, existe uma base para o funcionamento do nível 

semântico no processamento de linguagem natural: o aproveitamento dos demais níveis 

(fonético-fonológico; morfológico; sintático) com a incorporação de informações conceituais 

para interpretar as frases. Todo esse processo é realizado por meio da criação de modelos que 

emulam o conhecimento humano, atrelando os “significados adequados à estrutura 

significante” (SOUSA, 2015, p.28). Assim, no processamento semântico de linguagem natural, 

objetos são simbolizados e relações linguísticas e extralinguísticas são construídas, “podendo 

codificar o significado de uma sentença em particular ou representar os conceitos que formam 

a compreensão humana da realidade, de modo geral” (SOUSA, 2015, p.28). Para que este nível 

semântico seja automatizado, normalmente são empregadas instâncias lexicais, de tesauros e 

ontológicas a fim de representar o conhecimento humano. Ressalta-se, assim, que a ordem, o 

agrupamento e as relações das palavras nas frases também são fundamentais para determinar o 

significado das frases. Essas técnicas27, “são essenciais para que a representação dos conceitos 

seja corretamente mapeada na estrutura das sentenças, tendo em vista que uma mesma palavra 

ou expressão pode assumir sentidos diversos” (SOUSA, 2015, p.29). 

  5) Nível Pragmático-discursivo: aplicado no processamento do uso da comunicação de 

acordo com uma determinada situação, levando em consideração os contextos sociais 

envolvidos, os atores presentes e seus discursos. Com isso, além dos elementos que constituem 

o contexto da comunicação, o nível pragmático-discursivo abrange também uma ampla e 

profunda análise discursiva, como o nome já indica. 

 
 

Como o discurso costuma ser maior que uma sentença, a Análise do Discurso 
frequentemente está atrelada à Linguística Textual no PLN, envolvendo, além do 
contexto, os marcadores discursivos responsáveis por garantir coerência e coesão aos 
textos (DIAS-DA-SILVA et al., 2007). Para Liddy (2001), isso é importante porque 
a esse nível o PLN trabalha com o texto como um todo, fazendo conexões entre as 
sentenças. O nível pragmático- discursivo pode ser entendido, portanto, como o 
estágio de análise do material linguístico sob uma visão mais global: o contexto 

 
27 Para ver mais detalhes da importância lexical, ontológica e dos tesouros na construção da representação do 
conhecimento humano no nível semântico de PLN, ver páginas 28 e 29 do trabalho de Ana Rocha de Sousa (2015). 
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situacional e social confere acuidade à interpretação semântica e a avaliação do texto 
na íntegra permite deduzir aspectos não observáveis em sentenças isoladas (SOUSA, 
2015, p. 30). 

 
  Além do contexto, a análise discursiva do PLN trabalha com técnicas voltadas para a 

compreensão textual nos discursos, sendo elas: a) Resolução de anáforas, que “identifica itens 

como pronomes e os substitui pelas palavras que eles referenciam” (SOUSA, 2015, p.31) e b) 

reconhecimento de estruturas discursivas, que identifica a relevância de cada oração no texto, 

o que influencia diretamente na produção textual por parte dos computadores e na compreensão 

de formatos e gêneros textuais. 

 
Um texto jornalístico do gênero notícia deve ser composto, por exemplo, de: 
manchete, lead, evento principal, contexto, eventos anteriores, história, 
consequências/reações, expectativa e avaliação (LIDDY, 2001; VAN DIJK, 2004). 
Da mesma forma, artigos científicos, correspondências e redações administrativas 
seguem uma estrutura que deve ser observada pelo sistema ao interpretar ou gerar 
materiais escritos (SOUSA, 2015, p.31). 

  

  Finalizamos este segundo capítulo apontando que este conjunto de referências 

(aplicações, metodologias ou abordagens, e níveis de processamento) ajuda a compreender, 

pelo menos como ponto de partida, o complexo e desafiador subcampo do processamento de 

linguagem natural. Sendo assim, ressaltamos que há outras características que explicam o PLN, 

aspectos estes que podem ser encontrando nas fontes bibliográficas citadas neste capítulo. Em 

complemento, exposições sobre o processamento de linguagem natural serão retomadas no 

terceiro e último capítulo. Além disso, e de maneira contributiva, os estudos sobre aprendizado 

de máquina (machine learning) colocados em exposição de forma mais técnica ajudam na 

construção de um horizonte conceitual mais robusto sobre inteligência artificial, horizonte este 

que pelo menos na primeira parte deste capítulo esteve voltado aos textos iniciais e 

fundamentais que alicerçam esta ciência. O mesmo pode ser mencionado sobre a importância 

das abordagens simbólicas e conexionistas. 

  Neste sentido, somados, os quatro tópicos pesquisados neste capítulo contemplam 

posições teorias, pesquisas aplicadas e produtos. Porém, justamente sobre este último ponto, o 

da produção de inteligência artificial, nos resta a construção de uma análise dos processos 

práticos de comunicação maquínica, e a importância da interação entre o homem e a máquinas 

dentro desses processos. Para isto, no próximo capítulo, iremos apontar brevemente o contexto 

mercadológico atual implicado na geração e difusão de aplicações de inteligência artificial, 

tendo como centro e norte de exploração a produção e o uso de chatbots. Em seguida, como 
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tarefa mais importante, analisaremos a aplicação Watson Assistant da IBM, desde a sua criação, 

funcionalidades, usabilidades e performance comunicativa frente ao homem. 
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CAPÍTULO 3: WATSON ASSISTANT E O MERCADO DE CHATBOTS 
 
 
  O cenário de produção e consumo de bens tecnológicos foi ampliado e diversificado no 

decorrer dos últimos 60 anos. Durante este período de tempo, empresas estadunidenses e 

orientais do setor tecnológico migraram de maneira expressiva suas linhas de produção e 

comércio de computadores para o fomento de softwares mais sofisticados do ponto de vista de 

usabilidade, interface e de soluções mais receptivas, focando especialmente o mercado 

empresarial. Ocorre que no século XXI, essas empresas tornaram-se conglomerados de 

tecnologia e mídia, reiterando nesta mudança mercadológica o processo de desenvolvimento da 

quarta revolução industrial. O panorama atual abrange a produção e uso de tecnologias 

automatizadas, incluindo inteligências artificiais que se comunicam com os seres humanos e 

que recebem o nome de chatbots ou assistentes virtuais para fins comerciais. Nesta ótica, o 

Brasil não está longe de conceber suas próprias tecnologias de robôs de conversação. 

Naturalmente pela lógica de mercado, no entanto, algumas empresas e tecnologias de 

inteligência artificial têm mais destaque em termos de produção, marketing e consumo. Uma 

dessas empresas é a IBM que se sobressai no mercado por meio das soluções de inteligência 

maquínica do Watson, um sistema que integra uma série de aplicações e ferramentas. Dentre as 

soluções, o Watson Assistant é o único serviço voltado para a construção de chatbots da empresa 

estadunidense. 

  Para que possamos entender como ocorre os processos de comunicação em inteligência 

artificial, e como a interação homem e máquina influencia na construção deste processo, 

analisamos neste capítulo as funcionalidades do Watson Assistant, buscando discutir alguns 

pontos críticos do serviço em si e confrontar os processos de comunicação e interação criados 

nesta solução da IBM com algumas correntes da Teoria da Comunicação. 

  Dessa forma, priorizamos na análise deste produto/serviço expor como diferentes 

ferramentas do Watson Assistant colaboram ou dificultam a construção dos processos de 

comunicação maquínica e, por consequência, a interação homem e máquina. Não ignoramos 

ainda outros fatores que impactam no sentido positivo e negativo este tipo de interação, como 

por exemplo a comercialização e precificação dos serviços do Watson, uma vez que analisamos 

um produto de mercado. Todavia, antes de analisarmos o Watson Assistant, priorizamos no 

início deste capítulo apresentar uma conjuntura de sociedade de mercado que ajuda a 

compreender melhor o espaço e a relevância da inteligência artificial no século XXI. 
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3.1 Contextos do capital tecnológico 
 
  Os esforços teóricos desenvolvidos ao longo da história da ciência da inteligência 

artificial estão vinculados de modo direto com a criação de soluções práticas no campo da 

computação. A tentativa de apresentar teorias que corroboram com a ideia de que máquinas 

podem ser consideradas inteligentes, ou no mínimo que seguem uma lógica no processamento 

de tarefas que se aproxima do pensamento humano, está presente na criação de inúmeros 

modelos de hardware e software, entre outros dispositivos físicos e aplicações práticas voltadas 

para a resolução de problemas concretos do cotidiano do homem.  

  De igual modo, a relação entre inteligência artificial computacional e a Comunicação 

(neste caso, pensada aqui, como como um objeto teórico e prático voltado às máquinas) pode 

receber concepções diferentes dependendo da inteligência maquínica que se está analisado ou 

buscando criar, seja de modo prático ou teórico. Em milhares de casos, o elemento da 

comunicação falada em softwares, por meio da reprodução de fala humana e de textos, sequer 

existe. Nesta ótica, a inteligência artificial é concebida como produção, armazenamento, 

classificação e análise de dados, sem que haja interfaces voltadas para a comunicação com o 

ser humano. Ou seja, há inúmeras inteligências artificiais que não necessitam da reprodução de 

fala e textos, servindo assim como sistemas estatísticos, de probabilidade, com ou sem 

aprendizado de máquina (machine learning). Tomando esta visão como horizonte, as 

inteligências artificiais são camadas de uma arquitetura de retaguarda, uma base fundamental 

para o funcionamento de operações e sistemas computacionais. Assim, desde os mais remotos 

programas de computador até os mais avançados contam com tecnologias desta natureza. O 

mesmo pode ser compreendido quando se abordam estudos de diversas áreas que convergem 

para a criação ou entendimento do que é uma máquina inteligente sem o aporte da comunicação, 

seja na Filosofia, Engenharia, Robótica, dentre outros campos. Em síntese, não necessariamente 

comunicação e inteligência artificial se integram em projetos teóricos ou práticos.  

  Por outro lado, é possível pensar em teorias e objetos práticos que atestam a importância 

da comunicação em inteligência artificial. Parte expressiva desta visão, aliás, foi apresentada 

nos capítulos anteriores. Além disso, “Computadores e inteligência” (TURING, 1950), texto 

daquele que é considerado como o pai da inteligência artificial, coloca o ato comunicacional (e 

a interação entre os personagens do Jogo da Imitação) como fator primordial do raciocínio 

maquínico, argumento este ressaltado por Gunkel (2017) inclusive.  

  Embora seja difícil desvincular como objeto de estudo as inteligências artificiais 

voltadas apenas como suportes computacionais em comparação com as máquinas inteligentes 
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proposta para a interação comunicacional com o homem, seguimos neste trabalho com a tarefa 

de ressaltar os modelos de inteligência artificial que desempenham um processamento 

comunicacional aplicado para a interação com o ser humano. Nesta perspectiva, é necessário 

acrescentar que até mesmo as inteligências artificiais mais sofisticadas do ponto de vista da 

performance comunicacional contam com um amplo e robusto mecanismo de produção, 

agrupamento e exame de dados e informações, algo que será demonstrando ao longo deste 

capítulo na análise do produto Watson Assistant da IBM. Assim, inicialmente esta separação 

entre modelos distintos de inteligência artificial serve apenas para se pensar no extenso volume 

de teorias, pesquisas aplicadas e em produtos mercantis (ou não comercializáveis) que colocam 

a comunicação em primeiro ou segundo plano.  

  Ampliando esta linha de raciocínio, é possível atestar ainda que há três frentes de 

trabalhos em inteligência artificial, teóricas e aplicadas, que não necessariamente estão 

destacados a seguir por seu grau de relevância: 

  1) Estudos teóricos: propostas acadêmicas e de pesquisa realizadas em universidades e 

em diversas áreas do conhecimento. Inicialmente atreladas com as ciências Humanas, sobretudo 

com a Filosofia e Psicologia, e com as ciências Exatas, como a Matemática, Computação e 

Estatística, os estudos teóricos em inteligência artificial alcançam também outras ciências, 

como as Biológicas e as ciências Agrárias, principalmente na contemporaneidade; 

  2) Defesa governamental: não é possível pensar no aperfeiçoamento da inteligência 

artificial sem relacionar com o poder bélico e com os sistemas de defesa de inúmeros países, 

em especial para as nações que participaram com mais proeminência da Segunda Guerra 

Mundial e de outros conflitos civis e militares ao longo do século XX, como a Guerra Fria 

(1947-1991). No século XXI, a inteligência artificial recebe destaque nos sistemas de defesa 

cibernética em milhares de países, seja como mecanismo de defesa e obtenção de informações 

estratégicasl; 

  3) Produtos e serviços da sociedade de mercado: Com o desenvolvimento exponencial 

de tecnologias da informação e da comunicação (TICs), e muito antes do surgimento da internet, 

empresas dos mais variados setores e segmentos de mercado criam e comercializam produtos, 

serviços e soluções de inteligência artificial (integradas ou não com outros produtos e serviços). 

Esse aporte mercadológico é direcionado para inúmeras atividades lucrativas ou no mínimo 

experimentais visando a comercialização a posteriori. No século XXI, o mercado amplia sua 

participação no desenvolvimento de máquinas inteligentes para produzir e extrair diariamente 

milhões de dados de conglomerados de negócios, empresas, consumidores e clientes em 

potencial, estes conectados de forma global por redes sociais, aplicativos mobile, em 
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dispositivos fixos ou móveis, dentre outras equipamentos e interfaces que ampliam o alcance e 

o uso de dados e informação para gerar negócios e capital financeiro. No mais, a parceria entre 

instituições de ensino e governamentais amplia cada vez mais a atuação de empresas de 

tecnologia no desenvolvimento e aplicação de inteligências artificiais. 

  Seguindo a proposta deste trabalho para o terceiro e último capítulo, antes de 

elaborarmos a análise do Watson Assistant, é preciso destacar a formação de um panorama da 

sociedade de mercado que faz com que várias tecnologias e aplicações de inteligência artificial 

tenham sido direcionadas para a comunicação com o ser humano conforme novas tecnologias 

são inseridas na sociedade, dentro e fora (centro universitários, de pesquisas e governamentais) 

do cenário de negócios mercantis.  

Por mais que a inteligência artificial tenha nascido no final da primeira metade do século 

XX, como descrito nos capítulos anteriores deste trabalho, foi a partir da segunda década do 

século XXI que as máquinas inteligentes passaram a ter mais destaque no universo do mercado 

de consumo, principalmente com a ampliação de produtos e serviços de empresas de tecnologia 

que foram fundadas no século passado, como a sul-coreana Samsung (fundada em 1938), as 

estadunidenses IBM (1911), Intel (1968), Microsoft (1975), Apple (1976), Amazon (1994), 

eBay (1995) e Google (1998), além das chinesas Tencent (1998) e Alibaba (1999), dentre 

outras. 

  Se no passado essas empresas estavam focadas na produção de equipamentos  

eletrônicos, principalmente computadores, televisores e posteriormente celulares, dentre outros 

mercadorias de hardware e software voltadas ao mercado de trabalho e ao lazer, essas mesmas 

empresas são consideradas na atualidade conglomerados de produção tecnológica e midiática, 

com sua fatia de participação no mercado com mais destaque em países Ocidentais ou Orientais, 

focando sua produção de trabalho e de riqueza em diversos produtos e soluções distintas, entre 

elas a de inteligência artificial. A extensão desses conglomerados é acentuada no século XXI 

com o surgimento de outras empresas de tecnologia e mídia, atualmente também  

conglomerados, como a chinesa Baidu (2000) e a estadunidense Facebook (2004).  

  Apesar dos conglomerados de tecnologia e mídia terem surgido em datas distintas na 

história, há algo que une todos esses conglomerados e seus satélites no cenário contemporâneo: 

um amplo e desenvolvido ecossistema de mercado que reúne a produção de equipamentos 

eletrônicos, softwares e aplicativos voltados para a interação entre humanos, e de humanos com 

máquinas, além da produção de conteúdo midiático.   

  Colabora ainda para o fortalecimento desses conglomerados a participação em um ativo 

mercado de consumo em massa e ao mesmo tempo ultra segmentado. Este mercado explora o 
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investimento de tempo e dinheiro na aquisição, uso e descarte de produtos físicos 

(computadores, tablets, consoles de jogos eletrônicos, smartphones, relógios inteligentes, os 

smartwatches e sistemas com sensores aplicados em aparelhos eletrônicos, a internet das coisas 

–internet of things). Do ponto de vista do consumo de bens imateriais, este mercado cresce cada 

vez mais, explorando o valor em investimentos simbólicos como o das redes sociais, aplicativos 

de transporte de pessoas e mercadorias, além de materiais audiovisuais, incluindo os games. 

Esta dinâmica comercial aumenta ainda mais se acrescentarmos o fortalecimento de redes e 

comunidades que abraçam a prática de troca e locação de mercadorias (produtos e serviços) por 

meio de aplicativos e interfaces digitais, colaborando com a ideia de economia compartilhada. 

Na esteira desse mercado em desenvolvimento exponencial, surgem também as empresas 

fintechs, que em resumo são startups que atuam no mercado financeiro e que concentram alto 

poder de atuação tecnológica.  

  Todo esse ecossistema de mercado faz parte do que o engenheiro e economista Klaus 

Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, denomina em sua obra mais conhecida de 

“A Quarta Revolução Industrial” (2016), uma leitura do que vem ocorrendo na sociedade com 

o surgimento de tecnologias construídas ao longo do século XX e XXI como inteligência 

artificial, blockchain28 e instrumentos de nano e biotecnologia. Para contextualizar o que seria 

quarta revolução industrial, Schwab (2016, p.13) faz uma comparação com outras revoluções 

que a sociedade de mercado concebeu, e ressalta três fatores que estão levando ao surgimento 

da quarta revolução industrial:  

 

Velocidade: ao contrário das revoluções industriais anteriores, esta evolui em um ritmo 
exponencial e não linear. Esse é o resultado do mundo multifacetado e profundamente 
interconectado em que vivemos; além disso, as novas tecnologias geram outras mais 
novas e cada vez mais qualificadas. Amplitude e profundidade: ela tem a revolução 
digital como base e combina várias tecnologias, levando a mudanças de paradigma 
sem precedentes na economia, dos negócios, da sociedade e dos indivíduos. A 
revolução não está modificando apenas o ‘o eu’ e o ‘como’ fazemos as coisas, mas 
também ‘quem somos’. Impacto sistêmico: ela envolve a transformação de sistemas 
inteiros entre países e dentro deles, em empresas, indústrias e em toda sociedade 
(SCHWAB, 2016, p.13). 

 

Para que possamos contextualizar melhor o argumento de Schwab (2016, p.13), a 

referida revolução digital apontada por ele como eixo fundamental para a quarta revolução 

 
28 Associado diretamente com o universo das criptomoedas ou moedas virtuais, sendo o Bitcoin a mais 
conhecida, o Blockchain é um protocolo de segurança, uma espécie de “livro-razão público e distribuído” que 
recebe este nome por ser considerado como uma “corrente de blocos, ou simplesmente um registro público de 
transações” (ULRICH, 2014, p.18). 
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industrial tem início na década de 1960, com o surgimento dos grandes computadores e 

servidores que processavam um extenso volume de dados e informações, também conhecidos 

como mainframes. A revolução digital tem uma segunda fase com a criação do computador 

pessoal, linha maquínica que surgiu dentro de uma acirrada disputa mercadológica nos Estados 

Unidos na década de 1970. A terceira fase da revolução digital ocorre no final do século XX 

com o uso comercial e social do sistema mundial de computadores e redes interconectadas, a 

internet, na década de 1990 (SCHWAB, 2016, p.16). Ainda na descrição da revolução tema de 

seu livro, Schwab (2016) ressalta a importância de se pensar sobre tecnologias emergentes ou 

que de alguma forma estão sendo aperfeiçoadas no decorrer das décadas.  

 
(...) acredito que hoje estamos no início de uma quarta revolução industrial. Ela teve 
inícios na virada do século e baseia-se na revolução digital. É caracterizada por uma 
internet mais ubíqua e móvel, por sensores menores e mais poderosos que se tornam 
mais baratos e pela inteligência artificial e aprendizagem automática. (...) A quarta 
revolução industrial, no entanto, não diz respeito apenas a sistemas e máquinas 
inteligentes conectadas. Seu escopo é muito mais amplo. Ondas de novas descobertas 
ocorrem simultaneamente em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a 
nanotecnologia, das energias renováveis à computação quântica. O que torna a quarta 
revolução industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a fusão dessas 
tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos (SCHWAB, 
2017, p.16). 

 

  Como indicado por Schwab (2016), a inteligência artificial é apenas uma parcela que 

abrange milhares de mudanças tecnológicas, de mercado e também sociais, que ocorrem na 

contemporaneidade. Todavia, a inteligência artificial está presente em objetos físicos (como 

computadores, smartphones, console de games, etc), digitais, por meio de milhares de 

aplicativos e outras interfaces, e se relacionam de modo direto com o campo biológico, em 

especial na interação com o ser homem (com uma comunicação intermediária, verbal e escrita). 

Seguindo esta linha de raciocínio, e retomando a perspectiva principal deste trabalho, é 

imprescindível pensarmos como esta fração da quarta revolução industrial, que não está 

dissociada das demais partes, tem um mercado próprio em expansão, uma identidade comercial 

multifacetada que com o passar dos anos encontra cada vez mais espaço dentro dos 

conglomerados de mídia e tecnologia, e em pequenas e médias empresas dos mais variados 

segmentos e setores. Desse modo, como essas máquinas inteligentes estão sendo inseridas no 

cotidiano de consumidores de serviços, e na sociedade como um todo, elas já interferem nas 

relações humanas em menor ou maior grau de participação.  

 

3.2 Conglomerados: serviços de IA 
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  Como descrito neste capítulo, do ponto de vista genérico, há milhares de modelos de 

inteligência artificial. Essas máquinas inteligentes podem ser compreendidas em linhas de 

programação elaboradas para solucionar problemas ou até mesmo criar demandas de trabalho 

mais complexas. As inteligências artificiais podem, assim, ser aplicadas no desenvolvimento e 

uso de programas de computadores, de games, aplicativos para smartphones e outros 

dispositivos, na arquitetura de um sistema de coleta, análise e uso de dados, além de serem 

produzidas para serem aplicadas em uma interface computacional mais amigável, voltadas ao 

uso final por seres humanos. 

  A criação e o uso de um sistema de inteligência artificial dependem do objetivo de quem 

a produz ou de quem irá utilizá-la no cotidiano. Em complemento, existem inteligências 

artificiais que utilizam tecnologias para reproduzir a linguagem natural do homem, sendo que 

as máquinas mais aprimoradas utilizam o processamento de linguagem natural (PLN) para 

alcançar este objetivo e interagir com o ser humano, resumindo neste sentido alguns conceitos 

apontados no primeiro e segundo capítulo.  

  Nesta ótica da interação com o ser humano, os robôs de conversação, ou chatbots, estão 

entre as principais referências comerciais e utilitárias para que empresas possam se comunicar 

com os usuários no universo digital, sejam elas clientes, potenciais consumidores ou pessoas 

que, a princípio, nunca pensariam em ter um vínculo com empresas por meio de máquinas 

inteligentes que se comunicam. Do ponto de vista mais técnico, chatbots são “softwares de 

gerenciamento de perguntas e respostas para interação com pessoas reais”. Assim, os chatbots 

podem ser compreendidos como uma ferramenta “(...) baseada em regras, ou seja, funcionam 

por meio de comandos específicos (ou palavras-chaves) ou baseada em inteligência artificial, 

que tem a capacidade de entender o que a pessoa quer dizer” (REVISTA FONTE, p. 25, 2017b). 

  Nota-se que na concepção (REVISTA FONTE, p. 25, 2017b) há uma diferenciação dos 

chatbots que apresentam funções apenas reativas, ou seja, robôs de conversação que reagem 

aos estímulos de perguntas por meio respostas (e vice-versa), e os chatbots mais complexos. 

Na maioria das vezes, esta distinção entre chatbots reativos e cognitivos (para resumirmos os 

dois modelos) é tênue. A diferença pode ser identificada de duas maneiras. Uma delas é testando 

a capacidade do chatbot de interagir com os estímulos de perguntas mais complexas, 

verificando o desempenho da comunicação e de aprendizado de máquina. Em outras palavras, 

procura-se analisar e medir o quanto o chatbot é inteligente, ou mínimo se avalia o nível de 

performance comunicacional que o software é capaz de exercer. A outra maneira de distinguir 

chatbots cognitivas e reativos é observando sua arquitetura de programação e curadoria, tarefa 
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esta mais bem assimilada por pessoas que dominam ciência de dados e aprendizado de máquina. 

Contextualizando melhor a diferença descrita anteriormente (REVISTA FONTE, p. 25, 2017b), 

ressaltamos a crítica do filósofo John Searle (1997) com o argumento do Quarto Chinês trazida 

no capítulo anterior: os chatbots reativos são inteligências artificiais fracas que manipulam uma 

linguagem sem ter consciência do que estão reproduzindo em uma interação como ser humano. 

Por outro lado, os chatbots mais sofisticados na ótica do aprendizado de máquina e de 

comunicação são os robôs que trabalham com um extenso volume de dados e cruzamento de 

informações, estando assim mais próximos da concepção de computação cognitiva (LIMA 

JUNIOR, 2017b) com processamento de linguagem natural (PLN) altamente aprimorado 

(SOUSA, 2015). Contudo, como informado no segundo capítulo deste trabalho, o subcampo de 

PLN tem larga história de desenvolvimento teórico e aplicado, algo que não ocorre ainda com 

a computação cognitiva, ainda em processo de criação e melhoramento.  

  Independente do modelo de chatbot, os conglomerados e demais empresas de tecnologia 

abraçaram a ideia de criar, qualificar e utilizar os chatbots para gerar negócios. Deste modo, o 

cientista da computação Joseph Weizenbaum apenas iniciou no MIT com ‘Eliza’, o primeiro 

software de conversação, uma história ainda em construção que migra cada vez mais dos 

laboratórios universitários para os centros de pesquisa e de protótipos de empresas comerciais. 

Entretanto, para tornar viável o uso comércio de serviços de chatbots, as empresas de tecnologia 

passaram a utilizar outras ferramentas tecnológicas, sendo a principal delas a de computação 

em nuvem (ou cloud computing)29, além de APIs30 e interfaces para web e aplicativos de 

dispositivos móveis. Essas tecnologias são mais convidativas para as pessoas que não dominam 

as linguagens de programação e não sabem lidar com elementos mais complexos de computação. 

Para simplificar e ampliar ainda mais o investimento e a utilização de chatbots, as grandes 

empresas de tecnologia passaram a adotar termos mais fáceis de serem comercializados, a fim 

de garantir a aceitação do público consumidor. Desse modo, os chatbots passaram a ser 

denominados de assistentes virtuais, promovendo uma linha de comunicação mais assertiva 

 
29 De acordo com Marta Gabriel (2018, p.148), computação em nuvem consiste em um “termo usado para 
representar o conjunto de computadores remotos, espelhados pelo planeta, como se fossem nuvem, e que são 
acessados pela internet distribuída”. Os serviços de computação em nuvem mais conhecidos no mercado brasileiro 
são o Dropbox da Dropbox Inc. e o Google Drive. Demais conglomerados de tecnologia contam também com seus 
próprios serviços de computação em nuvem: OneDrive (Microsoft), iCloud (Apple), Amazon Web Service 
(Amazon) e IBM Cloud (IBM). 
 
30 API é o acrônimo de Application Programming Interface (ou Interface de Programação de Aplicações). Trata- 
se de uma tecnologia que possibilita aos usuários e empresas a troca e utilização de linhas e rotinas de códigos de 
programação, além de aplicações e soluções entre com outros desenvolvedores e empresas. As APIs podem ser 
abertas (públicas e de fácil acesso) ou privadas (normalmente comercializáveis) (LIMA JUNIOR, 2016). 
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para dois públicos: empresas, ou seja, relação business-to-business (B2B), e pessoas que 

utilizam chatbots para solucionar dúvidas, fazer recomendações e realizar conversas no 

ambiente residencial. No geral, os chatbots mais conhecidos no imaginário popular devido ao 

consumo são: Siri, criada em 2011 pela Apple Inc. para sistemas operacionais iOS a partir do 

iPhone 4s; Cortana, assistente virtual lançado em 2014 pela Microsoft e utilizada em sistemas 

operacionais Android e Windows; e Google Assistente (o antigo Google Now), chatbot do 

Google disponível em sistemas operacionais Android e iOS (LIMER, 2014; TRINDADE, 

2018).  

  No entanto, o mercado de inteligência artificial voltado para a produção e/ou uso de 

chatbots por grandes empresas de tecnologia vai além dos softwares destacados acima. Nesta 

perspectiva disputam a atenção e o espaço do mercado, no mínimo no Ocidente, os 

conglomerados IBM, Google, Amazon, Microsoft e Facebook. Antes de explicarmos qual a 

importância dos serviços dos assistentes virtuais dessas empresas, é necessário expor alguns 

pormenores sobre o que esses conglomerados vendem, demarcando algumas especificações e 

identidades entre as soluções ofertadas comercialmente por essas empresas. Desse modo, a 

maioria dos conglomerados de tecnologia e mídia tem como escopo oferecer serviços para 

outras empresas, em especial clientes que desejam automatizar a comunicação com seus 

consumidores. Além disso, as principais concorrentes de mercado (Amazon, Google, Microsoft 

e IBM) têm plataformas de computação em nuvem com ferramentas desenvolvidas para a 

criação de assistentes virtuais. Porém, as empresas se diferenciam na segmentação de seus 

serviços, como é o caso da Amazon que explora o uso de um dispositivo físico e da Microsoft 

que integra parte das suas aplicações no Windows. 

  Entretanto, para compreendermos o potencial de negócios, os serviços e as ferramentas 

desses conglomerados, descrevemos a seguir os principais pontos de cada um dos produtos de 

inteligência artificial dessas empresas, incluindo o Facebook e descartando nesta exposição o 

Watson da IBM, pois este terá uma análise à parte neste capítulo.  

  Dessa forma, Alexa é a assistente virtual da Amazon lançada em 2014. O software é 

compatível com sistemas Android e iOS, sendo que as funcionalidades da aplicação podem ser 

acessadas por meio de um site oficial, o alexa.com. A Amazon direciona seu principal serviço 

de chatbot para dois públicos: 1) empresas da área da comunicação (publicidade e marketing); 

2) empresas dos mais variados segmentos e setores, que procuram divulgar seus serviços e 

produtos na web e em interfaces para aplicativos móveis. Por essa razão que o Amazon busca 

atrair com Alexa o universo de e-commerce, reforçando a importância e o uso de ferramentas 

de SEO (Search Engine Optimization - Otimização para mecanismos de busca). Por outro lado, 
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com Alexa, a Amazon explora também a utilização do chatbot realmente como uma assistente 

virtual para o ambiente de trabalho e residencial por meio de um dispositivo físico indissociável 

da Alexa, o Amazon Echo. Trata-se de um alto-falante com sistema de voz integrado, 

comercializado em diversos modelos. 
Em termos de funcionalidade e utilidades, a Alexa Amazon Echo tem interação de voz 

(respondendo perguntas), dispõe de alarmes, reproduz músicas, podcasts, audiobooks e 

transmite lista de tarefas. Além disso, o Amazon Echo opera integrado com outros aparelhos 

inteligentes (de internet das coisas) no ambiente empresarial e residencial. Dessa forma, o 

aparelho com chatbot foi projetado para que as pessoas possam contar com uma assistente para 

realizar suas tarefas diárias. No mais, em termos financeiros a Amazon disponibiliza a Alexa 

para testes gratuitos. Todavia, para utilizar os principais serviços do software, as pessoas e 

empresas precisam adquirir um dos diversos planos ofertados pela Amazon. Por sua vez, o 

Amazon Echo tem um preço de mercado variável dependendo do modelo e da geração escolhida 

pelos consumidores (ALEXA.COM; AWS.AMAZON.COM; AGUILHAR, 2017; ROSA, 

2019). Além da Alexa e do Amazon Echo, a Amazon comercializa outro serviço de inteligência 

artificial em sua plataforma de computação em nuvem, a Amazon Web Service (AWS). No site 

é possível, de acordo com a Amazon, criar aplicações cognitivas com aprendizado de máquina 

e ciência de dados. No mais, a empresa descreve desta forma a sua solução comercial: 
 

Aplicativos cognitivos e de Machine Learning são a próxima fase da transformação 
digital. A capacidade de criar e aproveitar aplicativos que aprendem sozinhos é uma 
ideia avançada que está apenas começando a se manifestar. Para os clientes da AWS, 
o Machine Learning é uma nova fronteira onde podem aumentar a eficiência e a 
produtividade de suas empresas. (...) Agora, você pode consultar o AWS 
Marketplace para encontrar, comprar e implantar soluções de software de Machine 
Learning (ML) e inteligência artificial (IA) de fornecedores de software conhecidos 
(AWS.AMAZON.COM). 

 

  O foco do serviço, como descrito, são as empresas que necessitam do desenvolvimento 

e uso de aplicações de inteligência artificial. Dentro deste serviço da Amazon, estão disponíveis, 

segundo a empresa, ferramentas de machine e deep learning, processamento de linguagem 

natural (PLN), reconhecimento de voz, dentre outras aplicações voltadas ou não para a 

inteligência artificial. O pagamento dos serviços, segundo a Amazon, é feito de acordo com o 

uso das ferramentas e por período de tempo (AWS.AMAZON.COM). 

  Da sua parte, a Microsoft procura com a Cortana ser a principal concorrente comercial 

da IBM (Watson) e da Amazon (Alexa e AWS). Disponível para os principais sistemas 

operacionais móveis e físicos, Cortana tem como funcionalidade, de acordo com a Microsoft, 
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ser uma assistente virtual para tarefas diárias, entre elas: enviar SMS, e-mail e lembretes, 

gerenciar agendas e alarmes, abrir sistemas computacionais, bem como reproduzir áudio, guia 

de mapas e verificar a previsão do tempo. Outra função da Cortana é a de promover interações 

com homem por meio de mensagem de voz e de texto. 

  Em termos de acesso, Cortana é um chatbot que pode ser utilizado por qualquer pessoa, 

em especial para quem utiliza o sistema operacional Windows. No entanto, assim como ocorre 

com os serviços da Amazon, a Microsoft procura com a Cortana atingir também empresas e 

pessoas que desejam personalizar uma assistente virtual para resolver soluções mais complexas. 

Este tipo de serviço está disponível na plataforma virtual de computação em nuvem da 

Microsoft, a Azure (azure.microsoft.com). No site são ofertados inúmeros serviços, desde 

blockchain e internet das coisas até de inteligência artificial com aprendizado de máquina. As 

pessoas que acessam os serviços de inteligência maquínica no Azure podem, segundo a 

empresa, criar bots de conversação e outras aplicações semelhantes, tornando-se assim 

desenvolvedoras de IA. 

  Como mencionado, o direcionamento desta solução comercial da Microsoft está nas 

empresas, descrevendo dessa forma um dos seus produtos do catálogo de inteligência artificial 

e machine learning: “Turbine aplicativos, sites e bots com algoritmos para que eles vejam, 

ouçam, falem, entendem e interpretem as necessidades do usuário por meio de métodos naturais 

de comunicação. Transforme os seus negócios com a inteligência artificial hoje mesmo 

(AZURE.MICROSOFT.COM). 

  Ainda em relação ao Azure, interessa para este trabalho abordar outros serviços 

disponibilizados na plataforma de computação em nuvem da Microsoft: o painel de criação de 

chatbots. De modo geral, segundo a empresa, os chatbots produzidos na Azure podem com o 

processamento de linguagem natural (PLN) conversar com os seres humanos, incluindo ainda 

realizar pesquisas e reconhecimento de imagens. O serviço está integrado, de acordo com a 

Microsoft, com as APIs das principais redes sociais e aplicativos de conversa, exceto o 

Whatsapp. Para o usuário, o serviço de desenvolvimento de chatbots tem um painel com ícones 

voltados para a produção e melhorias dos chatbots, além de um dashboard (painel de resultados 

e métricas) (AZURE.MICROSOFT.COM; PORTAL.AZURE.COM). Normalmente empresas 

de tecnologia criam este tipo de plataforma com interface mais convidativa para facilitar o 

entendimento de pessoas leigas em linguagem de programação computacional, entregando 

dessa forma a tecnologia ‘pronta’ para que os usuários criem de modo direto suas soluções sem 

precisar de um desenvolvedor profissional e experiente para realizar as principais tarefas de 

criação e aperfeiçoamento dos chatbots.  
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  Apesar de disponibilizar os serviços integrados na Azure de forma gratuita, a gratuidade 

no uso das aplicações é limitada por funções e capacidade de espaço (gigas), uma vez que se 

trata de um serviço de computação em nuvem. Os preços para as pessoas e empresas que 

desejam adquirir as aplicações variam também de acordo com as funções escolhidas pelos 

usuários, dentre outros detalhes que precificam o uso. Dessa forma, caso um cliente da 

Microsoft queria comprar o serviço de criação de chatbot terá que desembolsar recursos 

financeiros a mais se precisar inserir outras aplicações ofertadas no Azure em seu robô de 

conversação (AZURE.MICROSOFT.COM).  

  Da sua parte, além do Google Assistente, o Google comercializa outros produtos para 

quem se interessa pelo universo da inteligência artificial e dos chatbots, sendo o principal 

serviço o Dialogflow, lançado em 2010. A ferramenta também está integrada em uma 

plataforma de computação em nuvem, o Google Cloud, apesar de contar com um site próprio 

(dialogflow.com). Semelhante aos demais serviços de criação de chatbots, como o da Microsoft 

Azure e IBM Watson, o Dialogflow opera com processamento de linguagem natural (PLN) e 

aprendizado de máquina. O desenvolvimento dos assistentes virtuais é feito também um por 

painel intuitivo para o uso das ferramentas, contando também com janelas para análises e 

métricas. Para criar os chatbots, os desenvolvedores contam com funcionalidades para cadastrar 

intenções (ações e perguntas que as pessoas fariam ao chatbot), entidades (conceitos 

cadastrados na base do chatbot para extrair valor das informações, sento que essas informações 

que podem estar presentes na interação do homem com a máquina), além de mecanismo para 

criar os diálogos (as repostas que o chatbot irá fornecer aos usuários) e treinamentos, o 

aprendizado do assistente virtual (BRANDES, 2017).  

  Assim como ocorre com os demais concorrentes do Google, o Dialogflow funciona nos 

principais sistemas operacionais de tecnologia móvel e fixa. Por meio da plataforma, o usuário 

também pode integrar o chatbot criado no Dialogflow com as APIs de redes sociais e aplicativos 

de conversa. Embora o acesso para a criação de chatbots no Dialogflow seja gratuito, os 

desenvolvedores que deseja qualificar o assistente virtual terão que investir recursos financeiros 

de acordo com as funcionalidades que desejam inserir em seu robô de conversação. Além disso, 

quanto mais os chatbots utilizarem os recursos de envio de mensagens, dentre outras 

funcionalidades, maior será o valor financeiro investido, no mínimo centavos de dólares que 

são somados ao longo do processo de uso (DIALOGFLOW.COM; BRANDES, 2017).  

  Diferente dos demais serviços, o Facebook trabalha para que empresas, usuários comuns 

e desenvolvedores em geral utilizem de forma gratuita, na maioria das vezes, os chatbots criados 

no Dialogflow, Watson e Azure (dentre outros de diversas empresas) em suas redes sociais, 
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exceto no Whatsapp que tem um serviço próprio para criação de chatbots, o Whatsapp Business, 

focado também em soluções empresariais. Além disso, o Facebook disponibiliza a API oficial 

do Whatsapp para quem deseja utilizar chatbots mais qualificados na interação com clientes 

(basicamente a API está disponível somente para empresas). O uso desta API, no entanto, é 

fechada e pode ser adquirida financeiramente por meio de empresas que são autorizadas pelo 

Facebook (WHATSAPP.COM/BUSINESS). Em complemento, o trabalho do Facebook com 

inteligência artificial consiste em disponibilizar para desenvolvedores uma série de projetos de 

linguagem de programação, como Python, a principal linguagem de programação utilizada para 

a construção de inteligência artificial e machine learning, por meio de bibliotecas encontradas 

no repositório Github.com, site este que funciona com um fórum virtual em que os 

programadores podem disponibilizar projetos fechados (privados) e de open source (códigos 

abertos para uso público) de outros desenvolvedores (DEVELOPERS.FACEBOOK.COM; 

AI.FACEBOOK.COM).  

  Ampliando a descrição do mercado de chatbots, é fundamental que possamos discorrer 

também sobre o papel do mercado brasileiro neste cenário, indo além da exposição das soluções 

de inteligência artificial dos grandes conglomerados de tecnologia e mídia. 

 

3.3 Cenário brasileiro: a comunidade de chatbots 
 
 
  Em comparação com os conglomerados destacados anteriormente, as empresas 

brasileiras de tecnologia e mídia não contam com uma sofisticada estrutura de inteligência 

artificial e soluções de chatbots integradas com aprimoradas plataformas e servidores de 

computação em nuvem. No cenário nacional, as principais empresas que trabalham com as 

ofertas de plataformas para a criação de inteligências artificiais que se comunicam são a Take 

(take.net), a People (people.com.ai) e a Zenvia (zenvia.com). Entretanto, neste tópico nos 

interessa analisar no mercado de chatbots no Brasil em outro aspecto, o do volume de 

assistentes virtuais construídos por meio dos serviços dos conglomerados de tecnologia, por 

intermédio das três empresas brasileiras citadas acima, ou por conta das próprias do mercado 

nacional que investem em equipes internas de desenvolvedores e outros profissionais externos 

para criar assistentes virtuais que irão se comunicar com clientes e demais usuários finais. 

  Ao explorar o aumento no número de empresas que criaram chatbots, a jornalista de O  

Estado de S.Paulo Lílian Cunha (2019) ressalta que a principal preocupação das empresas que 

investem em assistentes virtuais consiste na ideia de que “inteligência artificial ajuda a agilizar 
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atendimento ao cliente e também vira uma ferramenta de marca”. Ao pensar no atendimento 

dos clientes, e em como irão poder divulgar seus produtos de inteligência artificial no mercado 

de serviços, as empresas brasileiras definem personalidades para seus chatbots, como nome, 

identidade visual, idade, entre outras características para poder explorar o marketing e 

proporcionar mais empatia na relação dos usuários (clientes ou não) com os chatbots. Com isso, 

as empresas procuram ‘humanizar’ as máquinas inteligentes que se comunicam por meio dos 

aplicativos das marcas, em sites, redes sociais e em outros canais de interação.  

 
Por meio de inteligência artificial, várias empresas vêm lançando assistentes virtuais 
para ajudar na interação com os consumidores. Apesar da voz e do nome de mulher, 
essas plataformas podem variar na forma: algumas têm rosto, outra são desenhos que 
lembram nuvens ou gráficos. E todas são pensadas com o objetivo de gerar empatia 
e despertar a confiança no cliente (CUNHA, 2019). 

 
  No Brasil, três setores em especial estão investindo milhões de reais na criação e 

melhoria em chatbots: 1) Finanças, principalmente bancos privados tradicionais que, na disputa 

de mercado, procuram chamar atenção e extrair os dados de clientes (pessoas físicas e jurídicas) 

que migram cada vez mais para os bancos fintechs, esses mais familiarizados com inteligência 

artificial; 2) Varejo, explorando dados de uma massa de consumidores e os direcionando para as 

plataformas de e-commerce, a fim de vender os produtos de acordo com as informações colhidas 

em redes sociais e aplicativos mobile; 3) Empresas de telefonia, integrando chatbot em sites e 

em aplicativos próprios. O objetivo dessas empresas, além de oferecer serviços e planos, é o de 

solucionar as dúvidas dos consumidores e concentrar as reclamações dos clientes, buscando 

evitar com isso a exposição pública negativa nas redes sociais. 

  No setor de finanças, um caso simbólico do uso de softwares inteligentes é do Banco 

Original, tendo em vista que as pessoas podem, por exemplo, abrir uma conta estabelecendo 

diálogo com um chatbot. Segundo o Original, o sistema substitui cerca de 500 atendentes 

humanos, sendo que no primeiro mês de uso se comunicou com 20 mil usuários. As operações 

da inteligência artificial do Original funcionam por etapas: programadores elaboram perguntas 

e criam respostas para questões que normalmente as pessoas formulam ao abrir uma conta ou 

solicitar um serviço em um banco. No ato comunicacional, a IA do Original responde os 

usuários via Facebook (Messenger). Caso ocorra um diálogo malsucedido, o cliente é atendido 

por um ser humano. Ocorre que todas as perguntas que não são respondidas pelo chatbot servem 

para alimentar o banco de dados do sistema maquínico. Em seguida, profissionais humanos 

fazem um processo de curadoria para aprimorar as perguntas, respostas e os diálogos em geral 

do chatbot do Banco Original. Dessa maneira, a probabilidade desta inteligência artificial não 
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responder uma pergunta é baixa, considerando que a armazenagem de informações que ela 

detém está sempre em expansão por meio da comunicação com o consumidor e por causa do 

processo de curadoria (G1.GLOBO.COM, 2017). 

  Outro exemplo conhecido no mercado brasileiro, também no setor de bancos e finanças, 

é o da BIA (Bradesco Inteligência Artificial), sistema que utiliza desde a sua primeira linha de 

desenvolvimento, produzida em 2015, o Watson IBM em base para suas operações. De início, 

a assistente virtual foi lançada somente para uso interno de gerentes do Bradesco. No ano 

seguinte, BIA foi lançada ao público, com foco inicial nos clientes do banco. Atualmente o 

chatbot não está restrito ao aplicativo do Bradesco, uma vez que BIA está disponível no 

Facebook Messenger e também no Whatsapp. De acordo com o líder de pesquisa e inteligência 

artificial do Bradesco, Marcelo Câmara, um dos profissionais responsáveis por criar a BIA, 

atualmente o chatbot já interagiu com 16 milhões de pessoas, incluindo nesta conta os clientes 

e funcionários do Bradesco. Para lidar com este volume de interações e principalmente com os 

dados e informações que circulam no sistema operacional do chatbot, Câmara descreve em 

entrevista ao portal Mobile Time, que o banco precisou desenvolver e integrar equipes para 

aperfeiçoar a BIA (PAIVA, 2019).  

 
Criamos várias equipes com diferentes abordagens de inteligência artificial no 
Bradesco. Tem a equipe core, que faz a estratégia da IA, analisando o que tem mais 
novo e dando a direção. Tem a equipe de desenvolvedores, que acoplam isso nos 
nossos sistemas. E tem uma equipe totalmente nova, que é de curadoria. É o pessoal 
que ensina a BIA a dar respostas adequadas. São eles que olham as tendências de 
perguntas para dar as melhores respostas para os clientes. A inteligência artificial 
tem que ser feita com sabedoria humana. Não dá para tirar o humano do circuito 
(PAIVA, 2019). 

 

  Além do setor de finanças, a startup brasileira Social Miner foi criada em 2014 para 

assessorar marcas do varejo que trabalham com e-commerce. O foco está na criação de 

aplicações que possam auxiliar empresas a se comunicarem de maneira mais estratégica e 

segmentada (individualmente) com os clientes. A proposta da empresa reside em oferecer para 

as marcas um software de inteligência artificial que tem a expertise de analisar um extenso 

volume de dados e, posteriormente, se comunicar com consumidores oferecendo uma variedade 

de produtos que os indivíduos realmente pretendem adquirir.  

  A identificação das mercadorias que efetivamente agradam os clientes é concretizada 

por meio de rastreamento das informações dos usuários nas redes sociais, qualificando a busca 

por rotinas e padrões digitais de comportamento. A comunicação publicitária é concretizada 

por meio de uma abordagem individualizada, uma experiência de ‘people marketing’ que tem 



106 
 

como proposta conhecer o usuário e humanizar a comunicação entre cliente e inteligência 

artificial. Em três anos de atuação, a Social Miner movimentou uma base de dados de 12 

milhões de consumidores (G1, 2017). Parte desse montante corresponde aos serviços prestados 

para as empresas Natura, Sephora e Asus. 

  A criação de chatbots por empresas brasileiras não está restrita somente aos casos 

descritos acima, no mercado de finanças e varejo. A Bots Brasil, maior comunidade de 

profissionais e curiosos do universo de inteligências artificiais, promove um concurso anual 

para que especialistas e o público em geral possa eleger em 9 categorias e uma menção honrosa 

aos melhores chatbots disponíveis no mercado brasileiro (CALADO, 2019). Explorar este tipo 

de iniciativa é interessante para que possamos analisar a abrangência do cenário de produção 

de chatbots no Brasil, ressaltando ainda a importância da comunicação maquínica nas relações 

de pessoas com empresas/marcas e, logicamente, do ser humano com as máquinas.  

  Neste sentido, alguns cases chamam a atenção, como o chatbot do “Projeto Caretas”, 

um robô de conversação promovido pelo UNICEF com foco em adolescentes. Por meio do 

Facebook Messenger, os usuários conversavam com “Fabi Grossi”, uma personagem fictícia 

de 21 anos que tem um vídeo íntimo vazado na internet. Durante o processo de interação, 

“Fabi” descreve o ocorrido aos usuários. Ao pedir ajuda para as pessoas, o chatbot discute o 

tema do compartilhamento de imagens íntimas e procura promover uma conversa com os 

usuários que tiveram fotos íntimas vazadas na internet e redes sociais, ou com pessoas que de 

modo geral se interessam pelo tema. O objetivo da UNICEF com o “Caretas” consiste em 

discutir o sexting (divulgação de conteúdo eróticos) e visa apoiar as vítimas do vazamento de 

fotos e vídeos íntimos. Lançado em fevereiro de 2018, o projeto tem como parceiros a ONG 

Safernet, associação civil centrada em pesquisas sobre violação dos Direitos Humanos, 

principalmente pornografia infantil, além das empresas Facebook, Sherpas e a argentina Chat- 

Tonic, esta especializada em inteligência artificial. Ao todo, o chatbot interagiu com quase 1 

milhão de usuários, sendo 75% mulheres de 13 a 25 anos. Devido ao sucesso que o “Projeto 

Caretas” alcançou no Brasil, a UNICEF implementou a iniciativa por meio do Facebook 

Messenger em outros países, como Argentina, África do Sul e Ucrânia 

(UNICEF.ORG/BRAZIL/PROJETO-CARETAS). O “Projeto Caretas”, além de ter 

conquistado prêmios na premiação do Bots Brasil, como o melhor chatbot de ação social e do 

ano, mostra que a produção de robôs de conversação vai muito além das relações de mercado 

de consumo (CALADO, 2019).  

  Grandes marcas brasileiras, contudo, também se destacam na visão da Bots Brasil na 

produção de chatbots, como é o caso da Suvinil e Submarino Viagens no setor de e-commerce, 



107 
 

da Magazine Luíza com o popular chatbot Magalu no segmento de serviços, além de outros 

exemplos premiados, como o chatbot do Banco do Brasil e o Bipay, um robô de conversação 

voltado ao setor da mobilidade urbana e transporte público na cidade de São Paulo (CALADO, 

2019). 

  Para este estudo, interessa descrever em partes a premiação da Bots Brasil porque o 

concurso oferece um panorama mais preciso sobre como está ocorrendo a produção e uso de 

chatbots. Por meio disto, ou das grandes marcas envolvidas na premiação, nota-se que o público 

brasileiro executa diariamente inúmeros processos de interação com agentes maquínicos 

inteligentes. Além disso, a premiação mostra o quanto o mercado brasileiro conta atualmente 

com uma forte comunidade de chatbots sendo desenvolvidos, favorecendo ainda a disputa entre 

empresas que procuram com este tipo de iniciativa qualificar o próprio setor. A premiação 

demonstra também que não há segmento ou setor de mercado (e até mesmo fora dele) que não 

tenha sido atingido em menor ou maior proporção pela ideia de promover o desenvolvimento 

de máquinas inteligentes voltadas para a comunicação com usuários por meio de sites, 

aplicativos e redes sociais. 

  Por fim, no momento em que novas tecnologias são exploradas no Brasil, como a da 

inteligência artificial, ocorre também uma reconfiguração no próprio mercado de trabalho, seja 

com o fechamento de vagas quando ocorre a substituição de profissionais humanos por 

máquinas e também pelo surgimento de novas profissões e competências, como a de 

programação de chatbots, de ciência de dados e de UX Design, UX writer e UI31, essas últimas 

áreas dedicadas ao trabalho de promover as melhores experiências para os usuários em termos 

de design, textos, diálogos, interações e interfaces digitais.  
 
3.4 Watson: criação, marketing e IBM Cloud 

 

  Por fim, encerramos este capítulo com uma análise do Watson Assistant. Neste estudo, 

além de descrevermos parte da história do produto Watson como um todo, buscamos analisar 

especificamente a estrutura funcional, as utilidades e o quanto a aplicação pode servir de 

exemplo para que possamos compreender sobre os processos comunicacionais em inteligência 

artificial, e entender a relevância da interação humana na construção nos processos de 

comunicação maquínica. 

  Priorizamos a análise do Watson Assistant, e logicamente do Watson como produto em 

 
31 UX de User Experience (Experiência de usuário) e UI de User Interfarce (Interface de usuário). 
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geral, porque o serviço da IBM é um dos mais utilizados em todo o mundo, seja por 

desenvolvedores (empresas em sua maioria) ou usuários finais que na maioria das vezes 

interagem com chatbot construído no Watson Assistant e não sabem qual é a base operacional 

do robô no qual estão conversando.  

  De igual modo, com o Watson, a IBM tem um mercado expressivo no Brasil. Além 

disso, a empresa estadunidense investe na publicidade dos seus serviços de inteligência 

artificial, divulgando-os como soluções de computação cognitiva com processamento de 

linguagem natural e aprendizado de máquina, subcampos da inteligência artificial apresentados, 

analisados e discutidos ao longo deste trabalho. No mais, a análise do Watson Assistant torna- 

se mais compreensível porque este pesquisador realizou atividades de construção de chatbots 

por meio do serviço da IBM, reconhecendo desse modo a maioria das funcionalidades do 

produto. 

  Cabe esclarecer ainda que a análise do Watson Assistant descrita neste capítulo não tem 

nenhum vínculo com a IBM, ou qualquer outra empresa que utilize os serviços da IBM. O 

mesmo sentido se aplica às empresas concorrentes da IBM citadas anteriormente. Em outras 

palavras, a análise do serviço, ou de qualquer outro produto da IBM, bem como de outras 

empresas de tecnologia e mídia, está vinculado somente ao compromisso deste pesquisador em 

realizar um estudo acadêmico que auxilie na compreensão dos processos comunicacionais em 

inteligência artificial e sobre a influência que a interação homem e máquina tem nos processos 

de comunicação maquínica, descartando assim qualquer relação que se possa fazer entre esta 

pesquisa e o universo comercial, de promoção simbólica ou financeira da IBM e das empresas 

citadas neste estudo.  

  Sendo assim, como mencionado, o Watson é um produto da IBM (International Business 

Machine Corporation), multinacional de tecnologia fundada em Armonk (Nova Iorque) com 

foco ao longo de décadas do século XX na montagem e venda de computadores (hardwares) e 

softwares. No entanto, antes de se chamar IBM, a empresa era conhecida no mercado 

internacional como Computing, Tabulating & Recording Company, ou CTR, uma vez que a 

empresa foi fundada em 1896 e receberia o nome de IBM somente em 1924. O Brasil foi o 

primeiro país do mundo a receber uma filial da empresa, em 1917, no Rio de Janeiro. Dessa 

forma, a companhia ainda era denominada de CTR, e tinha como principais clientes em 

território brasileiro os servidores públicos. Nas primeiras décadas de atividade comercial, a 

CTR, e posteriormente IBM, teve como principal foco de produção uma linha de máquinas de 

cartões perfurados. Essas máquinas, hoje rudimentares do ponto de vista da história da 

tecnologia, armazenavam informações nos cartões e outra máquina lia e tabulava as 



109 
 

informações presentes nos documentos (KLEINA, 2017). 

 

Figura 2: Máquina de perfurar e ler cartões da CRT/IBM, uma invenção do empresário 

estadunidense Herman Hollerith, comercializada no Brasil a partir do final da década de 1910. 

 
Fonte:  DRUM (2016) 

 
 
  Posteriormente, na década de 50, a IBM lança dois importantes produtos no mercado de 

computadores, o IBM 701, o primeiro computador científico comercial da empresa, e o IBM 

650, primeiro computador de produção em massa do mundo. Ao longo do século XX, a IBM 

foi aperfeiçoando suas tecnologias de hardware e de sistemas operacionais, programando as 

primeiras linhas de inteligência artificial no IBM 701, por meio de um jogo de dama com 

aprendizado de máquina (machine learning), como descrito no segundo capítulo desde trabalho 

ao ressaltarmos o trabalho de Arthur Samuel. 

  A partir do final do século XX, a marca de trabalho da IBM muda de perspectiva, 

atuando fortemente como uma das líderes de mercado em computação em nuvem e inteligência 

artificial. A história do Watson acompanha esta mudança de posicionamento de mercado e de 

tecnologia da companhia estadunidense, principalmente após o supercomputador Deep Blue da 

IBM ter sido criado em meados da década de 1990 para jogar xadrez e vencer em 1997 o 

azerbaijano Garry Kasparovi, à época campeão mundial do esporte (TEIXEIRA, 2009).  

  No final da década de 1990, consciente do sucesso do Deep Blue, a IBM procurava 

novos estímulos tecnológicos, de serviços e marketing para se promover no mercado. Anos 

depois, em meados dos anos 2000, um gerente de pesquisa da companhia lançou a ideia de um 
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sistema de IBM participar da atração televisiva “Jeopardy!” da emissora de TV estadunidense 

CBS. O programa, até hoje no ar, consiste em um jogo, uma espécie de quiz, em que os 

participantes precisam formular as perguntas e associações para as respostas de diferentes áreas 

do conhecimento. Chefiado pelo engenheiro e pessoa responsável por trabalhos de semântica 

da IBM, David Ferruci, o projeto foi colocado em desenvolvimento interno na IBM visando 

vencer o “Jeopardy!”. O protótipo seria chamado de Watson, em homenagem ao primeiro CEO 

da IBM, Thomas John Watson (1874-1956). 
 

Segundo o director do projeto, David Ferrucci, o objetivo não era nada trivial: 
durante muito tempo os sistemas de pergunta-resposta (PR) limitaram-se ao acesso 
rápido a uma grande base de dados. Tratava-se agora de compreender o que se 
pretendia com a pergunta e de fornecer o bocado certo da resposta desejada, ou seja 
fazer com que o computador soubesse de facto falar com o interrogador, como no 
TT. O recurso ao envolvimento da Estatística com a LN, iniciado há uma década, foi 
o elemento vital para o sucesso pois facilitou a associação das palavras (COELHO, 
2012, p.15). 

 

  Seguindo esta linha cronológica, durante os primeiros anos de teste do projeto foram 

inseridos milhares de dados no Watson, tendo como fonte enciclopédias, obras literárias, 

reportagens jornalísticas e perguntas e respostas que historicamente foram apresentadas no 

“Jeopardy!”. Contudo, a taxa de respostas assertivas do Watson à época era muito baixa em 

comparação com desempenho humano no jogo, tanto que até 2007 o sistema de inteligência 

artificial não era capaz de participar da disputa televisiva. A partir do ano seguinte, porém, a 

IBM conseguiu inúmeros avanços e em 2010 o Watson estava apto para competir no 

“Jeopardy!” contra dois participantes que tiveram mais sucesso na história do programa. 

  A disputa, enfim, ocorreu em janeiro de 2011, e pensando na identidade visual de seu 

projeto, a IBM personalizou o Watson com o avatar de um globo com fios circulando em sua 

volta, marca do Watson até os dias atuais. A identidade visual foi colocada em um monitor e 

Watson respondia às questões por um sistema de comando de voz. Sem conexão com a internet, 

e com apenas a sua base de dados e informações, Watson venceu a acirrada disputa contra os 

campeões do “Jeopardy!”, recebendo 1 milhão de dólares pela conquista, valor financeiro que 

foi doado posteriormente para caridade. Porém, o principal prêmio do projeto Watson foi ter 

colocado a IBM novamente no cenário de protagonista, pelo menos à época, na corrida pela 

inteligência artificial e da computação cognitiva (CLIVE, 2010; BAKER, 2011). 
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Figura 3: Da esq. à dir.: Ken Jennings, Watson e Brad Rutter no “Jeopardy!” (CBS) 
 

 
Fonte: Folha1.com.br. 

 

  Ao longo dos anos, a IBM foi aperfeiçoando as qualificações técnicas e investindo na 

divulgação do seu principal produto, integrando novas aplicações e soluções ao Watson. Neste 

sentido, em 2014, a companhia lança o Bluemix, uma plataforma de serviços catalogados e 

integrados que suporta diversas linguagens de programação. 

  Dentro do Bluemix, os usuários têm acesso gratuito ao IBM Cloud, a principal 

plataforma de computação em nuvem da companhia. Na Cloud (www.ibm.com/cloud) estão 

todos os produtos, serviços e soluções da IBM, incluindo no site uma espécie de marketplace 

de aplicações de blockchain, segurança, computação em nuvem, além de ferramentas e soluções 

analíticas, de banco de dados, de internet das coisas, para redes, mobile e aplicativos, entre 

outras funcionalidades, incluindo logicamente as aplicações de inteligência artificial (todas do 

Watson) (IBM.COM/CLOUD). 

  No que concerne ao Watson, existem 15 aplicações que podem ser resumidas em 

ferramentas e soluções que a princípio são isoladas, mas que podem ser integradas dependendo 

da escolha do produto/serviços de inteligência artificial que os desenvolvedores desejam 

implementar em seus projetos pessoais ou empresariais. Em síntese, essas são as aplicações do 

Watson no IBM Cloud:  

  1) Watson Studio: um serviço voltado para programadores que dominam linguagens 

como Python, R, Scala, dentre outras, e desejam colaborar com o compartilhamento de códigos 

abertos (open source) em projetos de aprendizado de máquina (machine learning) e aprendizado 
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profundo (deep learning). 

  2) Machine Learning: voltada também para desenvolvedores e cientistas de dados, a 

solução reúne APIs utilizadas em inúmeras linguagens de programação, principalmente para a 

geração de projetos de inteligência artificial voltados para tomadas de decisões. 

  3) Compare and Comply: ferramenta utilizada para analisar e extrair informações de 

contratos de negócios, interpretando textos, tabelas, fotos e revisão contratuais de maneira 

automatizada. 

  4) Discovery: desenvolvido para análise de conteúdo, o serviço conta com ferramentas 

cognitivas para identificar padrões e tendências a fim de ajudar na tomada de decisões de 

inteligências artificiais, automatizando ainda a filtragem de conteúdo e a busca de resultados 

Assim, o Discovery é um serviço cognitivo com processamento de linguagem natural e 

aprendizado de máquina aplicado para a localização automatizada de condutas e respostas. 

  5) Knowledge Catalog: solução de monitoramento e catálogos de dados, sendo utilizada 

para encontrar, controlar e compartilhar dados de maneira automatizada com o objetivo de gerar 

insights. 

  6) Knowledge Studio: aplicação que ensina o Watson a compreender uma determinada 

linguagem de acordo com a vontade do desenvolvedor. A aplicação emprega aprendizado de 

máquina para identificar padrões e entidades, sendo recomenda pela IBM para negócios 

corporativos. Além disso, a IBM sugere que o Knowledge Studio e o Discovery sejam 

integrados nesta aplicação. 

  7) Language Translator: solução para criar modelos de tradução de línguas e linguagens 

(regionais ou corporativas, por exemplo). A tradução, de acordo com a IBM, pode ser feita de 

maneira instantânea para diversos idiomas. A solução pode ser efetivada em sites, aplicativos, 

documentos e em chatbots. 

  8) Natural Language Understanding: serviços desenvolvidos para analisar e extrair 

dados e informações de conteúdo por meio de entidades, conceitos, palavras-chaves e funções 

semânticas. A solução de processamento e compreensão de linguagem natural do Watson IBM 

é capaz de analisar e extrair entidades e informações de 13 línguas, incluindo o português do 

Brasil. A IBM orienta a integração desta solução com o Watson Knowledge Studio para 

identificar entidades de segmentos de mercado. 

  9) Personality Insights: direcionado para a análisa de dados em transição e de mídias 

sociais, esta ferramenta identifica, segundo a IBM, “traços psicológicos que determinam 

decisões de compra, intenções e caraterísticas comportamentais, sendo utilizado para melhorar 

as taxas de conversão” (CLOUD.IBM.COM). Dessa forma, a aplicação analisa preferências de 
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consumo e de atividades dos usuários na rede, suportando cinco idiomas (português do Brasil 

não incluso). 

  10) Speech to text: ferramenta que converte a voz humana em texto. Também 

direcionada ao universo empresarial, a aplicação tem controle de voz voltado para reuniões e 

conferências telefônicas. A ferramenta conta com inteligência maquínica a fim de “combinar 

informações sobra gramática e estrutura de linguagem com conhecimento da composição do 

sinal de áudio para gerar uma transcrição precisa” (CLOUD.IBM.COM). O serviço inclui o 

português do Brasil e funciona em sistemas Android e iOS. 

  11) Text to speech: Solução que converte em áudio diversos formatos e conteúdos 

textuais de língua natural, entre elas a do português do Brasil. A ferramenta é capaz de processar 

9 (nove) línguas, sendo que o áudio em português é reproduzido por uma voz feminina. 

  12) Tone Analyzer: sistema que identifica nos processos de comunicação um conjunto 

amplo de sinais de emoções e propensões sociais em textos. O serviço é utilizado especialmente 

em redes sociais para captar emoções de usuários, em especial clientes de marcas ou potenciais 

consumidores. Dessa forma, a ferramenta foi criada para o monitoramento, análise e produção 

de estratégias de diálogo e de interação com os usuários, identificando a jornada digital dos 

consumidores na rede. 

  13) Visual Recognition: produzida para extrair informações de conteúdo de imagens, a 

solução analisa objetos, cenas, rostos, entre outros conteúdos, sendo possível catalogar e 

customizar as informações colhidas. 

  14) Watson OpenScale: serviço criado para gerar métricas de inteligência artificial. A 

ferramenta destinada ao universo corporativo gerencia os sistemas de inteligência maquínica 

que estão sendo desenvolvidas pelas empresas que contratam os serviços do Watson. Assim, a 

aplicação serve para o monitoramento e para escalar as soluções de IA da IBM.  

  Após descrevermos a história do Watson e apresentarmos os serviços de inteligência 

maquínica presentes no IBM Cloud, buscamos no próximo tópico descrever e analisar o Watson 

Assistant, o software de criação e aperfeiçoamento de chatbots. Assim, esta é a principal solução 

de comunicação maquínica da IBM para a interação com homem, especialmente pensada para 

ser útil em espaços corporativos para a promoção e relacionamento de marcas e empresas com 

clientes, consumidores em potencial e usuário de modo geral.  

 

3.5 Watson Assistant: arquitetura do software 
 

  Na Cloud da IBM, na primeira janela de interface com o usuário, o Watson Assistant é 
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descrito de maneira sucinta: “permite que você construa interfaces de conversação em qualquer 

aplicativo, dispositivo ou canal”. Ao acessar os documentos que apresentam um panorama 

sobre a solução e informações sobre recursos e funcionalidades, a IBM afirma que o Watson 

Assistant é um “robô cognitivo que você pode customizar para suas necessidades de negócios 

e implementar em múltiplos canais para trazer ajuda para seus clientes onde e quando eles 

precisarem” (CLOUD.IBM.COM). Desse modo, a IBM coloca em evidência qual o público que 

lhe interessa na comercialização deste serviço de chatbots, ou seja, empresas dos mais variados 

segmentos que necessitam de um ou mais robôs de conversação para interagir com clientes. 

  Antes de analisamos as funcionalidades do serviço, ressaltamos que até 2017 a IBM 

denominava sua solução para o desenvolvimento de chatbots como Watson Conversation. A 

renomeação para Watson Assistant foi estratégica, especialmente para promover o software 

diante de um cenário de produção e comercialização de serviços de assistente de voz e textos 

em alta no mercado de tecnologia, como mencionado no início deste capítulo.  

  Em complemento, a mudança de nome pontua também a preocupação da IBM de atrair 

o principal público consumidor da solução. Além disso, acrescentamos que em termos de 

funcionalidades há algumas diferenças entre o Watson Assistant e o Watson Conversation. A 

principal distinção está no aumento de capacidades da ferramenta, além de atualizações 

lançadas em 2018 pela IBM quando a ferramenta já era denominada de Watson Assistant. 

  Assim como toda inteligência artificial, com ou sem competências comunicacionais, o 

Watson Assistant tem uma arquitetura funcional interna, uma infraestrutura pensada na 

operacionalidade do software e na usabilidade do mesmo para a construção de chatbots, além 

do interesse pela veiculação dos robôs de conversação em diferentes plataformas. 

Nesta arquitetura estão inseridos também os sistemas de integração do serviço com as demais 

solução e  ferramentas  do  Watson.  Na página seguinte,  uma  reprodução  visual  mais  precisa  

que  descreve a composição da aplicação (CLOUD.IBM.COM): 
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Figura 4: Diagrama da arquitetura geral do Watson Assistant. 
 

 
Fonte: Assistente do Watson (CLOUD.IBM.COM). 

 

 Para entendermos melhor o diagrama da IBM para o Watson Assistant, detalhamos em 

partes sua estrutura. Este esquema, aliás, foi criado para facilitar o entendimento dos 

desenvolvedores e usuários finais, as pessoas que conversam com os chatbots que tem como 

base o Watson Assistant. Dessa forma, o diagrama resume as funcionalidades do software e 

sobre como é feito o processo de aplicação prática do serviço, principalmente nas plataformas 

de acesso para interação com o ser humano: 

  Os usuários (Users na arquitetura) conversam com os assistentes de conversação 

automatizada, chatbots, por meio daquilo que a IBM denomina de pontos de integração. Em 

outras palavras, usuários finais que utilizam plataformas de conversas como o Messenger do 

Facebook, o Slack (serviço/aplicativo de comunicação interna de empresas), dentre outras 

integrações, incluindo na arquitetura como exemplo de integração o endereço de web (URL) 

que é gerado pela própria IBM dentro do Watson Assistant para que as pessoas possam testar e 

conversar com os chatbots produzidos na aplicação. Aliás, é importante analisarmos que os 

chatbots feitos no Watson Assistant não podem ser integrados de maneira direta com todos as 

plataformas de comunicação, redes sociais ou serviços de computação em nuvem. Posto de 

outro modo, diferente do aplicativo de mensagens Telegram, por exemplo, o Whatsapp 

(Facebook) não tem integração com o serviço da IBM, pois como ressaltado anteriormente, o 

Whatsapp tem uma API de chatbots fechada, comercializada pelo Facebook e sendo, dessa 
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forma, concorrente do Watson Assistant. 

  Em continuidade, a arquitetura da IBM mostra ainda outros pontos (Custom) que o 

Watson Assistant pode ser integrado com o objetivo de desenvolver interfaces e processos de 

comunicação mais específicos em aplicativos móveis, desktop e outros depósitos fixos. 

Analisando esta capacidade do serviço, observamos a importância que a IBM concebe para que 

as empresas possam trabalhar em diversos suportes e plataformas de interação, pensando 

também nas jornadas dos usuários. Dessa maneira, o Watson Assistant foi desenvolvido e 

atualizado ao longo dos anos para que as corporações diversifiquem seus canais de interação 

com chatbots, avaliando quais plataformas e dispositivos os usuários finais utilizam com mais 

frequência. Consequentemente, para as empresas, esta solução é de suma importância porque é 

possível trabalhar na criação de interfaces mais receptivas para a interação dos usuários com os 

chatbots, além de facilitar o desenvolvimento de projetos que levam em consideração a 

experiência do usuário (UX) durante a comunicação com os robôs de conversação. 

  Em seguida, no diagrama de arquitetura, o retângulo na cor púrpura (Dialog Skill) 

simboliza a entrada de diálogos no processo de interação do homem com a máquina, e vice- 

versa, além da base de dados e informações dos chatbots. Esta referência presente na arquitetura 

será analisada a fundo mais à frente neste capítulo, juntamente com a descrição e análise das 

funções de intenções e entidades do serviço. Em resumo, este componente apresentado na 

arquitetura da aplicação, o Dialog Skill, representa o Watson Assistant na sua mais importante 

funcionalidade: a operacionalidade de construir respostas e perguntas e promover a interação 

com os usuários. 

  Em seguida no diagrama, a caixa abaixo (IBM Cloud Functions) sintetiza os demais 

serviços do Watson que podem ser integrados no Watson Assistant. Avaliamos que este é um 

ponto tanto positivo quanto negativo dos serviços: positivamente porque os desenvolvedores 

podem fazer uso de um conjunto de ferramentas e soluções que qualificam os chatbots, 

principalmente se levarmos em consideração as demais soluções do Watson, em especial de 

processamento de linguagem natural (PLN) e de aprendizado de máquina. Do ponto de vista 

negativo, isto demonstra que o Watson Assistant apresenta diversas limitações que só podem 

ser superadas se os desenvolvedores integrarem outros serviços do Watson. Um exemplo torna 

esta problemática mais evidente: Caso um desenvolvedor deseje criar um chatbot que seja capaz 

de interagir com os usuários por meio da leitura de imagens, além de utilizar os serviços do 

Watson Assistant, provavelmente o desenvolver terá que integrar a solução de Visual 

Recognition. Se este mesmo desenvolvedor procura aperfeiçoar seu chatbot feito no Watson 

Assistant com um processamento de linguagem natural mais aprofundado, é previsível 
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analisarmos que o serviço de Natural Linguage Understanding deverá ser integrado no robô de 

conversação. 

  Acrescentamos que por mais que o Watson Assistant tenha, segundo a IBM, a 

competência de processamento de linguagem natural (PLN) em sua estrutura, além de 

ferramentas de aprendizado de máquina que em tese podem garantir a leitura de imagens, a 

construção de chatbots integradas com as demais ferramentas do Watson (soluções muito 

específicas, aliás) certamente capacitam os robôs de conversação. Nesta ótica somamos dois 

pontos importantes para a análise do produto: qualquer desenvolvedor pode aproveitar 

gratuitamente o Watson Assistant, assim como as demais aplicações do Watson, dentro de um 

limite de serviço. Caso o desenvolvedor queria ampliar seu escopo de ferramentas, a IBM 

comercializa as soluções por meio de pacotes de serviços. Dessa forma, dentro do próprio 

Watson Assistant os desenvolvedores podem utilizar os serviços gratuitos ou pagar por 

ferramentas mais complexas para a criação ou aperfeiçoamento dos seus chatbots, o mesmo 

conceito comercial se aplica para as demais aplicações do Watson. Em síntese, uma empresa 

que deseja desenvolver um chatbot com inúmeras soluções de inteligência artificial precisará 

investir diversos recursos financeiros para este objetivo. O segundo ponto é mais significativo 

para este estudo: ao limitar ou expandir os chatbots, os desenvolvedores impactam diretamente 

na competência comunicacional dos robôs de conversação, influenciando a interação com os 

usuários. Assim, a comunicação entre o homem e os chatbots que são produzidos no Watson 

torna-se refém das aplicações, ferramentas e soluções que os desenvolvedores integram ou não 

no Watson Assistant. 

  Para ilustrar melhor este problema recorremos a outro exemplo: se por acaso, durante a 

interação homem e máquina, um usuário final envia um vídeo para que o chatbot forneça uma 

resposta ao conteúdo, e este chatbot não tem a competência de compreender o material 

audiovisual, a interação é afetada. Outros exemplos além da competência do chatbot de não 

conseguir analisar um vídeo podem ser aplicados, como o da tradução de um texto ou palavra 

estrangeira (um usuário que domina a língua inglesa conversando com um chatbot que 

operacionaliza diálogos somente na língua portuguesa), ou no envio de mensagens de áudio em 

que a máquina de inteligência artificial é incapaz de compreender por não dominar um idioma, 

bem como um dialeto. Em material de reprodução e entendimento de mensagens de áudio, 

acrescentamos que ações externas, como um barulho qualquer, também podem dificultar a 

compreensão do agente maquínico. 

  Neste sentido, e retomando um conjunto de teorias descritas no primeiro capítulo deste 

trabalho, ocorre neste processo um ruído comunicacional. Do ponto de vista da Teoria 
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Matemática da Comunicação de Shannon e Weaver (MATTELART; MATTELART, 1999, 

p.58-59) esta falta de capacidade da inteligência artificial de compreender mensagens (textuais, 

de imagem ou de áudio) afeta a transmissão dos sinais de informações entre os dois polos, 

homem e máquina. Neste exemplo, recordamos ainda que o ruído pode ser interno, ou seja, a 

máquina não pode compreender o que o ser humano diz ou apresenta numa interação porque 

esta não teria o controle das informações que está recebendo durante a interação. Isto significa 

que a máquina não estava prevendo uma informação mais qualificada, ou um excesso de 

informação com o qual não sabe lidar, aspectos que podem ser entendidos, reforçamos, se 

compreendermos o que se entende por distorções ou deformações dentro da Teoria Matemática 

da Comunicação (MELO, 2014, p.470), bem como sobre o conceito de entropia vindo da 

cibernética em sistemas maquínicos. 

  Nesta ótica das teorias da Comunicação, lembramos também o que Luciano Roth 

Coelho e Alex Primo (2012) descrevem sobre a lógica mecanizada de estímulo-resposta nos 

processos de comunicação em inteligência artificial. No exemplo da falta de qualificação 

comunicacional da máquina, ocorreu um estímulo por parte do ser humano, um input (entrada 

de informação), mas não houve resposta da máquina. Esta lógica também pode ser invertida: 

um chatbot pode enviar uma resposta ou uma pergunta por meio de textos, imagem ou áudio e 

o ser humano pode não entender o que a inteligência artificial desejou comunicar, construindo 

assim um ruído na interação por parte do homem, ou da máquina que não foi capaz de expressar 

sua comunicação no nível de compreensão do ser humano. 

  Ainda na análise das falhas de competência em chatbots criados no Watson Assistant, 

retomamos alguns pontos de teóricos que entendem a comunicação além de uma lógica 

mecanicista, como Donald MacCrimmon MacKay e Gregory Bateson, incluindo ainda os 

demais pesquisadores da Escola do Palo Alto. A comunicação, segundo esses teóricos, é 

carregada de significados semânticos, contextos e elementos de metacomunicação (LOGAN, 

2012). Quando ocorre uma falta de competência comunicacional, a semântica da interação 

também é afetada e os significados da jornada do usuário no relacionamento com o chatbot é 

alterado, ressaltando assim outro conflito aprofundado no primeiro capítulo deste trabalho: as 

diferenças entre sistemas maquínicos (hardware e software) e orgânicos, como o ser humano. 

Em resumo, duas naturezas distintas que podem se comunicar, mas que são passiveis de 

incompreensão (KAUFFMAN et al., 2008). 

  Estendendo este confronto teórico com os erros de comunicação maquínica, recordamos 

ainda um princípio dos teóricos da Escola Palo Alto: é impossível não se comunicar 

(WATZLAWICK et al., 2017, p. 44-45). Posto na lógica da falha em chatbots, a máquina pode 
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se comunicar, até mesmo se esta comunicação não expresse o significado que o homem 

pretendia receber. Ainda nesta concepção dos teóricos do Palo Alto, caso uma máquina não 

responda um ser humano com um texto, áudio ou imagem, esta inteligência maquínica já está 

se comunicando por meio da falta de resposta, com o silêncio. 

  Contudo, na prática de quem investe em robôs de conversação para interagir com 

clientes, esta concepção de falhas e silêncios como representativa de comunicação deve ser ao 

máximo evitada, pois é importante que a performance de uma inteligência artificial que se 

comunica com os usuários seja a mais qualificada possível, especialmente se esses usuários 

forem clientes que interagem com chatbots para solucionar problemas ou adquirir um serviço 

ou produto.     

  Retomando a análise da arquitetura do Watson Assistant, por fim, o quadro de Watson 

Services informa as aplicações que os desenvolvedores podem utilizar na criação dos chatbots 

ao integrar os demais serviços do Watson, e o espaço de back-end system resume o 

gerenciamento dos serviços da empresa, incluindo o servidor do Watson Assistant, ou, para 

sermos mais precisos, o servidor do IBM Cloud no qual todas as operações do Watson Assistant 

estão inseridas em conjunto com todos os chatbots criados na solução até hoje.  

 

3.6 Construção de competências comunicacionais e interativas 
 
 
  Interessa neste estudo analisar também as ferramentas, ou habilidades, disponíveis no 

Watson Assistant para a construção de processos comunicacionais em chatbots. Qualquer 

pessoa pode utilizar essas habilidades do Watson Assistant criando uma conta do IBM Cloud e 

acessando a interface skills do serviço de construção de robôs de conversação. De modo geral, 

são três instrumentos, que podem ser entendidos como competências técnicas que garantem a 

realização da interação por parte da máquina: 1) Intenções; 2) Entidades; 3) Diálogos. Cada 

uma dessas ferramentas funciona como um sistema vazio de banco de dados, e cabe ao 

desenvolvedor preencher essas ferramentas com diversas informações direcionadas para três 

fatores determinantes na construção dos processos comunicacionais nas máquinas:   

  1) Antecipar o que os usuários irão comunicar com o chatbot, por isso que os 

desenvolvedores precisam conhecer bem o público que irá interagir com o chatbot, incluindo 

perfis diversos de comportamento na rede, entre outros pormenores que podem qualificar tanto 

o chatbot quanto a experiência e a interação com o usuário final; 2) Pensar na qualidade da 

comunicação do chatbot, e na quantidade de informações que o robô de conversação irá 
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manipular; 3) Empregar referências contextualizadas que ampliem a margem de respostas do 

chatbot, no caso de mensagens textuais sinônimos que qualificam a semântica dos diálogos, por 

exemplo.   

  Para que possamos exemplificar de maneira mais direta, enquanto o segundo estágio 

descrito acima simboliza o que o chatbot irá comunicar, esta terceira camada sintetiza o 

conceito muito caro para os teóricos da Escola de Palo Alto, o da metacomunicação. Devemos 

neste sentido lembrar uma definição de Norbert Wiener, fundador da cibernética: precisamos 

fornecer às máquinas inteligentes “(...) o que realmente queremos e não o que pensamentos 

querer” (2017, p.209). Nestas perspectivas, sobre as habilidades do Watson Assistant em si, 

especificamente a ferramenta de Intenções do Watson Assistant serve para prever o que os 

usuários irão perguntar ou responder ao chatbot. Por isso, o desenvolvedor do robô de 

conversação deve prever que tipo de pergunta os usuários poderão fazer ao chatbot, e quais 

serão as respostas que os usuários podem fornecer durante o diálogo, o que facilita ao 

desenvolvedor pensar nas perguntas que o chatbot irá construir na interação. Além disso, para 

aprimorar as intenções, comumente são feitas perguntas secundárias que estão correlacionadas 

com as primárias. Isto é feito para identificar variações de perguntas e respostas feitas pelos 

usuários. Por exemplo, se um usuário pergunta ao chatbot o horário de atendimento de um 

serviço (“vocês atendem até qual horário?”), o criador de chatbot deve cadastrar esta pergunta 

no campo de Intenções no sistema do Watson Assistant, além de perguntas secundárias que 

aprimoram e especificam a primeira pergunta, como por exemplo: “Vocês atendem de 

madrugada?”.  

 
Depois de decidir quais solicitações de negócios você deseja que seu aplicativo 
manipule para seus clientes, deve-se ensinar ao Watson sobre elas. Para cada objetivo 
de negócios (como #buy something deve-se fornecer pelo menos 10 exemplos de 
elocuções que seus clientes geralmente usam para indicar seu objetivo. Por exemplo, 
I want to make a purchase. Idealmente, localize exemplos de elocução do usuário do 
mundo real que podem ser extraídos de processos de negócios existentes. Os 
exemplos do usuário devem ser customizados para seus negócios específicos 
(CLOUD.IBM.COM). 

 

  Pensando em facilitar parte deste processo de cadastro das intenções, a IBM oferece um 

catálogo pronto de intenções no Watson Assistant, contendo perguntas e termos que 

normalmente qualquer pessoa pode fazer a um chatbot, como “bom dia”, “oi”, “olá, tudo”, 

“até mais”. Em suma, perguntas de saudação e despedida ou também “não entendi a sua 

mensagem”. Atualmente, a IBM já cadastrou sete caixas de catálogos de intenções para que os 

desenvolvedores possam utilizar perguntas prévias. A lista de catálogos revela de modo indireto 
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quais são os principais setores e segmentos (bancos, eCommerce, telefonia, dentre outros) em 

que a IBM está interessada em atrair com o Watson Assistant, uma vez que a empresa 

desenvolveu as intenções pré-construídas de modo estratégico. 

 
Um catálogo de conteúdo é fornecido contendo as intenções comuns pré-construídas 
que podem ser incluídas em seu aplicativo em vez de construir a sua própria. Por 
exemplo, a maioria dos aplicativos requer uma intenção de saudação que inicia um 
diálogo com o usuário. É possível incluir o catálogo de conteúdo Geral para incluir 
uma intenção que cumprimenta o usuário e faz outras coisas úteis, como terminar a 
conversa. (...) Os exemplos que você fornece são usados pelo serviço para construir 
um modelo de aprendizado de máquina que possa reconhecer tipos iguais ou 
semelhantes de elocuções e mapeá-las para a intenção apropriada. 
(CLOUD.IBM.COM). 

 

  Contudo, ao criar um chatbot, o desenvolvedor cadastra perguntas específicas do serviço 

que está comercializando, além de respostas e perguntas que os usuários normalmente irão fazer 

porque, comumente, os usuários que conversam com chatbots procuram uma solução 

determinada, seja para resolver uma dúvida, comprar um produto ou serviço ou fazer 

reclamações.  

  Por mais que esta lógica não funcione para todos os chatbots e interações entre o homem 

e máquina, no geral o desenvolvedor terá que prever e cadastrar o máximo de perguntas e termos 

nas intenções. No Watson Assistant as intenções são representadas por uma cerquilha (#), a fim 

de facilitar o entendimento do sistema de aprendizado e o trabalho dos desenvolvedores. Isso 

não significa que a cada intenção cadastrada o desenvolvedor terá que digitar a cerquilha. O 

campo de intenções no Watson Assistant já vem com este símbolo de identificação.  

  Para que possamos compreender melhor a ferramenta de intenções, a imagem a seguir 

mostra a interface que os desenvolvedores encontram ao cadastrar as perguntas no Watson 

Assistant. A barra acima, em verde, mostra o campo onde é realizado o cadastro das intenções 

e abaixo, no outro quadro em vermelho, está a lista de intenções que já foram cadastradas pelos 

desenvolvedores (CLOUD.IBM.COM). 
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Figura 5: Interface da janela de intenções do Watson Assistant 32. 
 
 

Fonte: IBM WATSON, 2018a. 
 

 
  O cadastro de intenções exerce influência de modo direto na comunicação da 

inteligência maquínica. A interação pode ser qualificada quanto mais referências há no banco 

de dados do chatbot. Além da quantidade, a qualificação da comunicação do chatbot está 

condicionada também ao significado que as perguntas representam. Consequentemente, o 

mesmo pode ser mencionado sobre a influência das intenções na interação entre o chatbot e o 

ser humano. Em outras palavras, de nada adianta carregar no sistema de dados e informações 

do chatbot uma quantidade mais expressiva de intenções se as perguntas e termos cadastrados 

não interessam o usuário final. 

  Complementamos esta análise ressaltando que é necessário um processo de curadoria 

constante por parte do desenvolvedor de chatbot, reavaliando e fornecendo inúmeras intenções 

no sistema do Watson Assistant, principalmente se os usuários finais enviarem perguntas que 

não estavam presentes no banco de dados do robô de conversação. De igual modo, os 

desenvolvedores podem excluir as intenções que não contribuem em nada no processo de 

comunicação do chatbot e na interação com o usuário. Entretanto, isso não descarta a lógica de 

que quanto mais informações cadastradas, e quanto mais significativas forem essas 

informações, melhor será em tese a taxa de respostas do chatbot. Por esses motivos, reforçamos, 

os desenvolvedores devem conhecer bem o público no qual o chatbot irá se comunicar. 

 
32 Diferente do original, este autor optou por editar em vermelho e verde a imagem para um entendimento mais 
preciso das intenções do Watson Assistant. 
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  Por outro lado, além das intenções, para criar os processos comunicacionais no Watson 

Assistant, os desenvolvedores devem recorrer ao uso das entidades, a metacomunicação 

fornecida ao sistema maquínico. Esta habilidade no Watson Assistant é representada pelo 

símbolo gráfico arroba (@). Nos documentos do Watson Assistant na Cloud, a IBM expõe o 

que entende por entidades em seu serviço:  

 
Se as intenções representam verbos (a ação que um usuário deseja executar), as 
entidades representam substantivos (o objeto ou o contexto para essa ação). Por 
exemplo,    quando    a    intenção    é    obter    uma    previsão    meteorológica,  as 
entidades relevantes de local e data são necessários antes que o aplicativo possa 
retornar uma previsão exata. Reconhecer entidades na entrada do usuário ajuda a 
criar respostas mais úteis e direcionadas (CLOUD.IBM.COM). 

 

  Assim as entidades são palavras-chaves ou termos que reforçam o significado expresso 

das intenções. Como ocorre com as intenções, as entidades também são cadastradas uma a uma 

pelos desenvolvedores. O sistema do Watson Assistant relaciona as duas habilidades (intenções 

e entidades) no campo de diálogos do serviço, habilidade que veremos mais à frente neste 

capítulo. Em complemento, as entidades, como termos, podem receber dentro do Watson 

Assistant um conjunto de sinônimos. Por exemplo, uma entidade como “investimento” pode 

receber sinônimos como “aquisição”, “compra”, “aplicação”, ampliando o contexto da 

mensagem que se pretende oferecer aos usuários finais, além de aumentar e a diversificar o 

aprendizado da máquina. Posto de outra forma, na visão da IBM (CLOUD.IBM.COM): 

 

É possível treinar a qualificação para reconhecer suas entidades, fornecendo valores 
e sinônimos de termo de entidade, padrões de entidade, ou identificando o contexto 
no qual uma entidade é geralmente usada em uma sentença. Para refinar seu diálogo, 
volte e inclua nós que verificam menções de entidade na entrada do usuário, além de 
intenções (CLOUD.IBM.COM). 

 

  Soma-se nesta ótica que as entidades representam um componente importante para os 

desenvolvedores, pois caso a máquina tenha as informações necessárias para construir o diálogo 

e se expressar, consequentemente a interação com o ser humano torna-se mais qualificada, e os 

usuários finais conseguem estabelecer uma jornada de conversação mais aprimorada com a 

inteligência maquínica. Entretanto, na falta de entidades qualificadas, a interação pode ser 

prejudicada. 

  Mais uma vez buscamos na Teoria Matemática da Comunicação uma fonte para 

analisamos esta habilidade do Watson Assistant: na falta de entidades qualificadas, ocorre um 

ruído ou uma falta de significado e contexto, recordando as teses dos teóricos do Palo Alto. Por 
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isso, semelhante ao que acontece na criação das intenções, é fundamental que os 

desenvolvedores de chatbots recorram ao uso de processos de curadoria, verificando e 

corrigindo entidades que em nada contribuem para o diálogo entre homem e máquina, ou 

inserido novas entidades a partir do momento em que novas linhas de metacomunicação são 

inseridas como inputs pelos usuários finais. Outra definição por parte da IBM ajuda a entender 

a relevância que as entidades exercem para os desenvolvedores, chatbots e usuários:  

 
À medida que você inclui informações, a qualificação usa esses dados exclusivos 
para construir um modelo de aprendizado de máquina que possa reconhecer essas 
entradas do usuário e semelhantes. Cada vez que você inclui ou muda os dados de 
treinamento, o processo de treinamento é acionado para assegurar que o modelo 
subjacente permaneça atualizado conforme suas necessidades do cliente e os tópicos 
que eles desejam discutir mudem (CLOUD.IBM.COM). 

 

  Na interface do Watson Assistant, a construção e a classificação das entidades também 

são semelhantes ao modelo de cadastrar intenções. Como descrito, o desenvolvedor pode incluir 

um conjunto diversificado de sinônimos para uma mesma entidade ou construir inúmeras 

entidades sem sinônimo. No Watson Assistant os sinônimos são reconhecidos como “valores 

adicionais”, uma espécie de dicionário de valores que contribuem para melhorar a comunicação 

da máquina. A IBM também fornece cinco entidades prévias, que podem ser acessadas pelos 

desenvolvedores na janela “System entities”. 

 
 

Figura 6: Espaço superior da interface de entidades (@) do Wastson Assistant 
 

 
Fonte: CLOUD.IBM.COM. 

 

 
  No canto direito da imagem acima, é possível observar o termo Fuzzy Matching 

(correspondência difusa). Isso significa que, ao acionar esta ferramenta, o desenvolvedor está 

informando para o Watson Assistant que existem palavras e termos de um determinado idioma 

ou linguagem que podem sofrer variações de compressão. Isso significa que o chatbot terá que 

aprender e manipular durante a interação com os usuários finais diversas palavras em outra 

língua ou encontrar significado em palavras que representam o mesmo sentido semântico, mas 
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que estão modificadas em sua grafia, contendo ou não acentuações e pontuação em geral.   

  Desse modo, ligando o sistema de fuzzy matching o desenvolvedor impõe ao Watson 

Assistant o trabalho de distinguir os termos de cada entidade sem prejudicar o valor semântico 

que ela representa. O mesmo ocorre com os sinônimos. O fuzzy matching ainda facilita o 

trabalho de cadastro das entidades no sistema, pois com este componente não é necessário, pelo 

menos em tese, escrever palavras que tenham o mesmo sentido, mas que são escritas de modo 

diferente das outras. Com o fuzzy matching o desenvolvedor testa também a capacidade do 

sistema em compreender palavras e termos correlacionados dentre de uma lógica de 

probabilidade de acertos e erros semânticos (LEAL, 2017).  

 
A ideia aqui é dar flexibilidade para suas entidades de modo que você não precise 
escrever todas as variações da palavra nos sinônimos, ou seja, sai do match exato para 
um match estatístico. Um exemplo disso seria que quando um usuário escreve algo 
no plural e apenas o singular foi mapeado nas entidades ele ainda achará o termo, o 
mesmo ocorre quando falamos em gêneros diferentes ou no caso de alguns erros 
gramaticais (LEAL, 2017). 

 

  Se pensarmos na performance comunicacional da máquina, o uso do fuzzy matching pode 

variar de acordo com o projeto de construção de chatbots. Este conceito se aplicada também 

para analisarmos o repertório de comunicação dos usuários finais. Ou seja, o nível de 

comunicação e de compreensão do ser humano frente ao conteúdo que recebe dos chatbots. Por 

isso trazemos novamente para a discussão deste capítulo: a ideia de que desenvolvedores devem 

ser estratégicos na construção dos processos de comunicação em chatbots, descobrindo ao 

máximo o que os usuários finais irão comunicar ao chatbot em termos de língua e linguagens, 

aplicando ainda recursos de curadoria no robô de conversação para aprimorar esta concepção 

fortemente relacionada com a identidade e a experiência do usuário.  

  Do ponto de vista prático, se a interação entre o chatbot e o usuário não traz complicações 

de metacomunicação, e não prejudicada as interações no decorrer de uma jornada de diálogo, 

não é necessário aplicar a ferramenta de fuzzy matching. No entanto, se os usuários finais 

necessitam de um diálogo mais aprofundado, com termos, palavras-chaves e linguagens 

específicas que utilizam no cotidiano dentro e fora da rede (incluindo aplicativos e redes 

sociais), o desenvolvedor do chatbot terá que adicionar a lógica do fuzzy matching nas entidades 

do seu robô de conversação.  

  Para que possamos exemplificar melhor a relevância do fuzzy matching no processo da 

comunicação maquínica, e na interação com o usuário, a imagem a seguir mostra a interface de 

teste do Watson Assistant com o fuzzy matching adicionado. Registramos que desenvolvedor 
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registrou diversas grafias diferentes para representar o sentido de uma mensagem durante a 

interação. 
 

Figura 7: Interface de testes, o Try it, do Watson Assistant com o Fuzzy Matching acionado. 
 

Fonte: As máquinas que pensam (LEAL, 2017) 

 

  Observa-se na imagem que em um primeiro estágio o chatbot não compreende a 

mensagem do usuário na interação, porém no mesmo momento a palavra torna-se uma entidade 

dentro do sistema Watson Assistant por meio do fuzzy matching e da capacidade de aprendizado 

de máquina do serviço da IBM.   

  Por fim, a última habilidade essencial para que os chatbots se comuniquem com os 

usuários é a do Diálogo. Neste campo é criado o que os desenvolvedores normalmente 

denominam de árvore de decisão ou árvores de diálogo, uma espécie de arquitetura voltado 
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especificamente para a interação com o homem (SHINYA, 2018). De acordo com a IBM, o 

“diálogo é um fluxo de conversa de ramificação que define como seu aplicativo responde quando 

ele reconhece as intenções e entidades definidas” (CLOUD.IBM.COM). Esta definição expressa 

a relevância de se construir intenções e entidades qualitativas no Watson Assistant, pois sem 

entidades e intenções¸ o chatbot não irá se comunicar com o usuário. Sendo assim, as intenções 

e entidades devem ser a base da arquitetura de diálogo do chatbot. Além disso, o diálogo é a 

última etapa do nível mais básico para que a inteligência artificial funcione do ponto de visto do 

processo comunicacional. 

 

Figura 8: Interface da janela de diálogos do Watson Assistant. 

 
Fonte: IBM WATSON, 2018b. 

 

  Na janela de Diálogos do Watson Assistant, o desenvolvedor cria um nome para o 

diálogo em específico, por exemplo uma saudação. Neste campo, os desenvolvedores escrevem 

a mensagem que será encaminhada aos usuários finais, vinculando ainda as entidades que 

representam o diálogo e as intenções, as perguntas que os usuários fariam para receber a 

mensagem que foi escrita. No geral, desde o primeiro até o último diálogo construído, e que 

pode ser alterado antes ou durante o processo de uso do chatbot, os desenvolvedores devem 

pensar e construir um fluxo de diálogo, elaborando nós que qualificam e especificam que tipo 

de comunicação e interação o chatbot terá com explorar com os usuários.  
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Figura 9: Interface de diálogos do Watson Assistant com entidades e intenções 33 

 
Fonte: IBM WATSON, 2018b. 

 

  Na imagem, o campo destacado em vermelho é utilizado para que os desenvolvedores 

escrevam o nome do diálogo para o Watson Assistant. Isto é feito para facilitar o trabalho dos 

desenvolvedores, principalmente ao fazer modificações e curadoria no sistema de diálogos. 

Abaixo na imagem, no espaço sublinhado em verde, o desenvolvedor classificou uma intenção 

(#locations) para o chatbot. No caso da imagem, as perguntas (ou seja, as intenções) foram 

sobre localização. Em seguida, no quadro marcado em marrom, estão as especificações das 

entidades. Observa-se que para cada entidade, no espaço de diálogos¸ o desenvolvedor 

acrescentou respostas específicas, justamente para que na interação com os usuários o chatbot 

possa utilizar respostas variadas que correspondem às demandas dos usuários. Por fim, na barra 

lateral em amarelo, o desenvolvedor pode verificar uma versão teste do processo de interação 

do chatbot.  Em análise, nota-se que todo o processo de construção do chatbot é manual, não 

automatizado, desde a primeira intenção, passando pela construção das entidades, até a 

formulação do diálogo. Isso é alterado caso o desenvolvedor utilize somente os modelos de 

habilidades já construídas pela IBM. 

 
33 Diferente do original, este autor optou por editar em vermelho, verde, amarelo e lilás a imagem para o 
entendimento mais preciso dos diálogos do Watson Assistant. 
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  Como a parte mais expressiva do trabalho de construir os processos comunicacionais 

em inteligência artificial depende dos desenvolvedores, estes precisam fornecer as informações 

necessárias para que a interação não fique somente em um plano simples de diálogo. Em outras 

palavras, caso os usuários finais necessitem de uma resposta mais específica, os 

desenvolvedores terão que aplicar novas linhas de diálogo com variações de respostas ou 

complemento de diálogo, ampliando assim o nível de conversação entre o homem e a máquina. 

Para atingir este objetivo, os desenvolvedores precisam criar “nós filhos” dentro de cada 

diálogo. O esquema abaixo demostra a relevância que os “nós filhos” têm durante o processo 

de interação: 

 

Figura 10: Arquitetura construída pela IBM para exemplificar a funcionalidade dos “nós 

filhos”. 
 

 

Fonte: CLOUD.IBM.COM 

 
  Na imagem, a pergunta feita na entrada do usuário ao chatbot demonstra um interesse 

em específico: “Quais são seus sabores de cupcake?”. No segundo quadro, “NÓ 1”, a intenção 

cadastrada pelo desenvolvedor é “#cupcake_menu”, delimitando para o banco de dados do 

chatbot no Watson Assistant que execute uma procura nas caixas de diálogo para fornecer ao 

usuário uma resposta para a pergunta em específico, no caso a resposta foi: “Deseja cupcakes 

regulares ou sem glúten?”. Se o usuário responder que prefere o cupcake sem glúten, o chatbot 

irá acionar o “NÓ FILHO 1”, respondendo “Temos cupcakes de baunilha sem glúten que todos 

adoram”, buscando assim a entidade associada com este tipo de diálogo, ou seja “@type: 

gluten_free”. No entanto, se o usuário responder que prefere os cupcakes regulares, a lógica do 

sistema é a mesma, mas com uma entidade diferente (“@Type”), que fornece outra resposta 

que foi cadastrada no fluxo de diálogos, o “NÓ FILHO 2”: “Oferecemos cupcakes nos sabores 
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baunilha, mocha e red velvet”.  

  Além desta aplicação, outras soluções podem afetar de maneira tanto positiva quanto 

negativa a interação entre o homem e a máquina no sistema de diálogos. Por exemplo, inúmeros 

chatbots já desenvolvidos fornecem respostas imediatas aos usuários. Por um lado, isto 

represente a eficiência da máquina em entregar respostas rápidas, fazendo uma busca em 

milésimos de segundos em seu banco de dados. No entanto, a resposta automática, enviada de 

imediato ao usuário, pode atrapalhar a conversação porque a capacidade de tempo de leitura é 

diferente entre os seres humanos, além do processamento da informação em si na mente do 

homem. Além disso, a resposta entregue de maneira imediata mostra ao usuário que ele está 

conversando com um chatbot, diminuindo drasticamente a noção mais relevante do Jogo da 

Imitação (TURING, 1950), a que a máquina pode enganar o homem fazendo-o crer que ele 

esteja conversando com outro ser humano, e não com uma inteligência artificial. Posto de outro 

modo, o envio da resposta automática pode causar um ruído na interação, “desumanizando” o 

processo de interação entre o homem e máquina. Pensando nisso, a IBM desenvolveu no 

Watson Assistant, no campo de diálogos, a ferramenta de “pausa”, para que o usuário pense que 

por mais que o chatbot possa fornecer mensagens de imediato, a inteligência artificial está 

“pensando” na resposta mais adequada. Somado a isto, a ferramenta inclui uma mensagem de 

espera, como “digitando....”, para “humanizar” a interação com os usuários. O desenvolvedor 

pode optar ainda por adicionar imagens e utilizar outros recursos, como editar e fazer download 

em formato JSON34 de toda a estrutura do chatbot construído.  

  Após construir o chatbot com intenções, entidades e diálogos, os desenvolvedores 

podem colocar seus robôs de conversação para interagir com os usuários. Como mencionado, 

o chatbot pode migrar e ser integrado em diversas plataformas, como aplicativos para tablets¸ 

smartphones, redes sociais, uma página da web, dentre outros suportes. A IBM disponibiliza 

também um link de visualização (preview link) para que o desenvolvedor encaminhe uma janela 

de interação do chatbot para qualquer usuário final. Sendo assim, este espaço de conversação 

serve também para que os desenvolvedores possam testar tem seu robô de conversação antes 

de construir um designer visual mais elaborado em qualquer outra plataforma, tendo em vista 

que o designer da página web disponibilizada pela IBM tem aspectos estéticos mais simples. 

 
34 JSON é o acrônimo de JavaScript Object Notation, um formato que representa os dados de uma linguagem de 
programação, o JavaScript. 
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Figura 11: Interface do Preview link de um chatbot construído no Watson Assistant 

 

Fonte: DEVELOPER.IBM.COM, 2019. 

 

 Não há um limite de interações dentro da janela oferecida gratuitamente pela IBM. O 

limite de interações está condicionado ao serviço, gratuito ou não, contratado pelos 

desenvolvedores dentro do Watson Assistant. Neste sentido, a cada nova interação, o sistema 

do Watson Assistant recebe novas entradas de informações, desenvolvendo seu processamento 

de comunicação a partir das informações geradas nas intenções, entidades e diálogos. A 

capacidade de processamento de linguagem natural (PLN) e de aprendizado de máquina do 

Watson Assistant está atrelada à capacidade do sistema de reconhecer este conjunto de 

informações e correlacioná-las com novas referências que os usuários fornecem ao chatbot. Isto 

não significa que o chatbot irá compreender tudo o que o ser humano lhe comunica. Por isso é 

necessário realizar processos constantes de curadoria por meio das mensagens enviadas pelos 

usuários finais durante a interação. Tendo diversas informações em seu sistema, o Watson 

Assistant consegue ao longo do tempo construir respostas mais assertivas.  

  Para melhorar as habilidades de comunicação e de interação dos chatbots os 

desenvolvedores podem recorrer ao uso das métricas do Watson Assistant, um dashboard que 

“fornece um resumo das interação entre os usuários e seu assistente”, onde é possível “visualizar 

a quantia de tráfego para um determinado período de tempo, bem como as intenções e entidades 

que foram reconhecidas mais frequentemente nas conversas do usuário” em diversos períodos 
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de tempo (dias, semanas, trimestres etc.) de acordo com a IBM (CLOUD.IBM.COM). 

 

Figura 12: Painel de métricas do Watson Assistant para avaliação de interações. 
 

 
Fonte: CLOUD.IBM.COM. 

 

  As estatísticas do painel de controle de métricas do Watson Assistant informam os 

desenvolvedores sobre o total de conversas (qualquer mensagem enviada, ou seja interações 

únicas) do chatbot, média de mensagens por conversa e média de conversas por usuário, além 

de número de mensagens que obtiveram um “entendimento fraco” por parte do robô de 

conversação, que de acordo com a IBM são mensagens que não foram classificadas dentro de 

intenções e entidades. Ou seja, perguntas e respostas que o chatbot não entende porque o 

desenvolvedor não cadastrou essas informações nas entidades e intenções no sistema do seu 

robô de conversação, dificultando assim o diálogo com o usuário final. Outra funcionalidade 

do dashboard é apresentar em lista as principais intenções e entidades que foram reconhecidas 

pelos chatbots durante as interações com os usuários, oferecendo aos desenvolvedores a 

oportunidade de qualificar a base de dados e informações dos seus robôs de conversação na 

tarefa de curadoria da inteligência artificial.  

  Todo este componente técnico traz interferência nos processos de comunicação 

maquínica, pois os desenvolvedores podem ajustar, e assim modificar, como os assistentes 
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virtuais irão interagir com o ser humano. Outra influência é a possibilidade de integrar os demais 

serviços do Watson no Watson Assistant como informado anteriormente. Este, sem dúvida, é o 

ponto mais crítico para quem deseja construir robôs de conversação de alto nível técnico do 

ponto de vista de comunicação e interação somente com o Watson Assistant. Todas as 

aplicações e ferramentas do Watson tem uma margem de gratuidade, beneficiando os 

desenvolvedores. Porém, ressaltamos que o fator uso de serviços versus compra e precificação 

dos mesmos interfere diretamente na construção e uso final dos chatbots. Este mesmo conceito 

se aplica ao próprio Watson Assistant porque dentro da ferramenta os desenvolvedores precisam 

escolher o nível técnico e de interações que os chatbots irão exercer. Este condicional é 

denominado de planos pela IBM, e ao todo a empresa vende 5 (cinco) categorias: Lite (gratuito), 

Standard, Mais, Plus, Premium. 

  Dentro do plano gratuito, o desenvolvedor tem direito a criar 5 habilidades (skills) 

diferentes, utilizando no máximo 100 intenções e até 25 entidades (sem limitar seus sinônimos). 

O mais importante, entretanto, é o número de chamadas, a quantidade de mensagens recebidas 

e operacionalizadas pelo Watson Assistant: 10 mil. Isso significa que caso um chatbot ultrapasse 

este número de mensagens, a aplicação de conversação para de receber as chamadas dos 

usuários. Dessa forma, caso isso ocorra, o desenvolvedor terá que pausar ou encerrar as 

atividades do seu robô de conversação, ou optar pela compra de outro plano. Cada plano do 

Watson Assistant conta com um número “x” de intenções, entidades e chamadas, além de outras 

qualificações, como número de habilidades (skills), recursos de recomendação e rastreamento 

de conflitos de intenções, além de desambiguação de palavras.  

  Acrescentamos ainda que por acaso um desenvolvedor utilize o plano mais caro e com 

mais habilidades do Watson Assistant, o Premium, a escolha não implica na aquisição dos 

demais serviços do Watson. Isto significa que o chatbot pode exercer tudo que o desenvolvedor 

deseja criar do ponto de vista da comunicação e da interação com o usuário. No entanto, se 

no projeto o Watson Assistant não for suficiente, até mesmo com o plano Premium, o 

desenvolvedor terá que recorrer aos demais serviços do Watson, investindo ou não seus recursos 

financeiros para aprimorar seu robô de conversação. 

  No aspecto geral, em resumo, analisamos que as intenções, entidades e diálogos são a 

base da comunicação e interação do chatbot do Watson Assistant. Todos esses recursos estão 

disponíveis em língua portuguesa, embora diversas nomenclaturas e ferramentas encontradas 

nos serviços estejam em língua inglesa por falta de tradução por parte da IBM, ou porque o 

termo só pode ser mais bem compreendido na língua inglesa. No mais, para o uso dessas 

ferramentas, a IBM disponibiliza tutoriais para os desenvolvedores aplicarem em seus projetos 
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de comunicação maquínica. 

  Além do contraponto entre os serviços gratuitos e soluções comercializadas, outro ponto 

crítico é na falta de informações mais específicas sobre como funciona o processamento de 

linguagem natural (PLN) e aprendizado de máquina no Watson Assistant, por mais que a IBM 

informe de maneira reiterada que este serviço conta com esses dois subcampos da inteligência 

artificial. 

  Em análise observamos ainda que uma série de qualificações podem ser desenvolvidas 

para aprimorar a comunicação e a interação do chatbots. Todavia, parte expressiva dessas 

qualificações dependem mais dos esforços dos desenvolvedores do que do próprio Watson 

Assistant. Olhando desta forma, o serviço da IBM funciona como um repositório de dados e 

informações que executa a integração automatizada das habilidades (intenções, entidades e 

diálogos). Além disso, há outros fatores importantíssimos que impactam diretamente a 

interação homem e máquina e na construção dos processos maquínicos: um deles é o processo 

de curadoria. A atividade garante que o chatbot esteja sempre atualizado no que concerne ao 

número de entradas de informações que o sistema de Watson Assistant pode receber ao longo 

das inúmeras interações que um chatbot está condicionado a executar durante seu período de 

ativação. Por lógica, um chatbot necessitará de mais processos de curadoria quanto mais 

interagir com usuários finais que têm perfis diferentes. Os perfis de usuários finais são distintos 

em várias perspectivas, como personalidade/individualidade, repertório comunicacional, 

demandas de problemas e soluções, experiência de conversação com chatbots ao longo da vida, 

entre outros pormenores que impactam positivamente ou de modo negativo na interação homem 

e máquina. Neste sentido, acrescentamos o que Isaac Epstein (1986, p. 22) discorreu sobre 

Teoria da Informação ao ressaltar que para que um sistema maquínico receba e manipule 

informações de maneira correta, é fundamental que todas as suas composições estejam 

alinhadas com o nível de inputs e outputs que este sistema é capaz de controlar. Nesta ótica, em 

síntese, alguns chatbots necessitarão de mais ou menos processos de curadoria.  

  Ainda sobre as habilidades do serviço, embora esta pesquisa não tenha analisado a fundo 

outras aplicações semelhantes ao Watson Assistant, a lógica de intenções, entidades e diálogos 

também é executada em outras plataformas concorrentes da IBM, como descrito neste capítulo 

na exposição de produtos e serviços da criação de assistentes virtuais. Um exemplo disso é a 

plataforma de desenvolvimento de chatbots da Microsoft na cloud Azure (azure.microsoft.com) 

ou no Dialogflow do Google (dialogflow.com). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  Este estudo partiu de um problema de pesquisa que abrange inúmeras perspectivas 

teóricas e práticas, uma vez que diversas obras citadas ao longo dos três capítulos reúnem 

noções filosóficas, acadêmicas e também aplicáveis do ponto de vista da construção da 

tecnologia da inteligência artificial. Assim, ao indicarmos um ponto de partida, a pergunta ‘De 

que forma são construídos os processos de comunicação em inteligência artificial?’, elencamos 

e constatamos ao longo do estudo autores ligados de modo direto com a preocupação de 

construir máquinas/softwares que fossem capazes de ter um raciocínio lógico mais próximo da 

mente humana. Além do mais, parte desses autores estivera preocupada em apresentar de modo 

prático nas máquinas/softwares o elemento mais relevante para esta pesquisa: a comunicação 

maquínica. Em outra via, descrevemos a posição de autores que nunca trabalharam com a 

construção de processos comunicacionais em inteligência artificial, embora estivessem 

interessados no tema dentro de uma ótica acadêmica e reflexiva. 

  Desse modo, este estudo procurou somar essas duas diretrizes para responder à pergunta 

de pesquisa. Ao juntar diferentes abordagens teóricas para alcançar algumas considerações 

finais, entendemos que no horizonte do tema abordado este tipo de pesquisa não se encerra nos 

três capítulos que foram formulados. 

  Dentro das diversas linhas teóricas que serviram como fundamento para 

compreendermos o processo de comunicação em inteligência artificial, torna-se possível 

construir várias observações distintas que ajudam a responder como as inteligências artificiais 

se comunicam. Contudo, conceituamos que isoladas essas perspectivas não correspondem à 

totalidade da problemática à qual procuramos responder. Dessa forma, mesmo que haja 

conflitos teóricos, foi necessário para este autor aproximar linhas de pensamento díspares. 

  A primeira evidência está relacionada com as Teorias da Comunicação. Ao destacarmos 

a relevância da Teoria da Informação e da Teoria Matemática da Comunicação de Shannon e 

Weaver, percebemos que é possível pensar os processos de comunicação em inteligência 

artificial por meio da emissão de sinais, controlando ainda as entradas e saídas de informação 

nas máquinas, evitando ainda a entropia. Esses conceitos, aliás, são relevantes para as teorias 

Cibernética, em especial Norbert Wiener, autor fundamental para este estudo. No entanto, a 

construção dos processos de comunicação em inteligência artificial não se resume no modelo 

telegráfico de comunicação, pois ao relacionarmos o componente da interação homem e 

máquina, e das múltiplas linguagens que um software pode executar, precisamos acrescentar 

outros ângulos teóricos. Neste sentido introduzimos nesta discussão outras linhas teóricas da 
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Comunicação que em tese são conflitantes com a Teoria Matemática da Comunicação, as 

teorias dos autores da Escola do Palo Alto. Os estadunidenses do Colégio Invisível observaram 

que existem nuances que cercam os processos de comunicação, incluindo um raciocínio que 

não se encaixa na Teoria Matemática da Informação, mas que são essenciais para pensarmos 

na comunicação maquínica: os significados, a semântica e o sentido das palavras e das 

interações, além de algo mais importante, a metacomunicação. 

  De modo crítico, porém, enxergamos que a Escola do Palo Alto não está interessada em 

abordar a comunicação de forma mecanicista, embora seus autores tenham construído um 

repertório teórico que descreve os padrões de interação. O olhar mecanicista é relevante para a 

construção dos processos de interação em inteligência artificial, pois na prática as 

máquinas/softwares são feitas por meio de linhas de programação computacional que seguem 

uma rotina própria, envolvendo dados, informações e valores que juntos fornecem um 

compilado daquilo que a inteligência artificial irá comunicar ao homem. 

  Em síntese, foi fundamental discutir neste estudo essas duas abordagens distintas da 

Teoria da Comunicação para considerar que no processo de comunicação em inteligência 

artificial as máquinas operam dentro de uma lógica próxima do estímulo-resposta, e cabe ao 

homem atribuir o significado para a comunicação transmitida pelo agente maquínico. Ainda é 

da competência do homem fornecer os dados e as informações necessárias para que as máquinas 

possam conceber um salto na lógica de estímulo-resposta, a fim de que as aplicações possam 

compreender a semântica da comunicação durante os atos de interação com o ser humano. 

Porém, até mesmo neste processo verificamos que há uma lógica mecanicista. Este ponto fica 

mais evidente ao analisarmos algumas aplicações, notavelmente neste estudo o Watson 

Assistant da IBM. Com isso, as duas teorias, tanto a Matemática da Comunicação, quanto o 

pensamento da Escola do Palo, são essenciais para ajudar a responder o problema de pesquisa. 

Consideramos ainda que as duas correntes da Comunicação têm seu espaço de limitação teórica 

frente ao problema que procuramos discutir. 

  Ao seguir este argumento, encontramos na filosofia de John Searle e Roger Pensore a 

ideia que as inteligências artificiais podem se comunicar com o homem, mas que no seu 

processo de comunicação não há consciência e insights. À vista disto, as máquinas são 

reprodutoras das informações que o ser humano fornece. Assim, nos afastamos parcialmente da 

ideia da computação cognitiva, caso este tipo de argumento seja utilizado para descrever um 

tipo de consciência ou processo de cognição em inteligência artificial. Compreendemos, neste 

sentido, a computação cognitiva como uma relação entre o homem e máquina no qual a máquina 

pode assumir uma posição de destaque durante o processo de interação. Neste caso, a expressão 
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“pode” é inserida neste contexto de forma proposital, pois seria necessário analisarmos em uma, 

ou várias interações, em que momento, e durante quanto tempo, a máquina assumiu um lugar 

de proeminência em relação ao homem, além de acrescentarmos um método que qualifique o 

que é uma posição de destaque das máquinas em comparação com o homem. Dessa forma, nos 

distanciamos da noção de simbiose homem-máquina no qual não existem muitas distinções 

cognitivas entre o ser orgânico e o maquínico, posição esta cara ao cientista da computação 

Joseph Licklider e repercutida na Ciência da Comunicação por Walter Teixeira Lima Junior. 

 Em outra frente, destacamos neste estudo a importância que os processos de 

comunicação em si têm para a construção prática da inteligência artificial. Essa descoberta foi 

concretizada pelo pai da inteligência artificial, Alan Turing, e, como ressaltando por David 

Gunkel, foi negligenciada nos estudos em Comunicação. Entendemos a relevância desta 

argumentação de Turing e da crítica de Gunkel. Desse modo, procuramos mostrar no segundo 

capítulo as diferentes subcamadas que envolvem a construção dos processos de comunicação 

maquínica. Neste sentido, além de leitura teórica, consideramos importante somarmos no 

segundo capítulo um repertório mais técnico descrevendo o que é e como se constitui o 

processamento de linguagem natural, o aprendizado de máquina e de que forma diferentes 

autores pensaram e criaram a inteligência artificial, seja ela simbólico ou conexionista. 

  Ainda sobre a tese de Alan Turing, é importante ressaltarmos que o Jogo da Imitação é 

um dos mais relevantes testes práticos para aferir o desempenho comunicacional e interativo 

das inteligências artificiais, sobretudo em chatbots. Ao colocar o elemento da comunicação 

como primordial, Turing procurou mostrar que as máquinas podem dialogar com os seres 

humanos, enganá-los, e ainda se relacionar de modo mais amplo em um ecossistema 

comunicacional que abrange seres orgânicos e agentes maquínicos, abordagem esta que este 

estudo não adentrou com propriedade, mas que merece relevância na elaboração de novas 

pesquisas. 

  No estudo, no terceiro capítulo, além de apresentarmos um panorama de como se 

encontra a produção de chatbots em diversos cenários, incluindo o Brasil, analisamos um 

produto prático de inteligência artificial, pois concebemos que embora as múltiplas teorias 

expostas no capítulos 1º e 2º sejam relevantes, seria necessário apresentamos e analisarmos uma 

produção de comunicação maquínica que ajudasse a responder o problema de pesquisa. Ao 

realizarmos esta tarefa, incluímos nestas considerações finais que o Watson Assistant da IBM é 

um serviço que se encaixa na lógica mecanicista, de estímulo-resposta dos processos de 

comunicação e interação maquínica. Destacamos que a solução de IBM facilita o trabalho dos 

desenvolvedores, que contam como um suporte tecnológico pronto para a construção de 
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chatbots. Consequentemente, esta interface que a empresa oferece no serviço ajuda as pessoas 

que nunca tiveram contato com inteligência artificial a construírem um robô de conversação. 

No entanto, como mencionado no terceiro capítulo, as informações que o sistema da IBM 

manipula são construídas por mãos humanas em sua maioria, por meio do cadastro de intenções, 

entidades e diálogos, diminuído a automatização tecnológica do produto. Esta contestação não 

se aplica somente ao produto da IBM, como descrito também no terceiro capítulo. Isso reforça 

a ideia que as inteligências artificiais se comunicam atualmente por meio de estímulos e 

respostas (e estímulos-respostas) construídos pelos próprios seres humanos. Dessa forma, 

colocamos em dúvida os processos de aprendizado de comunicação e interação da solução por 

meio de sistemas de cognição. Isso não significa, todavia, que os chatbots construídos no 

Watson Assistant não se comunicam com os seres humanos. 

  Relacionado o Teste de Turing com os chatbots do Watson Assistant, apontamos que a 

função de Fuzzy Matching estabelece um alerta para que o sistema maquínico compreenda 

melhor a metacomunicação do homem. Além desta solução, a função de pausa no envio de 

mensagens é relevante na interação homem e máquina porque por meio deste dispositivo os 

seres humanos podem crer que estejam conversando com outro ser humano, e não com uma 

máquina. Além disso, funções como esta colaboram para humanizar a lógica mecanicista, 

promovendo diálogos mais próximos daquilo que o ser humano está habituado em seu 

cotidiano, no diálogo com seus semelhantes. 

  Por fim, sobre as proposições levantadas para esta pesquisa, o estudo mostrou que as 

interações entre o homem e a máquina são de suma importância para que a comunicação 

maquínica seja executada pelas inteligências artificiais, refutando assim a ideia de que somente 

os recursos de aprendizado de máquina seriam capazes de efetuar um processo de comunicação 

efetivo por parte da inteligência artificial. Dessa maneira, a programação computacional e as 

aplicações de aprendizado de máquina funcionam como um ponto de partida ou de inserção ao 

longo da construção da comunicação nos robôs de conversação. Esta posição é a mais 

condizente com a segunda proposição elaborada para esta pesquisa, pois por mais mecanicista 

que seja a interação entre o homem e a máquina, existem nos diálogos um sentido de interação 

no qual o homem e máquina trocam informações, e essas informações podem proporcionar para 

os desenvolvedores de inteligência artificial, e para sistema em si, um conjunto novo de dados 

que alteram para melhor ou pior a comunicação maquínica.   

  A relevância da interação entre o homem e a máquina corroboram para refutar outra 

proposição, a de que não é necessário realizar processos de curadoria nas inteligências 

artificiais. Assim sendo, ao contrário da proposição, nas máquinas as competências 
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comunicacionais precisam passar por constantes atividades de curadoria, descartando 

informações, diálogos e linhas de programação que não colaboram para que a inteligência 

artificial venha a se comunicar com os seres humanos. Assim, a curadoria funciona como uma 

tarefa de qualificação. Até mesmo os autoajustes precisam ser verificados do ponto de vista da 

eficiência, por mais competentes que sejam as soluções em uma ótica técnica, como é o caso 

do Fuzzy Matching no Watson Assistant. 
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