
·111LI0T:ECA
.lbUoteca Se\erlal e Etluc,-x-

~o e de Ciân~i"", ~\'.JTl"

na •• Le\ra~ e ArlM
~E'fOR DE EDUC',Ç;l.O

PERSPECTIVAS DE APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
À BIBLlOTECONOMIA E À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO ***

Idméa Semeghini Próspero Siqueira *
Antônio Eduardo Costa Pereira **

RESUMO: A comunicação HOMEM-computador é o tema geral deste tra-
balho, A primeira parte contém uma sistematização de conhecimentos que
servirão de subsídios para facilitar aos iniciantes o contato com a Inteligên-
cia Artificial (IA), São efetuadas observações referentes à Ciência da Compu-
tação versus IA. Apontam-se diferentes tipos de acesso à base de dados pa-
ra recuperação da informação. Discute-se possibilidades de aplicação de
duas áreas da IA (Sistemas Especialistas e Processamento de Linguagem
Natural) à Biblioteconomia e à Ciência da Informação. Para ilustrar alguns
conceitos já abordados, incluiu-se uma pesquisa realizada no âmbito de
Processamento de Linguagem Natural, que viabiliza o estudo de aspectos
psicolingüísticos envolvidos na interação HOMEM-máquina. Como re-
flexões finais, alerta-se aos administradores de bibliotecas sobre a necessi-
dade de orientação às estratégias de busca de informação via - computador.
PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Artificial. Processamento de Linguagem
Natural. Sistemas Especialistas. Base de dados. Recuperação de informação.
Interação HOMEM-máquina. Orientação ao usuário. Psicolingüistica. Biblio-
teconomia. Ciência da Informação.

INTRODUÇÃO

No atual estágio do conhecimento relativo a hardware (máquina)
e software (programa), já é possível afirmar que o acesso à infor-
mação pode ser facilitado quando se recorre a uma tecnologia avan-
çada: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) .

• Dra. em Psicolingüística pela uSP e pesquisadora do CNPq sediada no Instituto de Psi-
cologia da USP. .
•• Ph.D. em Engenharia Eletrônica pela Cornell University. Professor da UFU e pesqui-
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••• A segunda parte contém um artigo que foi apresentado pelos dois autores, em 1988,
no 59 SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL realizado en Natal.
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o escopo deste trabalho é abordar o tema geral da comunicação
HOMEM-máquina. Na primeira parte, apresentaremos uma sistemati-
zação de conhecimentos que servirão de subsídios para facilitar aos
iniciantes o contato com a IA; procuraremos, também, apontar pers-
pectivas de aplicação à Biblioteconomia e à Ciência da Informação.
Para tanto, iremos efetuar uma revisão bibliográfica e recorrer a nos-
sa experiência de pesquisa na área. Na segunda parte, divulgaremos
uma pesquisa que estamos desenvolvendo em Processamento de Lin-
guagem Natural, que servirá para ilustrar alguns conceitos anterior-
mente discutidos.

Nas reflexões finais, colocaremos em foco o usuário, uma vez
que o objetivo maior dos estudos referentes à interação HOMEM-
computador reside na pesquisa de estratégias facilitadoras que per-
mitirão ao homem usufruir das novas tecnologias.

1 SISTEMATIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS RELATIVOS À IN-
TELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PERSPECTIVAS DE APLICAÇÃO.

1.1 O PROCESSAMENTO CONVENCIONAL E A INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

Existem duas ciências cuja principal atividade é desenvolver ar-
quiteturas e programas de computador: a Ciência da Computação
(CC) e a Inteligência Artificial (IA).

A Ciência da Computação clássica preocupa-se em resolver pro-
blemas bem definidos, para os quais é possível descobrir os passos
da solução antes de começar a resolver o problema. O conjunto des-
tes passos recebe o nome de algoritmo. Esta ciência procura criar al-
goritmos eficientes e rápidos, fazendo uso das linguagens de pro-
gramação: Basic, Algol, Pascal, Cobol. C, Fortran e outras.

Para que as informações pudessem ser tratadas de modo cada
vez mais eficaz, os computadores foram sofrendo alterações significa-
tivas. Ouando uma inovação tecnológica permite a construção de má-
quina superior às existentes, surge uma nova geração de computado-
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res. A 1~ geração era constituída por aparelhos à válvula. O ENIAC é
um dos computadores dessa geração e foi concluído em 1946. A in-
venção do transistor tornou possível a 2~ geração (1947). O apareci-
mento dos circuitos integrados, por volta de 1970, deu origem à 3~
geração. Finalmente, foram desenvolvidos circuitos integrados em
larguíssima escala e, com eles, surgiram os computadores de 4~ ge-
ração. Estas quatro revoluções aconteceram na área do hardware. São
consideradas linguagem de 4~ geração (L4G) ou linguagens voltadas
para a consulta, por exemplo, dBASE e SOL. Estas linguagens têm a
finalidade específica de gerenciar banco de dados e podem ser domi-
nadas em um tempo bem menor do que as mencionadas anteriormen-
te. Há, no entanto, muitos comandos a serem aprendidos a fim de que
se possa interagir com uma base de dados.

Inteligência Artificial: a 5~ geração a caminho. Esta geração an-
tecipou-se ao desenvolvimento da máquina, pois está surgindo de
uma profunda transformação na área de software. A IA faz uso das
linguagens LlSP (5) e Prolog (8). Ela ocupa-se dos problemas para os
quais os passos da solução devem ser encontrados durante a reso-
lução. Os problemas com os quais a IA trabalha estão de tal modo
cheios de situações inesperadas que a máquina deve descobrir sozi-
nha como resolvê-Ios. Em suma..a máquina deve improvisar, desco-
brir os passos que vai seguir, criar a solução.

É certo que descobrir os passos da solução à medida que se re-
solve o problerr:a é um processo muitq mais lento e ineficiente do que
seguir passos predeterminados. Assim, os programas de IA só devem
ser usados se não houver a possibilidade de se descobrir um algorit-
mo direto.

Os pesquisadores estão tentando realizar a integração do pro-
cessamento convencional com a IA, criando um produto, por exem-
plo, que possibilita à linguagem L1SP comunicar-se simultaneamente
com qualquer tipo de base de dados ou de rede de informação (40).

1.2 UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFI-
CIAL

A Inteligência Artificial é um ramo da Engenharia do Conheci-
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mento e está vinculada à Ciência Cognitiva, mantendo ligações privi-
legiadas com a Lógica, a Lingüística, a Psicologia, a Psicolingüística,
a Biologia e outras ciências. Para MINSKY (23): "A Inteligência Artifi-
cial é a ciência que permite fazer com que as máquinas realizem tare-
fas que necessitariam de inteligência se elas fossem efetuadas pelos
homens." Preferimos dizer que IA é a arte de escrever programas ca-
pazes de exibir um comportamento "inteligente".

A IA volta-se, sobretudo, à pesquisa sobre aquisição e represen-
tação do CONHECIMENTO sob todas as suas formas. Trata-se do de-
senvolvimento da capacidade cognitiva - conhecer/conhecimento -
das máquinas, cuja chave principal é a INTELIGÊNCIA. Apesar de o
termo IA ter sido considerado inadequado por muitos pesquisadores,
foi aceito para nomear este campo de atividade em que recorremos às
pesquisas já desenvolvidas sobre os seres humanos para extrair
idéias que possam ser "aplicáveis" às máquinas.

A IA já completou 26 anos (25). Ouais as razões pelas quais, nes-
ta última década, ela alcançou grande popularidade? A primeira é de
ordem prática. Muita gente pensa que, se japoneses e americanos
estão investindo tanto em IA, ela certamente irá ocupar uma posição
dominante no futuro. A segunda razão talvez possa ser localizada no
imaginário do homem, naquilo que faz com que as pessoas se encan-
tem com "robôs inteligentes" e "máquinas pensantes".

Entre as áreas da IA, destacamos: Processamento de Linguagem
Natural (PLNl, Sistemas Especialistas (SE) e Robótica (R) (26). Para
o desenvolvimento destas pesquisas são utilizadas como ferramentas
principais: a Representação do Conhecimento, Linguagens de IA
(LlSP e PROLOG) e outras (29). Há Sistemas de Representação de
Conhecimento, embutidos nos sistemas criados nas diversas áreas já
mencionadas "para executar tarefas cognitivas como: enxergar, ma-
nipular robôs, fornecer respostas às questões, que operam geralmen-
te em três estágios:
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Ciência da Informação

3) Raciocinam sobre estas informações para alcançar a solução". (1)

O fato de não sabermos exatamente como definir a inteligência
natural, é uma das dificuldades iniciais no desenvolvimento da inte-
ligência artificial. E a questão da inteligência sempre nos leva a refle-
tir sobre aquisição de conhecimento e sobre aprendizagem.

A IA fundamenta-se na linha cognitivista, ell) que se admite que
o conhecimento é adquirido pelo homem de modo ativo (14,24). Os
psicólogos cognitivos que concebem a aquisição do conhecimento (a-
prendizagem) em termos de processamento humano da informação
(PHI) estudam como o SER HUMANO adquire informações através
das interações realizadas em um meio, insere-as em seu sistema de
relações e usa as informações transformadas para: tomar decisões, li-
dar com objetos, interagir com pessoas, solucionar problemas, modi-
ficar o ambiente, descobrir, inventar, criar etc. Para o ser humano, a
informação não é recebida de modo passivo. A pessoa depara-se com
um universo cheio de informações. De imediato, seleciona algo para
captar aquilo que despertou sua atenção. Busca urr.a informação;
mas, ao procurá-Ia e ao interpretá-Ia, faz uso do próprio repertório
que particularizou os significados que estão em sua mente. Cada in-
formação, portanto, será reconstruída de modo diferente em cada ser,
uma vez que irá se valer de experiências, vivências, estratégias, ope-
rações e significados jamais idênticos.

No estágio atual, qual pode ser o desempenho do COMPUTA-
DOR? Podemos considerá-Io "inteligente" se possuir, pelo menos em
um certo nível, urna das habilidades mentais (dentre aquelas destaca-
das por vários psicólogos) que fazem uma pessoa ser considerada in-
teligente. Entre estas habilidades, citam-se as seguintes:

• Capacidade de aprender (com a experiência, com. livros ou com
prOfessor).

• Capacidade de acumular e usar conhecimentos.
• Capacidade de raciocinar e realizar inferências.
• Capacidade de resolver problemas.
• Capacidade de tomar decisões.
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1) Adquirem mais conhecimentos.

2) Recuperam as informações da base de conhecimentos que estão
relacionadas com o problema.
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• Capacidade de planejar as próprias ações e prever o resultado ce-
Ias.

• Capacidade de enxergar, de ouvir e de interpretar corretamente
estímulos sensoriais.

• Capacidade de compreender e responder perguntas, usando lín-
guas naturais, tais como: o Português, o Inglês, o Francês, o Italia-
no, o Japonês e outras.

A projeção das capacidades humanas sobre as máquinas tem si-
do, muitas vezes, uma fonte de mal-entendidos. É bom lembrar que, a
partir do século XV, vários inventores interessaram-se por construir
máquinas capazes de voar. Alguns desses inventores optaram por uti-
lizar os pássaros como modelos. Criaram, então, geringonças com
asas acionadas pela força muscular das pernas ou dos braços. Estas
máquinas nunca voaram, pois seus criadores partiam do princípio que
o bater de asas dos pássaros é constituído apenas por movimento os-
cilatório vertical. Na realidade, a movimentação das asas é muito
mais complexa e envolve torções que exigem músculos especialmente
fortes e ancorados segundo ângulos apropriados. Outra escola de in-
ventores aeronáuticos preferiu construir mecanismos que, sem copiar
a arquitetura das asas dos pássaros, reproduziriam a função das refe-
ridas asas. Tais mecanismos deram origem aos balões, aviões e he-
licópteros. Em geral, sempre que o homem tentou copiar as arquite-
turas e estruturas da natureza, os resultados não foram satisfatórios
(9).

Com o advento de mecanismos capazes de processar a infor-
mação, surgiu a idéia de usá-Ios para criar sistemas artificiais capazes
de agir inteligentemente, exibindo habilidades intelectuais semelhan-
tes às apresentadas pelos homens e pelos animais superiores. Como
no caso da engenharia aeronáutica, surgiram duas correntes na IA.

Há cientistas de IA que, não imitando a natureza, procuraram
embutir o conhecimento no computador através de processamento
simbólico e regras lógicas, tendo obtido êxito nas áreas que envol-
vem raciocínio, lógica, planejamento etc. Programas e computadores
que foram construídos demonstraram ser capazes de provar teore-
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mas, planejar o movimento de um robô, vencer um mestre internacio-
nal de xadrez e "compreender" (de forma limitada) línguas humanas.
Os programas criados por estes cientistas revelaram-se impotentes
diante de tarefas aparentemente simples como distinguir uma cadeira
de um fogão, saber a diferença entre o cheiro do queijo suíço e do
perfume francês etc. (9). A pesquisa que apresentaremos, no item 2
deste trabalho, enquadra-se nesta linha.

Os cientistas que se esforçaram para criar sistemas inteligentes,
com estruturas parecidas corro as do cérebro, começaram a estudar os
neurônios, células que parecem ser o constituinte fundamental da
mente humana. Verificaram que os neurônios estavam ligados uns
aos outros por meio de uma complexa rede de comunicação, denomi-
nada rede neural. Construíram, então, redes de neurônios artificiais e
começaram a testá-Ias. Os resultados que surgiram a partir de 1982
foram espantosos (19). Redes neurais aparentemente simples exibi-
rarn comportamento serrelhante ao do cérebro de animais. E, muitas
vezes, as redes mostraram habilidades não previstas pelas pessoas
que as tinham projetado. Por exemplo, Richard Granger, da Universi-
dade da Califórnia, criou uma rede que deveria aprender reconhecer
odores. Apresentada a várias amostras de odores, a rede aprendeu a
classificar, segundo o cheiro. Ela sabia, entre outras coisas, distinguir
entre os aromas de queijo e de perfume. Com o tempo, entretanto,
ela fez uma coisa totalmente inesperada: aprendeu a separar diversos
tipos de queijo (9). Em outras áreas, as redes neurais fracassaram,
pois não conseguiram realizar operações lógicas complicadas.

Apesar do sucesso em alguns campos, estas redes neurais estão
rr.uito longe da capacidade de raciocinar de um moderno sistema de
Inteligência Artificial. Por exemplo, os Sistemas de Linguagem Natu-
ral, criados pelos cientistas de IA que optaram por não copiar a natu-
reza, continuam a superar qualquer rede neural.

Neste trabalho, a partir da próxima seção, quando utilizarmos o
termo 'rede' não estaremos mais nos referindo à rede neural e, sim, a
redes telemáticas ou a redes digitais de serviços integrados que agili-
zam a disseminação da informação.
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1.3 BASE DE DADOS, BASE DE CONHECIMENTOS E A RECUPE-
RAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Já estamos nos aproximando da visão de "bibliotecas como nó
de acesso à rede de informações" (16). Assim, a recuperação da in-
formação revela-se como um item prioritário para realizar a interação
entre a Biblioteconomia/Documentação e a Inteligência Artificial, que
poderá propiciar flexibilidade de acesso inteligente a grandes bases
de dados.

Uma série de perguntas nos vêem à mente quando nos depara-
mos com um número crescente de informações disponíveis.

• Como interagir com uma avalanche de informações?

• Como reunir todas as informações úteis sobre um assunto?

• Como organizá-Ias e armazená-Ias para que sejam facilmente
recuperadas?

• Se dispusermos de computador, quais as características do
software utilizado para a recuperação das informações?

Tendo em vista o atual estágio do conhecimento, há vários re-
cursos: manuais, mecânicos e eletrônicos, para realizar o tratamento
ou processarr.er.to da informação. Dspendendo da forma que assumir
(dados, procedimentos ou outros tipos), a informação deverá receber
um tratamento corr.patfvel.

lrnaqinernos uma enorme quantidade de informações, existentes
em um Departamento de Recursos Humanos de uma errpresa, relativa
a seus 1.000 funcionários. Há dados referentes. por exemplo, a: no-
me, sexo, regime de trabalho (rr:ensalista ou borista). departamento a
que pertence, salário, número de faltas, data de contratação, data em
que o funcionário tem direito a férias e outros, Estes dados terão que
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ser arrrazenados arquivados de maneira ordenada, a fim de que se-
jam comparados e combinados quando for necessário ter acesso a
eles.

Denomina-se base de dados ur: conjunto organizado de infor-

mações, de modo que se possa ter acesso a elas rapidamente, ou seja,
cue qualquer inforrnaçâo .possa ser recuperada no menor espaço de
tl~mpo possível. Um Banco de Dados forma um sistema completo, po-
dendo conter várias bases de dados, isto é, dados de diversas fontes.

Há inúmeras arquiteturas de Sistemas de Bancos de Dados, envol-
vendo quatro grandes ccmponentes: dados, hardware, software e usuá-
rios (11). Acreditamos que já seja do conhecimento de todos que é
possível gravar enciclopédias, dicionários, guias, manuais em um úni-
co "cornpact disc", o CD-ROM.

Além da base de dados, existe também a base de conhecimentos,
que exige uma arquitetura muito mais complexa. É um conjunto de
estruturas que representa o que se sabe sobre um assunto de interes-

se. Um Sistema de Representação de Conhecimento possui um meca-
nismo de inferência que permite acesso ao conhecimento implícito
que pode ser obtido, raciocinando sobre o conteúdo da base. Os mé-

todos para a Representação do Conhecimento que têm oferecido os
melhores resultados são: representação lógica, representação prece-
dimental, sistemas ou regras de produção, redes semânticas e frames
(1 ).

Podemos considerar como uma "base de dados" simplificada, as
informações contidas nos fichários de uma Biblioteca e também as in-
formações registradas no caderno de endereços que utilizamos no
dia-a-dia.

O fichário tem, pelo menos, duas vantagens sobre o caderno:
novas entradas podem ser colocadas em ordem alfabética, e as mu-
danças são facilmente realizadas, trocando informações antigas por
novas.

Em função:
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• da quantidade de dados;

• da necessidade de relacionamento entre

estes dados;

• do tipo da informação a ser processada

(dados ou conhecimentos);

• do número de pessoas às quais se deseja

facilitar o acesso;

• da rapidez pretendida para a recuperação

da informação;

• da verba e/ou equipamentos disponíveis,

iremos fazer a opção pelo meio através do qual serão armazenadas as
informações, pela linguagem de indexação e pela abordagem para re-

cuperar a informação.
Para' CHAUMIER (6). "os instrumentos de indexação se dividem

em dois grandes tipos: linguagem de estrutura hierárquica, chamadas
'classificações' e linguagens de estrutura combinatória, chamadas
'thesauri'. Em VALE (35). os termos equivalentes são: linguagens de
indexação pré-coordenadas e linguagens de indexação pós-coorde-

nadas.
Se o ME10 for papel ou celulóide, podemos fixar as informações

em arquivos/fichários e utilizar, geralmente, linguagens de indexação
pré-coordenadas, cujos termos são combinados no momento da inde-
xação. a saber: sistemas tradicionais de classificação (COO/COU, Li-
brary oi Cangress, Hierarquização); listas de cabeçalho de assunto,
classificações facetadas e outras (35). Elas serão recuperadas, ma-
nualmente, através de uma abordagem onomástica, por títulos ou por

assunto (cabeçalhos, palavras-chaves).
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Ouando utilizamos o MEIO eletrônico, teremos que decidir qual
tipo de sistema é o mais adequado (processamento convencional ou
IA) e as informações são inseridas no computador, comumente,
através de linguagens de indexação pós-coordenadas, isto é, aquelas
que coordenam ou combinam os termos no momento da busca, como:
unitermo e tesauros (35). É possível que haja maior precisão na recu-
peração da informação, se forem combinadas linguagens de inde-
xação pré e pós-coordenadas. As informações serão recuperadas
através das diversas abordagens: unitermos, descritores etc., e será
possível, também, acessar documentos inteiros. Já há tentativas de se
realizar parte da indexação, recorrendo somente a programas "inteli-
gentes" e equipamentos mais avançados, como veremos no item
1.4.2 .

o acesso às informações inseridas em um computador pode ser
realizado através de:

• linguagem de programação (LG4) voltadas para a consulta (por
exemplo, dBASE ou SOL);

• programas aplicativos:
- segundo padrões normais ou
- utilizando Sistemas de Linguagem Natural.

Assim, em vez de aprender uma linguagem de programação
(LG4l, pode-se recorrer a programas aplicativos segundo padrões
normais. Para utilizar este tipo de programa aplicativo, o usuário terá
que receber um treinamento específico. Não irá aprender uma lin-
guagem de programação, mas terá que saber estabelecer claramente
os objetivos que pretende atingir. O caminho para alcançar o objetivo
não é muito simples. É preciso responder perguntas, fornecer os da-
dos que forem solicitados pelo computador, preencher determinados
espaços com as informações requeridas; enfim, as informações po-
derão ser armazenadas e recuperadas por meio de códigos, fichas,
menus (listas de opções) etc. É importante salientar que, ao usar
dBASE ou um aplicativo segundo padrões normais, os comandos
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serão apresentados em Português (ou em outra língua), mas em ne-
nhum desses casos estamos diante de Processamento de Linguagem
Natural. As palavras utilizadas poderiam ser substituídas por núme-
ros ou ícones (desenhos) e não faria a menor diferença para o compu-
tador. São apenas comandos que indicam a ação a ser executada por
ele. Nesses programas, as palavras são utilizadas com o intuito de
tornar a interface mais simples ao usuário. Interface é o elemento que
proporciona uma ligação física entre duas partes - no caso, o compu-
tador e o ser humano - que não poderiam ser conectadas diretamen-
te.

Nesta seção, tratamos da recuperação das informações, contidas
em base de dados ou banco de dados, acionadas por programas que
permitem responder a perguntas de pesquisa de informação. Toma-
mos conhecimento da existência, no Brasil, de algumas redes de ar-
quitetura normalizada que funcionam, utilizando o processamento
convencional, como é o caso da Rede MINTER e o da BIREME, que já
possuem extensos bancos de dados.

Quando o sistema contiver base de conhecimento, as perguntas
poderão ser mais complexas e até exigir dedução.

No momento em que começarem a funcionar os computadores
que farão processamento paralelo, um sistema de conhecimento po-
derá responder a perguntas que necessitarem de inferência multi-ní-
vel (38).

SE E PLN: POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO DA INTELIGÊN-
CIA ARTIFICIAL À BIBLIOTECONOMIA E À CIÊNCIA DA IN-
FORMAÇÃO.

1.4

Às vezes, a abertura de novas possibilidades equivale ao fecha-
mento de outras. Com a introdução de novas tecnologias, certamente
haverá alterações em um sistema vigente. Como bem lembra WI NO-
GRAD (39). devemos considerar, por exemplo, a possibilidade de uma
biblioteca eletrônica, na qual se pode pesquisa r segundo sofisticadas
técnicas de catalogação. O sistema será excelente se o objetivo for
encontrar um livro ou uma informação precisa. Este método, no en-
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tanto, impede o leitor de folhear ao acaso livros ou revistas entre as
prateleiras e descobrir algo útil que o leve, até mesmo, a mudar a di-
reção da pesquisa ... Assim, criando um instrumento, mudamos a
maneira pela qual as pessoas utilizam a biblioteca e seus materiais ...

Atualmente, diante da explosão da informação, é imprescindível
que o pesquisador, para manter-se atualizado.. tenha acesso a infor-
mações fornecidas pelo documentalista. Este profissional lê, analisa,
resume e alerta o especialista para as publicações e informações de
maior interesse (34). A Inteligência Artificial deverá auxiliar o docu-
mentalista no desempenho destas tarefas.

Em recente colóquio interdisciplinar, no Dept<:lde Bibliotecono-
mia e Documentação da ECA-USP, a Prof" Drê Isabel M.R.F. Cunha
reportou-nos informações específicas referentes a aplicações da Inte-
ligência Artificial à Biblioteconomia e à Ciência da Informação. Estas
aplicações não estão ainda bem sedimentadas. O que existe é uma
percepção de que os procedimentos normalmente utilizados no tra-
tamento da informação documentá ria poderão ser embasados por SE
e PLN. Torna-se, portanto, necessário sistematizar tais procedimen-
tos de forma a se tornarem efetivas as aplicações de IA nesta área.

A seguir, abordaremos alguns aspectos concernentes a duas
áreas de IA, apontando possíveis inter-relações com a Bibliotecono-
mia e a Ciência da Informação.

1.4.1 SISTEMAS ESPECIALISTAS (SE)

O funcionamento eficiente dos SE, criados no exterior e no Bra-
sil, tem entusiasmado muitos pesquisadores e atraído verbas das
agências de fomento à pesquisa, além de incentivoslinvestimentos de
empresas. Tendo participado dos 5 Simpósios de IA que aconteceram
no Brasil, a partir de 1984, foi possível verificar que há muitas pes-
quisas em SE, voltadas para a área de diagnóstico médico, por exem-
plo. Não tivemos conhecimento de SE criados para fins bibliote-
conômicos no Brasil.

Um Sistema Especialista pode ser considerado como um meio
que permite estocar e ter acesso ao conhecimento de peritos/especia-
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listas em um domínio específico (17). Há sempre dois componentes
fundamentais em um SE:

• uma base de conhecimentos, que contém uma coleção de infor-
mações, isto é, de conhecimentos sobre um assunto restrito. São
usados fatos ou regras (ou outra representação) para possibilitar a
tomada de decisão, a saber:

SE antecedentes ENTÃO conseqüentes

• um engenho de inferência que decide como aplicar as regras e a
ordem que será mais apropriada para a resolução dos problemas.

Além do programador e do especialista no assunto, o engenhei-
ro de conhecimento desempenha um papel importante na construção
dos SE. É ele quem irá "extrair" o conhecimento do especialista, de-
vendo atuar com técnicas para obter e representar as condutas de ra-
ciocínio apresentadas pelo especialista durante as entrevistas (31). A
FIG. 1 esquernatiza as possíveis interações para a construção e utili-
zação de um SE.

Para a elaboração de um SE que tratasse, por exemplo, da do-
cumentação pertinente ao campo da ALERGIA, seria oportuna a par-
ticipação de:

• um documentalista, cuja formação em técnicas de análise, organi-
zação e pesquisa de informação permite que ele desempenhe o pa-
pel de engenheiro de conhecimento;

• um médico especialista em alergia;
• um programador apto a trabalhar com LISP ou PROLOG.

Segundo BRITTAIN (4). os SE encontrarão aplicações em várias
áreas da Biblioteconomia/Documentação, como: classificação, catalo-
gação, indexação, pesquisa bibliográfica e outras.

Os SE mais citados, voltados para a área de documentação, são:
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FIG. 1 Sistema Especialista: os construtores e os usuários
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• MAPPER - É um SE de catalogação de mapas e de material carto-
gráfico, desenvolvido na UCLA (USA). Tem por objetivo auxiliar na
catalogação de acordo com os formatos padronizados AACR2 e

MARC (3).
• PLEXUS - Este SE auxilia o serviço de referência de Bibliotecas

Públicas. Foi desenvolvido pela Central Information Service - Uni-

versity of London (36).
• CANSEARCH - Propõe estratégias de busca para o usuário acessar

uma base de dados (MEDLlNE) (27).

Embora P(.,N seja objeto de pesquisa, no exterior, há mais de
duas décadas (28, 12), ainda está engatinhando em relação a outros
campos da IA, como Sistemas Especialistas e Robótica. No Brasil, en-
quanto há uma proliferação de SE (se bem que de pequeno' porte),
tomamos conhecimento, através dos Simpósios de IA, da existência
de 4 ou 5 Sistemas de Linguagem Natural que funcionam de modo
precário. Como é a Língua Portuguesa que devemos processar, um
software em Inglês ou Japonês não resolverá o nosso problema. Tor-
na-se premente que brasileiros e portugueses intensifiquem as pes-
quisas, dada a relevância da interação do usuário com um SLN.

Mas, o que significa compreender uma língua natural? Como é
realizada a compreensão pelo ser humano? Como pode ocorrer a
"compreensão" pela máquina de que dispomos atualmente?

Os psicolingüistas atuais e os pragmaticistas têm sublinhado o
papel do ouvinte/leitor como produtores ativos ou como reconstruto-
res da mensagem. Assim, entendemos a fala do outro ou um texto es-
crito, imaginando-nos como seus produtores, ou seja, a partir -,de nos-
so conhecimento prévio, de nosso repertório (21). Certamente, toda
carga de subjetividade de cada um, os significados implícitos, as con-
cepções de um sobre o outro, a intencional idade, as expectativas irão
interferir na interação social através de uma linguagem, que é, antes
de tudo, uma forma de ação dramática (37). O filósofo WITTGENS-
TEIN (41), em 1945, dizia: "Na linguagem, expectativa e realização
tocam-se". E mais adiante: "Não se pode dizer que: 'sem linguagem
não poderíamos entender-nos uns com os outros', mas sim: 'sem lin-
guagem não poderíamos influenciar outros homens desta ou daquela
maneira, não poderíamos construir estradas e máquinas". (O grifo é
nosso).

É evidente que uma pergunta ou uma instrução feita a um com-
Putador não pode corresponder a uma enunciação realizada por um
ser humano, e que os computadores (existentes atualmente) perma-
necerão incapazes de se servir de uma língua natural como nós. O
que nos interessa não é comparar computadores com pessoas e, sim,
capacitá-Ios a se tornarem mais úteis aos homens.

Há uma grande variedade de técnicas engenhosas para tornar

A interação do usuário com um SE pode ser realizada através de
comandos ou através de uma interface em Linguagem Natural.

1.4.2 PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL (PLN)

Na seção 1.3 deste artigo, discutimos várias possibilidades de
recuperação da.mformações armazenadas em um computador. Um
dos recursos apresentados foi a consulta à base de dados através de
Processamento de Linguagem Natural (PLN). Além desta aplicação,
PLN trata também da tradução automática, da produçâo de textos es-
critos e síntese da fala. Neste trabalho, vamos nos restringir à recu-
peração da informação em bases de dados.

Um Sistema de Linguagem Natural (SLN) permite que homens e
computadores se comuniquem através de uma linguagem natural, em
nosso caso, a Língua Portuguesa. Isto possibilita que:

• a interação HOMEN-máquina aconteça em um ambiente mais
amigável, facilitando o uso do computador pelo homem para que
ele tenha o menor desgaste possível de energia nesta busca;

• um grande número de pessoas (os não-informáticos) possa ter
acesso a informações contidas em um banco de dados, uma vez que
irão utilizar a linguagem que todos já dominam: a Língua Portu-
guesa. Não haverá necessidade, portanto, de se aprender uma lin-

guagem de programação.

54
R. bras. Bibliotecon. e nee; São Paulo, 22(1/2):39-80, jan./jun. 1989 R. bras. Bibliotecon. e Doc., São Paulo, 22(1121:39-80, jan./jun. 1989 55



Idméa Serneqhini Próspero Siqueira, Antônio Eduardo Costa Pereira Perspectivas de Aplicação da Inteligência Artificial ã Biblioteconomia e ã
Ciência da Informação

possível a comunicação, permitindo aplicações com o tratamento de
formalismos em linguagem quase-natural, embora o aspecto da
"compreensão" permaneça muito limitado (32). O programa LlNAT,
que será discutido no item 2, "compreende" perguntas sobre um
campo de conhecimento bem restrito. Apesar das limitações, ele
contém uma base de conhecimentos lingüísticos, que permite acessar
uma base de dados específica, através de perguntas feitas em Portu-
guês, encorajando os não-informáticos a utilizarem o computador.

Nestes últimos 10 anos, várias interfaces de LN para bases de
dados foram desenvolvidas, sobretudo nos Estados Unidos, como:
LUNAR, EXPLORER, INTELLECT, THEMES e outras.

TUGA é um dos primeiros SLN, de que temos referência, capaz
de interagir em Português e de proporcionar um serviço de Bibliote-
conomia no domínio da Inteligência Artifical. Foi desenvolvido em
Portugal, por volta de 1979. TUGA permite que os usuários de um
computador, mesmo principiantes, possam fazer perguntas, classifi-
car documentos e fazer bibliografias, baseando-se num sistema de ca-
tegorias de IA e numa coleção de documentos. Além disto, o usuário
pode alterar aquela coleção e modificar também a classificação
através da inserção de novas categorias (7).

O fato de os SLN se defrontarem com a riqueza, ou melhor, com
as ilimitadas possibilidades de comunicação que a linguagem oferece,
é preciso que se leve em consideração a necessidade de:

americanas, os pesquisadores já dispõem da LlSP Machine que per-
mite o desenvolvimento de programas mais. avançados.

Tendo em vista a indexação, o tratamento automático, geralmen-
te, tem sido realizado em bases quantitativas. Com relação à IA, para
que um SLN pudesse trabalhar com a indexação, ele precisaria "com-
preender" conteúdos textuais. Os recursos de que dispomos atual-
mente para trabalhar com IA, especialmente no Brasil, são pouco efi-
cientes para tal empreendimento.

Uma nova máquina que está sendo desenvolvida nos Estados
Unidos deverá propiciar um grande avanço nas pesquisas referentes
a tratamento de Linguagem Natural. Trata-se da Connection Machine.
Enquanto que nos microcomputadores há uma única unidade de pro-
cessamento, nesta nova máquina, que realiza processamento parale-
lo, há 65.536 processadores, trabalhando em um problema de uma só
vez (18).

Esta máquina viabilizará outras aplicações da IA à Documen-
tação, ou seja, a indexação automática e a busca orientada por signi-
ficado. Já existem sistemas, capazes de examinar textos em áreas es-
pecíficas (por exemplo, medicina) e criar uma representação para o
conhecimento contido neles. Esta representação pode ser usada para
vários fins: pesquisa de conteúdo, sistemas de auxílio a diagnóstico
etc. Vamos examinar uma das aplicações em indexação automática.'

Imaginemos um sistema (com poucos recursos) destinado a des-
cobrir os assuntos tratados em pequenos textos. Evidentemente não
basta que o sistema use palavras-chave para extrair o asslJnto. Se as-
sim o fizesse, os poemas de Píndaro seriam rapidamente classificados
como boxe e atletismo. O texto de Hesíodo seria considerado um tra-
tado de agricultura e meteorologia. Um livro de mecânica que falasse
sobre motores de 50 cavalos poderia ir parar em uma estante sobre
hipismo.

Para a indexação, precisamos de um sistema que realize algum
tipo de compreensão sobre o texto e que nos dê " ... informações
'significativas' ou relevantes, capazes de traduzir o conteúdo sob a
forma de conceitos/palavras-chave" (10).

Este desempenho pode ser obtido com sistemas denominados

• equipes interdisciplinares, contendo especialistas em Psicolingüís-
tica, em Lógica e Programadores que trabalhem com LlSP ou PRO-
LOG;

• equipamentos mais potentes do que os atuais existentes nas uni-
versidades brasileiras.

Podemos relatar que o sistema LINAT (do qual participamos da
elaboração e que será apresentado no item 2) teve seu vocabulário
reduzido para que pudesse rodar em um microcomputador PC-XT
com 736K, que era o equipamento disponível no Instituto de Psicolo-
gia da USP (a maior universidade do país). Nas universidades norte-
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'delineadores' ("skimmers"). Usando o processamento paralelo, Ka-
hle, Stanfill e Waltz já realizaram a recuperação da informação de
uma grande coleção de textos em-inglês (18).

Par~ tanto, o computador vai percorrendo o texto procurando
expressões que ele já "compreende". Em seguida, a máquina procura
pistas contextuais: data, estilo, fórmulas, notas musicais etc. Usando
as pistas contextuais e as expressões de significados determinados,
tenta-se estabelecer o contexto. De posse do contexto, procura-se
mais expressões compreendidas. Esta segunda busca de expressões é
facilitada, pois o contexto auxilia na eliminação de ambiguidades
semânticas. O significado das expressões é, então, usado na escolha
de palavras-chave. Em geral,sistemas como este estão obtendo me-
lhores resultados do que um bibliotecário que tentasse a indexação
de vários livros sobre diversos assuntos sem ajuda dos especialistas.
Os resultados, entretanto, são piores do que a avaliação de um espe-
cialista na área do texto. Freqüentemente, palavras-chaves são de-
terminadas por bibliotecários que não podem contar com o auxílio de
especialista e têm uma grande massa de dados para analisar. Neste
caso, um sistema automático do tipo 'delineador' poderá ser de gran-
de valia. O sistema automático será útil também quando a determi-
nação de palavras-chave 'deve se feita na hora (não houve tempo pa ra
uma pré-classificação). Logo após a leitura ótica do texto, o compu-
tador deve realizar a indexação.

Além dessas máquinas já mencionadas, a comunidade de IA
aguarda com expectativa a concretização do projeto de 5~ geração
que está sendo desenvolvido pelos japoneses desde 1982 e prometido
para o início da próxima década, pois acredita que haverá um salto
gigantesco nas pesquisas de IA.

A pesquisa que apresentaremos, na segunda parte, foi desen-'
volvida em um rnicrocomputador do tipo PC-XT com 736K de memó-
ria. Mesmo que estivéssemos usando uma LlSP Machine ou uma
CONNECTION MACHINE, que possibilita a elaboração de uma base
de conhecimentos lingüísticos muito maior, a "compreensão" pelo
computador ainda estaria sendo feita por intermédio da manipulação
de sistemas simbólicos. Assim sendo, continuará havendo necessida-
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de de orientar o ser humano para interagir com seu novo interlocu-
tor: o computador. Este é o ponto central do item 2.

1.5 ESBOÇO DO PERFIL DAS PESQUISAS DE IA NO BRASIL

Tem havido bastante polêmica em torno do fato de não serem
feitos investimentos suficientes em pesquisas no Brasil, inclusive nas
áreas de tecnologia de ponta. Como a maioria da pesquisas em IA,

sobretudo em PLN, requerem equipes interdiSCiplinares, certamente a
escassez de recursos gera uma série de problemas, interferindo no
andamento das pesquisas.

Com este item, finalizamos esta primeira parte, esboçando um
perfil das pesquisas de IA no Brasil, a partir de um levantamento bi-
bliográfico preliminar das publicações dos pesquisadores brasileiros
de 1984 a 1988 que estamos realizando.

A FIG. 2 representa a distribuição dos trabalhos de IA 'publica-
dos por pesquisadores brasileiros nos Anais dos SIMPÓSIOS DE IN-
TELIGÊNCIA ARTIFICIAL da Sociedade Brasileira de Computação
(SBC) e dos CONGRESSOS DE INFORMÁTICA da SUCESU no Brasil.
Estabelecemos a comparação entre IA - PLN e IA - outra áreas (há,
neste grupo, predominância de trabalhos sobre Sistemas Especialis-
tas). Nesta FIG. 2, facilmente se observa que os dados referentes a IA
- PLN traçam um platô com tendência a declinar. Com relação a ou-
tras áreas, houve um crescimento acentuado das publicações ao lon-
go destes 5 anos.

BIBLIOTECA
Biblioteca Sel"rlal e Educa·

ç.ão e d~ Ci;n~:"', ,~.,..~

nrrs , Letro-s e ;"\r~es
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IA - PLN • I A - outras áreas

2.1 PRELIMINARES
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2 APRESENTAÇÃO DE UMA PESQUISA· DESENVOLVIDA EM
IA - PLN

Em setembro de 1985, ocorreu o I SEMINÁRIO DE INTELIGÊN-
CIA ARTIFICIAL: PERSPECTIVAS BRASILE·IRAS, promovido pela
Secretaria Especial de Inforrnática (SEI) em Brasília. A partir deste
evento, formou-se um grupo interdisciplinar, do qual os autores des-
te texto participam e que se reunia com freqüência no Centro Tecno-
lógico de Informática (CTI) em Campinas. Com o correr do tempo, as
reuniões passaram a acontecer nas instituições em que os pesquisa-
dores estavam sediados ou nos simpósios da área.

A pesquisa que será apresentada constitui uma parcela de um
projeto que teve início em 1986, a partir de levantamentos bibliográ-
ficos, de trocas de experiências e de outros recu rsos. Procedeu-se à
construção de um protótipo, de Sistema de Linguagem Natural (SLN).
A seguir, foi desenvolvida a primeira versão do sistema denominado
LlNAT. Ele foi criado para que se pudesse acessar um banco de da-
dos referente a administração de pessoal de uma empresa. A princí-
pio, era um SLN sem vocabulário aparente SLN sem VA; em 1987, foi
desenvolvida a segunda versão: SLN com VA, cuja diferença discuti-
remos no item 2.2.

Paralelamente à construção do SLN, tratou-se de avaliar intera-
ções de usuários com o LI NAT,',No desenrolar da pesquisa piloto, ve-
rificou-se a necessidade de criar uma metodologia para tornar mais
eficiente a interação do usuário com a linguagem natural restrita em-
butida no sistema. O trabalho que segue consta dos Anais do 52 SIM-
PÓSIO BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL realizado em
NATAL (1988).

2.2 PESQUISA: ASPECTOS PSICOLlNGÜiSTICOS ENVOLVIDOS
NA INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA EM UM SISTEMA DE LIN-
GUAGEM NATURAL

FIG. 2 Distribuição dos trabalhos de IA publicados por pesquisado-
res brasileiros nos ANAIS dos
• Simpósios de Inteligência Artificial da SBC e
• Congressos de Informática da SUCESU no Brasil.

Aprendizagem é uma palavra-chave em pesquisas de Processa-
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mento de Linguagem Natural no âmbito da Ciência Cognitiva & Inte-
ligência Artificial.

Para que um maior número de pessoas tenha acesso a informa-
ções, contidas em um microcomputador, digitando perguntas em Por-
tuguês, não necessitando, portanto, aprender nenhuma linguagem de
programação, uma série de questões precisam ser discutidas:

- Quais os funcionários cujas férias estão vencidas e qual o salário
que ganhavam em janeiro de 1988?

_ Liste o turno de trabalho, os anos de casa, as horas extras e a data
de aquisição de férias dos funcionários do departamento comercial.

(2.2.1) Qual registro da Língua Portuguesa o computador tem, atual-
mente, condições de aprender?

- Qual é a soma dos salánios e a profissão dos funcionários horistas
e mensalistas do departamento comercial e industrial que têm di-
reito a férias em setembro?

(2.2.2) De que modo o computador irá aprender a Língua Portugue-
sa? Como ensinar uma língua ao computador?"

Assim, está bem distante do registro que usamos, de modo es-
pontâneo, no dia-a-dia para nos comunicarmos oralmente com pes-
soas cujos repertórios são resultantes de vivências extremamente di-
ferenciadas.

(2.2.3) Qual tipo de interface o pesquisadordevecriar que permitaao usuário
aprender a interagir de modo eficazcom o computador?Uma interface
comvocabulário aparenteou semvocabulário aparente?

- "Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte.
- Junto com as outras?

Não ponha junto com as outras, não. Senão pode vir alguém e
querer fazer qualquer coisa com elas. Ponha no lugar do ou-
tro dia.
Sim, Senhora. Olha, o homem está aí.
Aquele de quando choveu?
Não, o que a senhora foi lá e falou com ele no domingo".

Millôr Fernandes (13)

(2.2.4) Por que o pesquisador terá de aprender a ensinar o usuário a
interagir com uma interface do tipo X? Qual o método de en-
sino mais eficaz para orientar o usuário na primeira interação?

As questões (2.2.1) e (2.2.2) dizem respeito à construção de sis-
temas de linguagem natural, fazendo uso de uma linguagem de pro-
gramação, no caso Prolog, que não será objeto de discussão neste ar-
tigo. O sistema lINAT. que já possui duas versões, está sendo utili-
zado para viabilizar pesquisas cujo objetivo é desenvolver uma meto-
dologia para obter o melhor rendimento operacional possível durante
a interação HOMEM-máquina.

A linguagem natural, que foi possível "ensinar" ao computador
através deste sottwere. trata-se de uma linguagem natural restrita, em
que foram eliminadas possíveis redundâncias e excluídas muitas op-
ções, isto é, uma linguagem que contém os elementos lrnprescindlveis
para que uma comunicação, referente a um campo específico de co-
nhecimento, se estabeleça via teclado-vídeo. E) LI NAT propicia con-

sultas do tipo:

E mais distante ainda da linguagem que tende a entropia, presente
nos textos literários, como por exemplo:

"Não adianta querermos ser claros,
A lógica não nos convence, a explicação nos cansa
O que é claro não é preciso ser dito"

Cassiano Ricardo

"Acabado o artefazer é que
a obra-de-arte principia vivendo"

Mário de Andrade
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Tendo em vista o processamento de' l.inquaqern Natural (PLN), é
comum ter-se a idéia ingênua de que se a consulta irá ocorrer em
Língua Portuquesa, simplesmente o usuário deverá sentar-se diante
do computador e digitar frases referentes àbase de dados nele insta-
lada. Se isto for 'efetivado, chegar-se-á, certamente, à conclusão de
que o Sistema de Linguagem Natural (SLN) não é eficiente (30).

Na primeira vez que utilizamos um objeto qualquer, seja uma ca-
feteira elétrica, uma máquina fotográfica ou um abridor de lata espe-
cial, necessitamos de alguma orientação, precisamos aprender algo,
par a atuarmos rapidamente e com eficiência. "

É importante considerar, também, queao interagir com um com-
putador que contém um SLN; c usuátio. Iráconcebê-lo.comourn in-
terlocutor. Poderíamos nos perguntar, antes de discutir este ponto,
como vão sendo construídos os vários modelos de interlocutor na
comunicação diária entre seres humanos' de diferentes níveis? In-
conscientemente, as pessoas aplicam estr atéqias cognitivas/pragmáti-
cas para regu Iar a interaçâo no diá logo à fim de respeita r as diferenças e
limitações do' 'outro 'ser pensante. Oual o modelo de interlocutor o
homem tem do computador? Modelo ingênuo? Modelo mágico? Mo-
delo realista? Como facilitara utilização dorricdelo realista? Um dos
objetivos deste trabalho é desenvolverurna metodologia, incluindo a
elaboração de 'um MANUAL, que propicie esta aprendizagem de mo-
do rápido e eficaz: Passaremos a explicitar esta metodologia quando
abordarmos a questão (2.2.4).

Após esta introdução, vamos examinar a questão:

-,
2.2.3 Que tipo de interface .o pesquisador deve criar que permita
ao usuário aprender a interaqlr.de modo eficaz com o computa-
dor? UmaJnterface sem ou com vocabulário aparente (VA)?

Na primeira versão, o LlNAT'eraum SLN sem VA. Na tela do ví-
deo, aparecia somente uma palavra:
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[ PERGUNTA> I
FIG.3 Tela do vídeo referente ao SNL sem VA

o usuário deveria formular uma pergunta completa, a fim de so-
licitar uma informação. Discutindo interações realizadas com este sis-
tema, em artigo anterior (33), demonstramos que vale a pena investir
em PLN, tendo em vista que, em apenas 80' (média), foi possível pre-
parar usuários para interagir com o sistema. Assim, foi utilizado 1/10
do. tempo necessário para treinar usuários em linguagens de 4'2 gera-
ção (L4G), apropriadas à consulta. Se, em termos de rapidez na
aprendizagem para interação, o sistema era viável, deixava a desejar
quanto à eficiência. A média obtida, nas primeiras interações, foi de
60% de acertos.

Decidimos, então, tornar o LlNAT um SLN com VA. Na tela do
vídeo, foi instalado um QUADRO que tornava visíveis algumas pala-
vras contidas no sistema. Outras palavras iam surgindo, neste QUA.;
DRO, à medida que mudava o contexto ou a cada etapa da elaboração
da pergunta. O VA é resultante de um algoritmo não-determinístico
em que não se pode prever o resultado.

Pergunta>

I quem_ . I
Vocabulário>

de-me
imprima

qual
totalize

quem quantos
quais liste

Tecle - F1: - para sair F2: - para ajuda F3; - relógio F4: - calendário

FIG.4 Tela do vídeo referente ao SLN com VA
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Tendo em vista o desenvolvimento do SLN, algumas hipóteses
foram aventadas:

dizagem. As estratégias cognitivas são procedimentos eficazes e eco-
nômicos que dão conta do comportamento automático e inconsciente
do usuário da língua. Estes procedimentos aplicam-se de forma ex-
tremamente rápida, de modo que várias estratégias podem estar ope-
rando paralelamente. As estratégias rnetacognitivas são procedirnen-
tos que, diante de um problema lingüístico, facilitam a desautorização
das estratégias cognitivas. São reflexões sobre mecanismos da lín-
gua. Em geral, o processamento consciente é seqüencial e vagaroso.

Uma série de aspectos ressaltados no MANUAL são de natureza
metacognitiva. São observações referentes à construção de frases, à
reorganização de frases e à utilização do vocabulário. No entanto,
quando apresentamos exemplos de frases com estruturas diversas
que o computador consegue compreender, pretendemos acionar as
estratégias cognitivas, atuar na atividade lingüística não-consciente
do usuário. Entre outros fatores, sabe-se que a motivação possibilita
também a ativação das estruturas cognitivas. Ao interagir com a lin-
guagem natural restrita, o usuário terá que fazer uso de estratégias
cognitivas e metacognitivas. Passaremos a especificar aquelas que
puderam ser detectadas quando discutirmos as interações.

No BLOCO A do MANUAL, procuramos orientar o usuário, a fim
de que ele pudesse explorar todo o potencial de L1NAT, através de
argumentos que o levariam a ter uma noção bem clara do que é com- .
preender perguntas sobre um campo de conhecimento restrito. Mos-
tramos que o ponto de partida para que ocorra uma comunicação efi-
ciente entre HOMEM e computador consiste em ter consciência de al-
guns princípios referentes à comunicação Homem-Homem, que pode-
rão ser "transpostos" para.esta nova interação, a saber:

Hl: O SLN se mostrará mais eficaz quanto mais. o usuário estiver
sensibilizado para utilizar a linguagem naturalrestr ita. ou seja,
quando o modelo do interlocutor for o modelo realista.

'H2: A existência do VA no SLN aciona estratégias cognitivas do
usuário, oferecendo pistas que facilitarão o uso do modelo realis-
ta de interlocutor.

H3: A utilização do VA em um SLN torna-o mais eficiente.

H4: Um maior grau de conhecimento e de interesse/motivação do in-
formante com relação ao conteúdo da base de dados agiliza a in-
teração.

Para testar estas hipóteses, 14 interações foram realizadas. An-
tes de examinar as interações, passemos à questão:

2.2.4 Por que o pesquisador terá de aprender a ensinar o usuá-
rio a interagir com uma interface do tipo X? Qual o método
de ensino mais eficaz para orientar o usuário na primeira
interação?

Concluímos que seria mais racional o pesquisador criar um ins-
trumento - um MANUAL - e que o usuário o lesse, atentamente, antes
da interação. Este manual contém: .

Introdução
BLOCO A. Princípios que possibilitarão uma comunicação HO-

MEM-máquina eficiente.
BLOCO B. Apresentação da base de dados.

, I

BLOCO C. Instruções para construir as perguntas e exemplos de
frases que o computador compreende.

• Só há compreensão dentro dos limites do conheci-
mento.

• As pessoas aprendem a respeitar os limites do co-
nhecimento de seus interlocutores para que a co-
municação se estabeleça.

• Em uma conversação, é importante não minimizar e
nem superestimar a capacidade do outro.Para a elaboração deste MANUAL, levamos em consideração Os

conceitos de estratégia cognitiva e metacognitiva, estudados por
WOODS (42), entre outros autores, e suas implicações para a apren-
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Uma série de considerações foram feitas para esclarecer estes
princípios. Discutiu-se que, para o ser humano, o conhecimento pode
ter sido adquirido por experiência direta, por inferência, por analogia
ou por generalização e que a ausência de conhecimento elimina toda
a possibilidade de compreensão. Cada ser humano vai ampliando,
a longo dos anos e de um modo particular, o seu repertório que é um
conjunto dinâmico de vivências, de valores significativos de or-
dem emotiva, volitiva e social que cada um traz consigo, provenientes
das experiências anteriores, devaneios, crenças, desejos, expectati-
vas, conhecimentos, enfim, tudo que irá interferir na captação da
realidade objetiva. Uma vez que não há dois' repertórios idênticos,
percebe-se facilmente que o diálogo entre dois interlocutores será
mantido na intersecção dos conhecimentos deles. Em alguns casos,
quando o desconhecimento do assunto é total, não irá ocorrer ne-
nhuma intersecção porque a incompreensão é absoluta. Assim, se um
físico disser a um leigo:

Você acha que as instabilidades magnetohidrodinâmicas po-
dem impedir a fusão do deutério?

embora a pergunta esteja em Português, ele não irá compreender ab-
solutamente nada porque desconhece Física de Plasma.

Ouando vamos "conversar" com um computador, os mesmos
princípios irão funcionar. Temos que descobrir, aprender quais os
conhecimentos que ele tem, pois de "modo semelhante" ao que acon-
tece conosco. ele só compreenderá perguntas que se refiram a assun-
tos que ele conhece. É preciso, portanto, manter a conversa dentro
dos limites do conhecimento dele para ,que ocorra a compreensão.

Para concluir este bloco, informamos de modo bastante explíci-
to, claro, o objetivo específico da pesquisa ao usuário:

Testar: a aquisição de habilidades para efetuar pergun-
tas ao computador. É preciso que ele entenda sua
pergunta, mas é importante também que você explore
a capacidade dele.
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A seguir, apresentamos a FIG. 5 que contém:
• a caracterização dos informantes
• a formação de três grupos
• o sistema com o qual os grupos interagiram
• o plano do qual participaram

• o tempo médio total utilizado na leitura, demonstração e interação
• a eficiência do sistema, ou seja, a média das consultas bem suce-

didas.

Nesta FIG. 5 com relação a variável grau de contato com o com-
putador (GCCC), adotamos o seguinte critério:

(P) programador - aquele que sabe fazer programas em pelo menos
uma linguagem de programação;

(O) operador - o usuário que já utilizou um editor de texto ou que já
trabalhou com L4G ou já digitou programas;

(l) leigo - nunca havia sentado diante do computador mas sabe dati-
lografar.

Na FIG. 6, especificaremos os planos que foram traçados nesta
busca de uma metodologia eficaz. O termo 'pedidos' refere-se à des-
crição de uma tarefa dada pelo pesquisador ao informante (i) ou
usuário.

JIBLI01ECA
V\bnOtec<x Setorlal e EduC<I"
ç(lo e de Ciências Hum<l"

nas. Le\r~ " Art-

'SETOR DE EDUCAÇÃO-- -
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Ihfor- escola-
rnante GCCC idade sexo ridade

1'2 GRUPO DE USUÁRIOS

• Plano A
• SLN/~

sem com
VA VA

I. I
Tempo: 80' Tempo: 70'
Eficiência:60% Eficiência:75%

5

.6

2
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24
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2'2 GRUPO DE USUÁRIOS

• Plano A

• SLN

I
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I
Tempo: 75'
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'7
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9
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o
O

O

O
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25 F
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3'2.GRUPO DE USUÁRIOS

• Plano B

• SLN

I
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I
Tempo: 50'
Eficiência:90%

11

12

13

14

I

P

O

O

O

M

F

F

M

2'2 G23

32

22

35

3'2 G

2'2 G
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FIG. 5 - A caracterização dos usuários e a formação dos grupos em
função do plano e dos sistemas.

70 R. bras.gibliotoéOn. e Doc..São,Paulo. 22(112):39-80,jan.ljun. 1989

,..

s ,

Perspectivas de Aplicação da Inteligência Artificial à Biblioteconomia e à
Ciência da Informação

PLANO A 1~ e 2~ grupos

1'2) Leitura do MANUAL.

2'2) Demonstração feita pelo pesquisador, utilizando questões
exeqüíveis, explicando o funcionamento do sistema, já apre-
sentado no Bloco C 'do MANUAL. O usuário era o observador
passivo.

3'2) Interação.

(a) 5 questões formuladas anteriormente pelo usuário foram
testadas.

(b) 2 questões foram feitas livremente.

(c) 1 pedido, em forma de itens, para o usuário elaborar
questão(ões) a fim de obter a informação.

4'2) Diálogo sobre a interação para avaliar a percepção do usuá-
rio com relação ao sistema.

PLANO B 3!! grupo

1 '2) Leitura do MANUAL.

2'2) Foi eliminada a demonstração.

3'2) Interação: novas propostas.

(a) 5 questões exeqüíveis, contidas no MANUAL foram digi-
tadas pelo usuário. O pesquisador somente esclarecia as
dúvidas.

(b) 5 pedidos, formulados com um crescendo de dificulda-
des, foram executados pelo usuário.

(c) 3 questões, previamente elaboradas pelo usuário, foram

testadas.

4'2) Diálogo sobre a interação para avaliar a percepção do usuá-
rio com relação ao sistema.

FIG.6 PLANO A e PLANO B: em busca de uma metodologia.

R. bras. Bibliotecon. e Doc., São Paulo. 22(1/2):39-80. jan./jun. 1989 71



ldrnéa Semeghini Próspero Siqueira, Antônio Eduardo Costa Pereira
Perspectivas de Aplicação da Inteligência Artificial à Biblioteconomia e à

Ciência da Informação

CONSIDERAÇÕES Com relação à construção das perguntas, procuramos alertar o
usuário, no MANUAL, por meio de explicações e de exemplos, da im-
portância de descobrir estratégias para alterar ou reformular as per-

, ,.
guntas a fim de conseguir obter a informação desejada. E isto é ne-
cessário porque, tendo em vista a capaciade limitada da máquina (736
k bvtes), às vezes, mesmo uma palavra existente no vocabulário não
pode surgir em um determinado contexto.

Através de alguns comentários espontâneos, algumas estraté-
gias foram verbalizadas e pudemos observar que percepção e apren-
dizagem estão intimamente relacionadas.

o 19 GRUPO de usuários conhecia a primeira versão do LlNAT,
que não continha VA. Houve clara preferência pelo SLN com VA. As-
sim se expressaram:

i.2: "Este é muito melhor. É mais fácil. Antes a gente fazia a pergun-
ta e não sabia o que podia dar".

i.3: "Mais completo. Bem melhor do que o outro".
i.4: "Para ser sincera, achei melhor. É difícil achar as palavras, mas é

mais inte ressante" .
i.5: "Facílimo. Mantém diálogo. Ele pede informação para ajudar na

construção da pergunta. É mais prático. Mais fácil do que usar
programa em Inglês".

i.6: "Complicou. Irrita um pouco. Talvez seja preciso acostumar-se a
ele" .

i. 2 - "Ao 01 har este 'menu', vamos conhecendo as palavras que ele
entende e podemos fazer as substituições quando temos neces-
sidade" .

i. 7 - "Ah! Mudando dá para perguntar!"

i. 9 - "O 'menu' é bacana porque ajuda você a descobrir o comple-
mento".Este software apresenta um ambiente amigável que pode ser as-

sociado a noções de conforto, segurança e familiaridade. Contém um
conjunto de recursos para garantir a comodidade de quem está se
utilizando da máquina.

Neste 19 grupo, a.atitude do i.6, que é um programador, em re-
lação ao sistema, pode ser atribuída, em parte, à leitura dinâmica que
fez do MANUAL, minimizando as informações nele contidas, não ten-
do, pois, introjetado o modelo realista do interlocutor. Inclusive, ela-
borou as questões rapidamente sem consultar a base de dados. O 29

e 39 grupos, dos 8 informantes, 7 consideraram o sistema "fácil",
"funcional" etc.; um informante, o n9 8, que participou' do PLANO A
o considerou um pouco "pertubador".

Para acessar o VA, o usuário poderia agir de dois modos:

i.13 - "Esta, eu nem vou tentar porque já sei que não vai dar!"

Uma série de estratégias foram aplicadas pelos usuários, no de-
correr das interações, na maioria das vezes sem nenhum comentário
oral. Apontando algumas:

ESTRATÉGIA I. Substituição de palavra por palavra

i.2 - "Ouais os funcionários que tiv,iam horas extras?"
fizeram

(a) digitar a tecla referente à primeira letra da palavra ou
(b) digitar as setas que comandam o cursor para escolher a palavra. ESTRATÉGIA 11. Substituição de duas palavras por uma.

Todos preferiram utilizar o modo (a) por ser mais fácil, mais rápido e
mais econõmico. Os informantes 10 e 14 se entusiasmaram com o
modo (a), dizendo que "Datilografar assim é moleza!"

i.2 - "Liste os funcionários que ti~m f~S no ...
faltaram no ...
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ESTRATÉGIA 111.Divisão da pergunta.
,

l.Z - "Lista os funcionários que tiveram faltas no mês de maio/88 e o
total delas?

19) Liste os funcionários que faltaram em maio/88.
29) Totalize as faltas dos funcionários em maio/88.

ESTRATÉGIA IV. Modificação da estruturação sintática da frase,
manutenção da semântica.

ESTRATÉGIA V. Modificação da estruturação sintática da frase, com
alterações na semântica.

ESTRATÉGIA VI. Substituição de plural pelo singular.

ESTRAÉGIA VII. Inserção do artigo.

ESTRATÉGIA VIII. Supressão de palavras.

ESTRATÉGIA IX. Reestruturação da frase e acréscimo de dados so-
licitados pelo computador.

As estratégias foram utilizadas pelo usuário na tentativa de de-
purar as questões a fim de que fossem compreendidas pelo SLN.

Ao executar o PLANO A, com os 10 primeiros informantes, cons-
tatamos que estava sendo dispendido muito esforço para solucionar
os problemas que surgiam. O número de tentativas - 2, 3, 4 até 5 -
para poder completar uma questão nos parecia exagerado. Às vezes,
o usuário desistia. Com relação ao pedido, somente um informante
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propôs a enumeração dos itens, formando uma única pergunta, ape-
sar de todos terem visto um exemplo ser digitado na demonstração.
Enfim, era preciso detectar o(s) problema(s) que estava(m) impedindo
que houvesse mais êxito nas interações, isto é, acreditávamos que era
possível melhorar a eficiência e diminuir o tempo.

- Por que o PLANO B'funcionou?
Em primeiro lugar, porque os usuários entraram em contato com

a situação problema, agindo, ou seja, aprenderam, fazendo. À medida
que percebiam o funcionamento do VA e que o número de acertos
crescia, aumentava a motivação e a vontade de continuar experimen-
tando. A motivação, certamente, ativou as estratégias cognitivas - as
inconscientes - capacitando o usuário a interaqir com a linguagem
natural restrita. Além disso, precisamos considerar que, estes acertos
iniciais, se constituíram como diz AUSUBE L (2) em organizadores
prévios, servindo como pontos de ancoragem para novas aprendiza-
gens e levando ao desenvolvimento de subsunçores que facilitarão
aprendizagens subseqüentes. Estes pontos de ligação entre o conhe-
cimento anterior e o novo vão permitindo que novas estruturas se es-
tabeleçam, possibilitando a construção de perguntas de modo mais
objetivo.

Em segundo lugar, porque os usuários aceitaram o desafio do
sistema, encarando-o como um jogo.

i.11
i.12

"Tá boa a brincadeira aqui. Este negócio é legal!"
"Quando não aparecia a palavra, eu procurava. Bem natural. É
como um jogo. É um desafio."

A interação com as questões exeqüíveis propiciou uma aprendi-
zagem que se ajustou à capacidade dos aprendizes. E, num crescen-
do, eles foram percebendo as regras do jogo. Através da brincadeira
e do jogo, foram percorrendo o caminho da situação lúdica até o co-
nhecimento sistematizado, que Ihes permitiu solucionar os problemas
propostos: os pedidos. Vale lembrar o que disse HUIZI NGA (20):
"Creio que depois do Homo faber e talvez ao mesmo nível do Homo
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sapiens, a expressão Homo Ludens merece um lugar em nossa no-
menclatu ra", I

Experienciando estas interações, pudemos concluir que:
• as Hipóteses 1, 2 e 3 confirmaram-se. Não temos elementos sufi-

cientes para discutir a H.4);
• o PLANO B mostrou-se adequado como metodologia, propiciando

um grau crescente de complexidade na inter ação; levando a uma
aprendizagem que permitiu uma eficiência maior em um tempo me-
nor;

• novas modificações no MANUAL deverão ser feitas em função das
observações realizadas, por exemplo:
- devemos especificar melhor o funcionamento do VA,
- iremos acrescentar um auto-teste, uma espécie de desafio ao

sujeito, para assegurar a releitura e, portanto, a aprendizagem
de itens fundamentais;

• ainda há um considerável trabalho a ser feito para produzir SLN de
alto desempenho para usuários finais;

• necessitamos de novos equipamentos para dar continuidade à pes-
quisa de modo mais eficaz;

• no momento em que este SLN com VA tiver um melhor desempe-
nho poderá permitir a realização de exercícios de Línguá Portu-
guesa na SALA DE AULA. Esse jogo de reformulações, possibili-
tando trocas, certamente, poderá ser um dos recursos para a ativa-
ção das estratégias envolvidas na construção de frases, facilitando
o ato de redigir.

REFLEXÕES FINAIS

Ao esboçar uma breve sistematização de conhecimentos referen-
tes à área de INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL e ao apresentar perspecti-
vas de aplicação à BIBLlOTECONOMIA e à CIÊNCIA DA INFORMA-
çÃO, imaginamos ter levantado mais problemas do que indicado so-
luções. Acreditamos, no entanto, que os documentalistas/cientistas da
informação poderão viabilizar a formação de 'equipes interdisciplina-
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res e que redobrarão esforços 'para obtenção de equipamentos que
lhes permitirão realizar novas pesquisas ..

Tendo em vista as pesquisas em PLN: Português, é preciso res-
saltar que vão requerer dedicação de brasileiros e de portugueses pa-
ra que possam caminhar com mais rapidez. Desde 1984, já pudemos
registrar a presença de pesquisadores portugueses de IA, realizando
palestras aqui e mostrando interesse neste intercâmbio. Os SLN,
além de facilitarem a recuperação de informação em base de dados e
de servirem de interface a Sistemas Especialistas; serão imprescindí-
veis como apoio ao processo de indexação, agilizando a difusão da
informação.

Não queríamos perder a oportunidade de realizar uma última re-
flexão, colocando em foco o usuário. Além das etapas de tratamento
da informação, cujo ponto crucial é a identificação de conteúdos sig-
nificativos dos documentos que serão tratados através de Unguagens
de indexação, é preciso atentar para o fluxo final da informação.
Chega o momento, então, de a informação ser utilizada pelo usuário.

Nas bibliotecas tradicionais, o bibliotecário de referência é o
t A~

elemento de ligação, face a face, entre a informação estocada e o
usuário que precisa obtê-Ia, para os diversos propósitos.

Nas bibliotecas/centros de documentação, que já estiverem in-
formatizados, seja através de processamento convencional seja por
meio de técnicas de IA, haverá mais do que nunca necessidade do
Serviço de Referência (SR).

Em MACEDO (22), verificamos que "SR, em princípio, é ai assis-
tência pessoal, especializada, dada pelo bibliotecário ao usuário que
deseja obter uma informação específica para propósitos que envol-
vem, entre outras coisas, o estudo e a pesquisa." Naturalmente, se-
rão diferentes as necessidades do usuário, mas terá que haver um
profissional, com novo perfil, preparado para orientá-lo na interação
Com o computador, para que cada usuário possa explorar as inúmeras
possibilidades do sistema, obtendo todas as informações que lhe fo-
rem úteis. A Profa. Dra. Neusa Dias de Macedo, do Departamento de
Biblioteconomia e Documentação da ECA/USP, dando continuidade à
pesquisa já mencionada (22), nos informou (oralmente) que o SR tem
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quatro linhas: a referência propriamente dita, alerta e disseminação
de informação, or-ientação ao usuár-io e comunicação visual e gráfica.
Assi m, caberá ao. SR orientar, preparar instruções, faci litando ao
usuário a descoberta das estratégias de busca via-computador. O
usuário só irá dialogar, de modo eficaz, com o sistema de informa-
ções, se for preparado para interagir com ele. Este caminho terá que
ser percorrido a fim de que o usuário se torne independente, desfru-
tando dos novos recursos, oferecidos pelas tecnologias mais avança-
das.

ABSTRACT: HUMAN-computer communication is the general subject of this
work. First part contains a systematization of information to introduce peo-
pie to Artificial Inteligency (AI). Some observations relating Computer
Science with AI are made. Different access to databases for information re-
trieval are discussed, as well as the possibilities of application of AI in two
areas (Expert Systems and Natural Language Processing) to librarianship
and Information Science. A research made in the field of Natural Language
Processing, which makes possible the study of HUMAN-machine psycholin-
guistical interaction, is included. As final reflections, Iibrary managers are
alerted about the necessity of orientation to the search strategies by compu-
ter.
KEY-WORDS: Artificial Intelligency. Natural Language Processing. Expert
Systems. Databases. Information Retrieval. HUMAN-machine interactions.
User Orientation. Psycolinguistics. librarianship. Information Science.
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