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RESUMO 

 

Apresenta um estudo na área de Recuperação da Informação referente à análise 
descritiva quantitativa documental baseada na literatura com a ênfase numa 
abordagem bibliométrica. Compila as publicações brasileiras relevantes na área de 
Inteligência Artificial aplicada à Biblioteconomia e em Recuperação da Informação. 
Confronta as características das fontes de informação SciElo, ProQuest, Brapci, 
CAPES e PERI no que tange à revocação e precisão das expressões de busca: 
[(Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence)], (Ontologia OR Ontology), 
(Folksonomia OR Folksonomy), [(Web Semântica) OR (Web 3.0)], {[(Inteligência 
Artificial) OR (Artificial Intelligence)] AND [(Web) OR (Internet)]} e [(Busca inteligente) 
OR (Intelligent Search)]. Lista os trabalhos de pesquisadores brasileiros encontrados 
cujos temas sejam relacionados a Inteligência Artificial na Biblioteconomia ou suas 
aplicações. Indica pesquisas e sugestões futuras acerca da temática abordada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Artificial. Recuperação da Informação. 
Biblioteconomia. Ontologia. Folksonomia. Web Semântica. Web 3.0. Busca 
Inteligente. 
 
  



 

ABSTRACT 

 

It presents a study in Information Retrieval area related to documentary quantitative 
descriptive analysis based on literature with emphasis on a bibliometric approach. 
Compiles the relevant brazilian publications in Artificial Intelligence area applied to 
the Library Science and Information Retrieval. Confronts the characteristics of 
information sources SciElo, ProQuest, Brapci, CAPES and PERI regarding the recall 
and precision of search expressions: [(Inteligência Artificial) OR (Artificial 
Intelligence)], (Ontologia OR Ontology), (Folksonomia OR Folksonomy), [(Web 
Semântica) OR (Web 3.0)], {[(Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence)] AND 
[(Web) OR (Internet)]} e [(Busca inteligente) OR (Intelligent Search)]. Lists the work 
of found brazilian researchers whose themes are related to Artificial Intelligence in 
the Library Science or its applications. Indicates future research and suggestions 
about the selected theme. 
 
KEY WORDS: Artificial Intelligence, Information Retrieval, Library Science, Ontology. 
Folksonomy. Semantics Web. Web 3.0. Intelligent Search. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo digital abriu portas que antes eram fechadas para as bibliotecas de 

modo geral, como permitir a interação do usuário com o acervo sem estarem 

presente no espaço físico. Com a Internet é possível um usuário ter acesso a 

documentos ou catálogos de bibliotecas que estão fisicamente distantes entre si e 

igualmente possibilita ter o acesso ao documento desejado em seu dispositivo 

pessoal, sem a necessidade de ir até o local e fazer a retirada do documento. Além 

disso, a união de bibliotecas em redes que conectem os seus acervos tornou-se 

uma realidade que em muito ajuda o usuário e mesmo as instituições que podem 

focar em adquirir outros tipos de materiais ou investir em algo diferenciado. 

É comum relacionar a área de Biblioteconomia com a parte majoritariamente 

técnica do processamento da informação. Sendo esse integrante de um todo, o 

tratamento da informação. Culminando, portanto, no usuário conseguindo localizar o 

que busca através de mecanismos de Recuperação da Informação (RI).  

A Inteligência Artificial (IA) tem se tornado um assunto presente nas 

discussões como um aspecto recorrente nas tecnologias ou inovações tecnológicas 

e aplicabilidade em várias áreas do conhecimento. Dentre essas áreas destaca-se 

nesse trabalho a da Ciência da Informação, da Biblioteconomia e da Recuperação 

da Informação.  

O foco principal do tratamento ou processamento (processo em que consiste, 

dentre outros, da catalogação, classificação e indexação) da informação é permitir 

ao usuário final ou profissional da informação recuperá-la com maior rapidez e 

precisão. Para isso, ao longo da história moderna, foram desenvolvidos sistemas e 

técnicas que passam por modelos quantitativos, sistemas “inteligentes” e Web 

Semântica, etc.  

Entretanto o cenário atual tem caminhado para que a informação seja 

prontamente entregue ao usuário da maneira mais cômoda sem que ele 

efetivamente antes tenha feito qualquer pergunta, objetivo dos sistemas de busca 

inteligente. Um dos temas que tem sido discutidos é a recuperação inteligente da 

informação, ou seja, o usuário ser capaz de realizar uma busca em uma base de 

dados ou repositório e recuperar aquilo que deseja. Ao invés do que acontece 

normalmente ao utilizar, por exemplo, o buscador clássico do Google, que traz 

milhares de resultados, porém geralmente falta precisão.  
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Mesmo esse motor de busca tem sofrido alterações nos últimos tempos, e 

não somente o Google como outras empresas tem investido numa tecnologia que 

tem sido chamada de “Internet das coisas”, onde a Internet não somente está 

presente em dispositivos como celulares ou computadores, mas também em objetos 

do cotidiano como carros, roupas ou eletrodomésticos, que permitem a interação de 

todo um conjunto de objetos de uso humano para que se tenha todas as 

informações acerca de suas “coisas inteligentes” a distância de um toque. 

Para que essa nova relação entre o usuário e a busca da informação seja 

implementada são utilizados conceitos e ideias já presentes na área da IA. Ideias 

essas que não são recentes, sendo discutidas na literatura e inclusive trabalhadas 

atualmente em diferentes aspectos da Biblioteconomia e do tratamento da 

informação, convergindo-as, então, em um novo paradigma. 

A visão panorâmica desse modelo é o foco dessa pesquisa que tem como um 

de seus objetivos a verificação desse território de junção da Biblioteconomia e RI 

com a IA e apresentar suas ramificações e a presença delas em fontes de 

informação de pesquisa científica brasileira. Dessa forma, o presente trabalho 

objetiva reunir informações sobre a IA e sua aplicabilidade na área de 

Biblioteconomia.  

O estudo pretende contribuir para uma maior compreensão dos princípios da 

IA e suas aplicações, em especial na área de Biblioteconomia e mais 

especificamente na de Recuperação da Informação. Além disso, busca, através de 

procedimentos e técnicas bibliométricas, elencar os principais autores brasileiros 

que estão realizando pesquisas nessa área e que possuam seus trabalhos em uma 

ou mais das principais fontes de informação disponíveis no Brasil, SciELO, Proquest, 

Brapci, CAPES e PERI, escolhidas por sua importância no cenário nacional de 

pesquisa acadêmica. 

O primeiro capítulo destina-se a parte introdutória que compreendem os 

objetivos, justificativas e a definição do problema.  

O segundo capítulo trata da metodologia utilizada, considerada descritiva e 

documental com ênfase numa abordagem bibliométrica.  

O terceiro capítulo traz a apresentação dos conceitos de Ciência da 

Informação, Recuperação da Informação e Inteligência Artificial.  

O quarto capítulo estabelece a Recuperação Inteligente da Informação como 

um campo proeminente da Ciência da Informação. Aborda, ainda, algumas 
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ferramentas que são consideradas de recuperação inteligente e os modelos 

quantitativos que são utilizados nessa recuperação.  

O quinto capítulo trata especificamente da IA. Começa por um breve 

panorama histórico e a pontuação de suas evoluções mais conhecidas e conta com 

as aplicações dessas Inteligências Artificiais nas áreas de Processamento e 

Recuperação da Informação.  

Apresenta-se em seguida, no sexto capítulo, o levantamento e análise dos 

dados recolhidos das bases, bem como os passos que foram seguidos para a 

realização da pesquisa, divididos pelas bases e buscas realizadas. Inclui igualmente 

os gráficos e tabelas oriundos das pesquisas e que compõe a análise dos dados. 

Por fim são expostas as considerações finais provenientes da análise de dados e 

das listagens dos autores e sugestões de pesquisas futuras.  
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2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E QUESTÕES RELACIONADAS 

Após pesquisas realizadas em algumas fontes de informação detectou-se a 

pouca incidência de trabalhos brasileiros acerca da aplicabilidade da Inteligência 

Artificial na Biblioteconomia, mais especificamente na Recuperação da Informação. 

Esse desconhecimento da área é prejudicial, pois não há uma maior divulgação das 

pesquisas que estão sendo feitas e não fomenta interesse em novas realizações ou 

prosseguimento nos trabalhos já em andamento.  

Além do fato de outras áreas começarem a adentrar nas fronteiras do campo 

de atuação biblioteconômica, muitas vezes redescobrindo conceitos, técnicas e 

instrumentos que já estão bem estabelecidas na literatura da Biblioteconomia e RI, 

tais como tag, revocação e precisão. E compreender que o produto final, mais do 

que atender a uma simples necessidade de informação, é antecipar e correlacionar 

as demandas dos usuários finais. 

Dessa forma, alguns questionamentos podem ser colocados a partir do 

desconhecimento acerca da atual situação da presença brasileira na área em 

questão. Por exemplo, desde quando são detectadas publicações brasileiras que se 

relacionam à temática? Quais são os principais temas abordados? Quem são os 

principais autores no cenário brasileiro? Com que frequência eles publicam?  

Nos dias atuais a tecnologia é indispensável para qualquer tipo de atividade 

que tenha como ideia central a informação e sua disseminação. Um dos temas que 

tem sido discutidos é a recuperação inteligente da informação, ou seja, o usuário ser 

capaz de realizar uma busca em uma base de dados ou repositório e recuperar 

aquilo que deseja. Ao invés do que acontece normalmente ao utilizar, por exemplo, o 

buscador clássico do Google, que traz milhares de resultados, porém não é preciso, 

geralmente.  

Mesmo esse motor de busca tem sofrido alteração nos últimos tempos, e não 

somente o Google como outras empresas como a Apple tem investido numa 

tecnologia que tem sido chamada de “internet das coisas”, onde a internet não 

somente está presente em dispositivos como celulares ou computadores, mas 

também em objetos do cotidiano como carros, roupas ou eletrodomésticos, até 

mesmo máquinas de lavar que permitem a interação de todo um conjunto de objetos 

de uso humano para que o dono deles tenha todas as informações que precisa 

acerca de suas posses “inteligentes” a distância de um toque. 
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2.1 Objetivos da pesquisa 

 

2.1.1 OBJETIVO GERAL 

Verificar as características da produção científica brasileira na área de 

Inteligência Artificial relacionada à Biblioteconomia em fontes de informação 

disponíveis no Brasil. 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos são: 

 Identificar os autores brasileiros que possuem publicações nas bases 

pesquisadas; 

 Identificar os trabalhos brasileiros encontrados cujos temas sejam 

relacionados à Inteligência Artificial na Biblioteconomia ou suas 

aplicações; 

 Verificar a incidência de publicações sobre a temática por fonte de 

informação. 

2.1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

i. Não serão abordados nesse trabalho a Tradução Automática nem 

questões sobre o Processamento da Linguagem Natural, apenas esse 

sendo tratado quando na facilidade de promover a recuperação da 

informação. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Ciência da Informação 

A Ciência da Informação possui diversas caracterizações e definições que englobam 

as diferentes óticas sob as quais é tratada a informação, o seu processamento, 

representação, recuperação, dentre outros. 

A Ciência da Informação é um campo dedicado às questões 
científicas e à prática profissional voltadas para os problemas da 
efetiva comunicação do conhecimento e de seus registros entre os 
seres humanos, no contexto social, institucional ou individual do uso 
e das necessidades de informação. No tratamento destas questões 
são consideradas de particular interesse as vantagens das modernas 
tecnologias informacionais. (SARACEVIC, 1996) 

Desde o surgimento das redes de computadores até os recentes avanços da 

internet e inclusive da robótica a Ciência da Informação faz uso de quaisquer 

ferramentas ou sistemas que tornem o trabalho do tratamento da informação mais 

eficiente, preciso e garanta uma maior facilidade e certeza ao usuário de encontrar o 

que deseja em meio a um universo de informações disponíveis das mais variadas 

formas. 

 Robredo (2005) enfatiza um olhar mais moderno sobre a Ciência da 

Informação não a considerando mais restringida ao campo da documentação ou 

então uma evolução dessa, mas como sendo o estudo de todo tipo de documento e 

seus desdobramentos (sejam eles aplicados ou práticos) e igualmente as outras 

ciências que tenham a informação como objeto de estudo ou foco. Assim como 

Saracevic (1996) acreditava na interdisciplinaridade da área: 

 

Assim, entende-se melhor a necessidade de considerar a Ciência da 
Informação no seu sentido mais amplo como uma ciência inter-, 
trans-, e/ou pluri- ou multidisciplinar, que faz com que, hoje, as 
ciências cognitivas, as ciências da vida, as ciências humanas e 
sociais e as ciências físicas e exatas se interpenetrem e se fecundem 
mutuamente, os novos aportes e descobertas de umas dentre elas 
beneficiando e alargando os horizontes das outras. 

 

A partir disso não é difícil, portanto, ver a proximidade entre a Ciência da 

Informação com a Inteligência Artificial já que ambas tem a potencialidade de 

trabalharem juntas, abarcando novos horizontes. Será visto nesse trabalho como a 
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Inteligência Artificial tem atuado dentro da área da Biblioteconomia e mudado os 

aspectos tanto da recuperação da informação como do modo que ela é realizada e é 

sobre essa ótica que esse trabalho se desenvolve. 

 

3.2 Recuperação da Informação 

            A definição de RI passa por vários aspectos que podem ir desde o usuário 

até o  profissional da informação, por isso sua definição primária é diversificada. 

Como evidenciado por Ferneda (2003) esse termo pode significar conceitos 

diferentes para autores diferentes, como o processo da seleção de documentos do 

acervo dependendo da demanda do usuário; o fornecimento de respostas, sejam 

elas mais ou menos elaboradas, e convertidas em um formato preferível ao usuário 

como nota de síntese, bibliografia, etc. Ou então possuir uma visão mais ampla, 

relacionando a recuperação com o que vem antes dela, o tratamento da informação, 

portanto a recuperação da informação sendo subordinada a esse, uma vez que 

depende dele diretamente para existir. 

Mooers (1951) em sua definição do termo “recuperação da informação” 

destacou que esse "engloba os aspectos intelectuais da descrição de informações e 

suas especificidades para a busca, além de quaisquer sistemas, técnicas ou 

máquinas empregados para o desempenho da operação.”  

Saracevic (1995) fala da recuperação da informação como uma das maiores 

atividades da Ciência da Informação e a maior fonte de relações interdisciplinares 

com outras áreas. Fala também que a partir de Mooers a recuperação da informação 

se tornou refinada e avançada e após cinquenta anos de evolução ficou altamente 

sofisticada, trazendo maiores graus de interatividade e sendo acompanhada pelos 

problemas que há na interação homem-máquina.  

Robredo (2005) apoia essa ideia, dizendo que a recuperação é o objetivo final 

do processo de gestão da informação e conhecimento. Essa mesma linha de 

pensamento que é prevista por Lancaster (2004) quando desdobra que a principal 

intenção ao ser feita uma busca em uma base de dados é “encontrar documentos 

que sejam úteis para satisfazer a uma necessidade de informação, e evitar a 

recuperação de itens inúteis”.  

Delicato (2000), por sua vez, consegue sintetizar em uma definição que 

engloba também outros conceitos importantes que são relacionados com a 

recuperação em si: 



8 

 

“Recuperação de informação é um campo bem estabelecido da 
Ciência da Informação que lida com problemas de recuperação a 
partir de grandes coleções de documentos em resposta a consultas 
de usuários. Uma consulta é uma expressão textual que descreve a 
necessidade de informação do usuário. Um documento é a unidade 
organizacional da coleção de informações. A coleção consiste em um 
grande número de documentos. Um documento relevante é todo 
aquele que contém informação relacionada à consulta. O objetivo de 
um sistema de recuperação de informações é comparar a consulta 
com a coleção e retornar um conjunto de documentos para o usuário, 
frequentemente classificados de acordo com sua presumida 
relevância. 

Além disso, a recuperação tornou-se visível e como foco de debates de modo 

amplamente, pois o ser humano tem necessidade de informação naturalmente e 

mecanismos populares de busca, como o Google, fazem os usuários da internet e 

de redes acreditarem e se recordarem que perguntas ou dúvidas podem já terem 

sido respondidas por alguém em algum tempo e que através de pesquisa pode ser 

encontrado ou ao menos ter o caminho para a resposta indicado. Salton (1986) 

explica, através da análise da efetividade da recuperação da informação, porque 

essa é tão difícil tanto para o usuário quanto para o profissional. Fala também de 

como é visto a eficácia do sistema: 

A eficácia de um sistema de recuperação é geralmente avaliado por 
duas medidas chamadas de revocação e precisão. Revocação é a 
proporção de material relevante realmente recuperado do arquivo, 
enquanto precisão é a proporção do material recuperado que é 
encontrado para atender a necessidade do usuário. [...] Revocação e 
precisão tendem a variar de forma inversa e é essa a dificuldade em 
recuperar tudo que é desejado enquanto se rejeita tudo que é 
indesejável. 

Revocação e precisão são conceitos também trabalhados por Lancaster 

(2004) que os define como a designação da capacidade de recuperar documentos 

úteis (revocação) e a capacidade de evitar documentos inúteis (precisão). 

Jones (1999) endossa a opinião de Salton com relação às dificuldades e 

acrescenta que o próprio termo de busca feito pelo usuário é apenas algo 

aproximado de sua real necessidade, pois o usuário ainda não está inteirado sobre o 

que realmente quer saber, na maioria dos casos. Enquanto isso o próprio 

documento e sua forma descritiva para ser recuperado é apenas uma expressão 

aproximada do seu real conteúdo, talvez um pouco melhor elaborado uma vez que é 

tratado.  
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A Recuperação está então, segundo ela, lidando com dois tipos de 

informações "incompletas", a informação que o usuário necessita e o conteúdo do 

documento, e, além disso, lida com a relação de relevância que ambos podem ter 

para a necessidade do usuário. A relevância, ainda segundo a autora, é determinada 

pelo usuário ao fazer as conexões entre o conteúdo do documento e a sua própria 

necessidade de informação. Dessa forma a mediação feita pela recuperação da 

informação é entre dois fornecedores de informação, aquele que busca (o usuário) e 

aquele que fornece a resposta para essa busca. 

 

3.3 Inteligência Artificial 

Com conceitos diversos dependendo da área em que está sendo trabalhada a 

IA possui abordagens que vão desde o seu nascimento na Ciência da Computação 

e tecnologia pura (WINSTON, 1992) como suas aplicações em Ciências Sociais ou 

Humanas (KURZWEIL, 1990). 

A ideia geral por trás das primeiras definições de IA era a de fazer 

computadores terem atitudes ou realizarem processos de modo semelhante a de um 

cérebro  humano, podendo ser considerados quase inteligentes. Inteligência, até 

então, era uma característica atribuída apenas ao homem. 

Inteligência Artificial é a ciência que permite fazer com que as 
máquinas realizem tarefas que necessitariam de inteligência se elas 
fossem efetuadas pelos homens. (MISNKY, 1961) 

Conforme a IA foi avançando e sendo utilizada em áreas que não somente a 

da computação sugiram víeis de pesquisas e experimentos que mostravam a sua 

aplicabilidade nessas áreas. Dessa forma os conceitos foram também se adaptando 

e modificando, e de acordo com Russen e Norvig (2009) dividindo-se principalmente 

em pensamentos e ações, humanas ou racionais, como se vê na figura abaixo. 
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Figura 1 – Algumas definições de inteligência artificial 

Pensando Humanamente Pensando Racionalmente 

“O novo e emocionante esforço para tornar 
os computadores pensantes... máquinas 
com mentes, no pleno e literal sentido.” 
(Haugeland, 1985). 

“[a automação de] atividades que 
associamos com pensamento humano, 
atividades como tomada de decisões, 
resolução de problemas, aprendizado...” 
(Hellman, 1978). 

“O estudo das faculdades mentais através 
do uso de modelos computacionais.” 
(Charniak e McDermott, 1985). 

 

“O estudo das computações que tornam 
possível perceber, raciocinar e agir.” 
(Winston, 1992). 

Agindo Humanamente Agindo Racionalmente 

“A arte de criar máquinas que executam 
funções que requerem inteligência quando 
executadas por pessoas.” (Kurzweil, 1990). 

 

“O estudo de como fazer os computadores 
realizarem coisas que, no momento, as 
pessoas fazem melhor.” (Rich e Knight, 
1991) 

“Inteligência Computacional é o estudo da 
concepção de agentes inteligentes.” (Poole 
ET AL, 1998). 

 

“IA... está preocupada com o 
comportamento inteligente em artefatos.” 
(Nilsson, 1998). 

Tradução da autora. Original disponível no Anexo I. 

(RUSSELL, Stuart ; NORVIG, Peter., 2009, p. 2) 

 

3.4 Recuperação (Inteligente) da Informação 

Para compreender como uma recuperação da informação pode ser inteligente 

é necessário primeiro compreender o contexto: o que ela representa, onde o usuário 

e o bibliotecário se encaixam e suas relações e quais processos estão envolvidos. 

A Recuperação da Informação será entendida nesse trabalho a partir da 

definição feita por Cunha e Cavalcanti (2008) dela como a “restituição dos dados 

constantes do sistema para obtenção de informações especificas ou genéricas. A 

restituição, ou recuperação, abrange o processo total de identificação, busca, 

encontro e extração da informação armazenada”.  

Rowley (2002, p.162) fala de três etapas para a recuperação: 

 Aceitação de uma consulta como representação de uma necessidade 

do usuário formulada por ele; 

 Comparação da consulta com cada uma das representações dos 

documentos da base; 
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 Produção do conjunto de registros recuperados com base na 

comparação anterior. 

 

Figura 2 – Indexação e Recuperação 

 

Fonte: Indexação e Recuperação (VIEIRA, 1996, p. 11) 

 

O processo feito pelo bibliotecário ao atender um usuário e compreender a 

sua necessidade é o mesmo processo que o próprio usuário passa ao expressar o 

que deseja, de acordo com a Figura 2. Ele tem uma dúvida que é analisada com 

relação ao próprio conteúdo da base pesquisada, depois modifica os termos da sua 

necessidade em linguagem natural para uma linguagem técnica ou disponível no 

sistema e então recupera os dados através da busca. Quando o catalogador e 

indexador trata o documento o processo é o mesmo, assim como quando o 

bibliotecário da referência auxilia o usuário em sua busca. A IA, então, atua nos 

mecanismos para facilitar essa comunicação entre a informação do documento e a 

necessidade do usuário para que as buscas sejam mais precisas. 

Com os avanços tecnológicos a tendência é essa busca não ser mais feita 

manualmente no acervo e sim com a utilização de buscadores feitos para isso ou 

com essa funcionalidade específica. Ao tratar o documento e colocar suas 

informações no sistema é permitido que os termos sejam recuperados pelo usuário 

ou por um profissional da área. Entendendo o seu funcionamento é simplificada a 

dificuldade de utilizá-lo. 
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A dependência de que a recuperação da informação tem do termo de 

indexação e se dá ao fato de que a função de busca clássica utilizada na 

recuperação somente pode ser realizada caso a representação desse documento 

tenha o termo solicitado pelo usuário. Não será achado, por exemplo, um documento 

com o assunto "Inteligência Artificial" caso ele não tenha sido indexado no sistema 

com esse termo, por isso a representação sendo tão importante.  

Lancaster (2004) ressalta que “a representação da informação influencia no 

índice/coeficiente da recuperabilidade dos documentos”.  

Ferneda (2003) inclusive salienta que "o processo de representação busca 

descrever ou identificar cada documento do corpus [corpo de documento] através de 

seu conteúdo".  

Rowley (2002, p.162) menciona que o processo de recuperação depende 

“das etapas de indexação e armazenamento, as quais determinam, em grande 

medida, a estratégia melhor possível para as buscas feitas no sistema”. O que pode 

ser dito também da qualidade da recuperação da informação, pois de acordo com 

Robredo (2005), essa “depende da estruturação de dados e informações na entrada, 

organização e armazenagem”. 

Um dos problemas da recuperação da informação é a falta de precisão da 

resposta, essa impressão trazendo um resultado que apresenta muito "lixo" 

(resultados que não correspondem ao que o usuário deseja) e sendo mais 

recorrente do que deveria ser. Essa falta de precisão está muitas vezes atrelada ao 

fato da ambiguidade na recuperação da informação. Isso ocorre, segundo Bräscher 

(2002), porque os motores de busca não conseguem entender o significado de 

alguma expressão em específico ou o seu significado semântico ou ligação com 

outras expressões, produzindo um resultado de busca que ou não reflete o que o 

corpus documental tem a oferecer ou que traz para o usuário resultados que não 

são relevantes. Os motores de busca que utilizam a linguagem natural, portanto, 

precisam “conhecer” os significados de expressões e suas relações com outras. 

A ambiguidade é caracterizada como uma expressão, sendo palavra ou frase, 

que pode ter vários significados que podem ser entendidos de formas diferentes por 

quem o lê. Caso o usuário deseje apenas o significado "x" de determinada palavra e 

a busca traga os resultados dos significados "y" então a busca foi ineficaz e não 

atendeu às necessidades. O sistema precisa compreender essas diferenças e, 

segundo o contexto, aplicar na busca o significado correto que o usuário deseja 
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encontrar para que na recuperação apareça o menor número possível de 

significados "y" caso o usuário queira "x". 

A fim de resolver esses problemas foram criadas ferramentas como a Web 

Semântica e as Ontologias, além dos próprios tesauros. É importante, no entanto, 

notar que a ambiguidade é algo que deve ser levado em conta ao serem aplicadas 

as tecnologias da informação e os sistemas inteligentes, que serão tratados mais a 

frente, podem em muito auxiliar tanto o usuário quanto o fornecedor da informação a 

evitar os ruídos na recuperação da informação. E para isso é tanto necessário uma 

tecnologia sofisticada a ponto de compreender a linguagem natural e suas nuances 

como um conhecimento linguístico e cognitivo para o desenvolvimento e aplicação 

dessa tecnologia. 

Atualmente existem sistemas, como por exemplo, as fontes de informação 

utilizadas para pesquisa nesse trabalho, que foram desenvolvidos com o objetivo de 

facilitar a recuperação da informação por parte do usuário e do profissional e 

possibilitar um número mais preciso de resultados que atendam verdadeiramente a 

necessidade de quem procura. 

Serão abordados nesse trabalho alguns métodos utilizados para recuperarem 

de forma inteligente a informação. Esses métodos são os modelos que foram os 

primeiros passos para a IA nos sistemas de recuperação da informação e outros 

sistemas e também as Folksonomias, Ontologias e a Web Semântica. 

 

3.4.1 MODELOS QUANTITATIVOS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

A união da estatística, teoria dos conjuntos e lógica com a criação de modelos 

de natureza matemática que possibilitassem a criação de raciocínios aplicáveis a 

sistemas de informação com enfoque na recuperação de documentos foi o principal 

motivo, segundo Ferneda (2003), que levou a popularização dos modelos 

quantitativos para serem utilizados em sistemas de recuperação da informação.  

O autor ainda ressalta que há algo em comum nesses modelos quantitativos 

que é a visão dos documentos como "conjunto de termos de indexação". Cada 

documento é representado por um conjunto de termos, controlados ou não, que 

podem ser recuperados de forma individual ou abrangente dependendo do seus 

graus de representatividade ou se são assuntos principais ou adjacentes. Dessa 

forma a indexação e inserir as informações desses documentos no sistema se torna 

algo fundamental para que a recuperação aconteça, uma vez que são esses termos 



14 

 

e suas relações que serão analisados e verificados pelos sistemas, aplicando 

diferentes modelos. 

Os modelos quantitativos deram impulso e auxílio para o desenvolvimento de 

sistemas de recuperação da informação, segundo Martins (2010), e os que serão 

abordados nesse trabalho por conta de sua importância serão: Booleano, Vetorial, 

Probabilístico, Feedback e Clustering. 

 

3.4.1.1 Modelo Booleano 

O modelo booleano, criado a partir da lógica de Boole, consiste em assumir 

que informações possam ser trabalhadas de modo binário. De acordo com Fachin 

(2009) a álgebra de George Boole teve influência no modelo, ganhando inclusive 

seu nome. Boole inspirou-se na lógica de Aristóteles que baseava-se na distinção de 

verdadeiro e falso e como esses dois conceitos poderiam excluir afirmações entre si 

ou juntá-las dependendo de suas naturezas. A utilização por Aristóteles de símbolos 

que representavam as expressões permitiram fazer uma ligação com as 

demonstrações matemáticas que levaram Boole a criar um sistema de símbolos e 

regras que eram aplicáveis de números a enunciados.  

Ferneda (2003) fala que através desse sistema "é possível codificar 

proposições em linguagem simbólica e manipulá-las quase da mesma maneira como 

se faz com os números", uma vez que, partindo da ideia aristotélica de verdadeiro ou 

falso, a álgebra booleana é um sistema binário de 1 ou 0, verdadeiro ou falso. 

Sistema esse que inclusive impulsionou os computadores modernos. 

A ferramenta utilizada para a recuperação da informação nesse modelo é a 

utilização de expressões específicas na busca que relacionam os termos 

pesquisados através dos operadores booleanos.  

Os chamados operadores booleanos são and, or e not2. AND (que sinaliza a 

preferência por documentos onde haja a junção de dois ou mais termos, então caso 

o usuário procure pelos termos “A AND B” serão recuperados todos os documentos 

que contenham os termos A e B), OR (que recupera documentos indexados por um 

ou outro(s) termo(s), unindo-os, que interessam ao usuário, valendo lembrar que 

caso sejam procurados os termos “A OR B” serão recuperados todos os documentos 

                                            

2 Os termos and, or e not significam, respectivamente, “e”, “ou” e “não” e como são 
consagrados na literatura opta-se por sua utilização ao invés de ser realizada uma 
tradução. 
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com o termo A e todos os documentos com o termo B) e NOT (que exclui o termo ou 

termos que o usuário não deseja recuperar, então se o usuário buscar “A NOT B” 

serão recuperados os documentos com o termo A e serão excluídos os documentos 

que tenham o termo B, mesmo que contenham o termo A). 

Como o modelo encara o documento como um conjunto de termos indexados 

é a relação entre eles e os termos em si que são o foco do usuário ao fazer a busca. 

O modelo booleano tem sua relevância dentre os modelos devido ao modo 

como os operadores podem ser combinados junto dos termos da pesquisa do 

usuário e com o auxiliar dos sinais de parênteses ( ) é permitido isolar termos ou unir 

outros, como por exemplo: [("Inteligencia Artificial" AND "Biblioteconomia) AND 

"Brasil"] o que deve recuperar documentos sobre inteligência artificial na área de 

biblioteconomia e com alguma relação com o Brasil.  

Pelo mesmo motivo (os operadores) o modelo é encarado como um pouco 

limitado, pois é difícil para o usuário leigo ter esse raciocínio dos operadores, não 

sendo algo intuitivo ou de fácil utilização, então a pesquisa se prejudicando. Além 

disso, os operadores são incapazes de permitir a atribuição de peso entre os termos 

ou ordenar os resultados por relevância para o usuário.  

Essas atribuições de pesos, segundo Salton (1986), aumentam a precisão da 

pesquisa, pois são mais distinguíveis os termos menos importantes dos mais 

importantes. Quando um sistema é capaz de atribuir um peso para um termo os 

algoritmos e funções matemáticas atreladas a ele são capazes de ler esses pesos e 

desconsiderarem ou darem menos importância aos menores enquanto os mais 

relevantes, e por isso com peso maior, são mais levados em conta pelo sistema. 

 

3.4.1.2 Modelo Vetorial 

Esse modelo faz uma contagem das palavras dentro do documento e 

relaciona-o com o número de vezes que aparece em cada documento e na coleção 

como um todo. Uma vez que a frequência é alta então a palavra é relevante para o 

sistema. O documento, então, recebe uma representação de vetor de termos e cada 

termo, segundo Fachin (2009), tem o seu valor associado indicando o grau de 

relevância frente ao documento em si e na coleção completa. Ferneda (2003) 

exemplifica esse processo quando fala do sistema Sistem for the Manipulation and 

Retrieval of Text (SMART), feito por Gerard Salton nos anos 60, que implementa o 

modelo vetorial.  
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Cada documento nesse sistema é representado por um vetor numérico e 

cada elemento do vetor representa a importância do termo na descrição do 

documento. Esses dados podem ser colocados manualmente, mas a inovação do 

sistema SMART é o modo automático para o cálculo dos pesos e dos vetores das 

expressões de busca. O SMART indexa automaticamente os documentos, 

possuindo ferramentas de análise linguística que serviam para extrair os termos a 

partir do documento.  

O programa, então, realizava a indexação por etapas, que segundo Ferneda 

(2003) são: A identificação e isolamento de cada palavra do texto do documento ou 

de suas representações como resumos e palavras-chaves; Eliminação de palavras 

com grande frequência, mas com pouco valor semântico como artigos e 

preposições; Reduzir as palavras restantes ao seu radical, retirando sufixos e 

prefixos; Incorporar os termos aos vetores dos documentos e dar-lhes o peso 

(calculado através da relação entre a "frequência do termo" com a "frequência 

inversa do documento" que caracteriza o termo em relação a todo o conjunto de 

documentos). 

Outro aspecto importante ressaltado por Fenerda (2003) e até então não visto 

em outros sistemas, mas que existia no SMART, era o Relevance Feedback 

(Feedback Relevante) que acontecia após o usuário ter feito sua busca e achado 

algum documento. O Feedback, então, reconstruía a expressão de busca levando 

em consideração os documentos encontrados e considerados relevantes 

rearranjando os termos e adicionando outros que faziam parte dos documentos 

encontrados, embora o peso dos termos já pesquisados fossem maior, excluindo 

também termos que não eram relevantes ou não foram considerados relevantes por 

parte do usuário e sua presença na busca excluída ou peso reduzido. 

É mencionado por Ferneda (2003) que o SMART ainda é considerado 

referencial para o desenvolvimento de sistemas de recuperação da informação e 

mesmo para os padrões atuais os seus resultados são ainda acima da média com 

relação a outros sistemas e sob determinadas condições. O SMART, inclusive, tem o 

seu programa-fonte disponível gratuitamente no servidor FTP da Universidade de 

Cornell. 
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3.4.1.3 Modelo Probabilístico 

A ordenação probabilística rege esse modelo assim como no Booleano é a 

lógica aristotélica e a matemática de Boole, nesse caso a proposta tendo sido feita 

por Robertson e Jones (1976) que tem como objetivo a representação da 

recuperação da informação sob o ponto de vista probabilístico. Fachin (2009) explica 

o modelo como sendo a ordenação dos documentos calculada através do peso 

dinâmico dos termos da consulta como relevantes ou não e a relevância é obtida 

com base nas consultas dos usuários, por retroalimentação.  

Ferneda (2003) esmiúça mais os detalhes da recuperação probabilística 

dizendo como o sistema encara o conjunto dos documentos. A expressão de busca 

divide o conjunto de documentos em quatro subconjuntos: documentos relevantes, 

documentos recuperados, documentos relevantes que foram recuperados 

(interseção dos dois anteriores) e documentos não relevantes e não recuperados. 

Como o sistema vai sempre ir atrás do ideal (que é interseção do grupo dos 

documentos relevantes com o grupo dos documentos recuperados então conforme o 

usuário vai fazendo as pesquisas e achando resultados diferentes o sistema vai 

adaptando, junto com o usuário, a expressão de busca para ir melhorando os 

resultados e que esses se aproximem do ideal. Essa mesma ideia aconteceu no 

modelo anterior, do Relevance Feedback, então esses dois modelos tem isso em 

comum.  

É ressaltado então por Ferneda (2003) que o reconhecimento e a atribuição 

de relevância é uma tarefa do usuário e que o sistema pode ser maleável a ponto de 

estar junto do usuário nesse processo. O modelo probabilístico inclusive pode ser 

unido com a estrutura do modelo vetorial, já que uma das suas dúvidas se encara no 

fato da precisão, pois o modelo probabilístico não leva em consideração a 

frequência dos termos nos textos dos documentos. 

 

3.4.1.4 Modelo Feedback 

Também conhecido por "retroalimentação" o modelo feedback acontece 

quando o sistema "aprende" com o usuário e as buscas realizadas, junto dos 

resultados, e reformula as buscas. Fachin (2009) ressalta que a definição desse 

modelo é quando uma saída se torna uma entrada ao ser inserida pelo usuário. É 

um dos aspectos mais claros de “computador inteligente”, pois o próprio sistema vai 

aprendendo e entendendo, de sua forma, o que o usuário realmente deseja. 
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Conforme os filtros são feitos o sistema pode aplicá-los a próximas buscas ou então 

sugerir novas pesquisas que tenham ligações mais diretas com os filtros utilizados, 

dessa forma mostrando um novo caminho para o usuário que está ou tendo alguma 

dificuldade ou que não sabe utilizar da maneira correta o sistema em si. 

 

3.4.1.5 Modelo Clustering 

Esse modelo se caracteriza pelo agrupamento de documentos segundo a 

semelhança, organizados de acordo com similaridade e depois classificados por um 

conjunto de algoritmos. Robredo (2005) fala dos clusters, ou agrupamentos, como 

conglomerados que facilitam a exploração e análise de dados uma vez que 

permitem o melhor conhecimento de conteúdo e inter-relações.  

O Clustering, como abordagem da computação, auxilia a Ciência da 

Informação no que se diz respeito a classificar documentos de uma coleção baseado 

em seu conteúdo. A ideia do Clustering é a exploração dos relacionamentos dos 

documentos do corpus separando-os por similaridades e dividindo o corpus em 

grupos, que são denominados de clusters. 

 

3.4.2 FOLKSONOMIAS 

O termo Folksonomia surgiu em 2004 através de um neologismo do arquiteto 

da informação Thomas Vander Wal ao juntar "folks" (pessoas) e taxonomia (segundo 

Cunha e Cavalcanti, 2008, estudo teórico das bases, leis e regras e princípios de 

uma classificação). A ideia por trás desse termo é que significasse uma atribuição 

livre e pessoal de etiquetagem, já que a taxonomia possui regras. Wal (2005) define 

a Folksonomia como a marcação livre do conteúdo pelos consumidores dele, e seu 

compartilhamento com outros. Ele fala da diferença principal entre a Folksonomia e 

a simples atribuição de uma etiqueta (ou no original, tag) dizendo que o importante 

(na Folksonomia) é “quem está aplicando a etiqueta e para quem". O principal foco 

da Folksonomia, segundo Wal (2005), é utilizar a etiqueta para seu uso próprio de 

modo a facilitar ou recuperar aquela informação ou objeto e é exatamente nesse 

ponto em que a etiquetagem se torna algo particular de quem está atribuindo, pois é 

o nome que a pessoa dá para aquele objeto ou marcação. Partindo desse princípio 

as pessoas utilizariam etiquetas que elas conhecem e que seus similares 

conheceriam para nominar ou atribuir característica a um determinado objeto, dessa 

forma tornando-o mais acessível ao ser procurado por aquele nome "mais popular". 
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Apesar de ser uma importante ferramenta de indexação colaborativa no 

ambiente digital Brandt e Bräscher (2010) ressaltar que a problemática da 

folksonomia está em sua própria definição, pois a etiquetagem pessoal muitas vezes 

não é equivalente ao que outra pessoa pode considerar como relevante de 

atribuição para o mesmo objeto. Etiquetagens diferentes de pessoas diferentes 

podem resultar em problemáticas na recuperação da informação, portanto é comum 

a ideia de que as folksonomias estejam aliadas aos sistemas de organização do 

conhecimento ou de esquemas tradicionais de organização do conhecimento como 

tesauros, taxonomias e ontologias.  

As taxonomias já eram presentes na Web 1.0, sendo que apenas 

programadores e quem entendesse de linguagens de computadores poderia editar 

os hiperlinks e o faziam segundo regras restritas de representação de conteúdo, já a 

folksonomia torna-se presente na Web 2.0 quando permite o compartilhamento, em 

especial vindo de redes sociais onde os criados de conteúdos podiam colocar 

etiquetas no que disponibilizavam e quem compartilhava esse conteúdo poderia 

manter essas atribuições ou modificá-las.  

De acordo com Brandt e Bräscher (2010) um dos principais usos das 

folksonomias ocorre na representação do conhecimento, pois elas permitem, dentre 

outros aspectos, uma interação maior com os usuários que não é possível com as 

taxonomias, por exemplo, por conta de seu conjunto rígido de regras. As 

folksonomias permitiriam uma organização social do conhecimento, uma vez que as 

classificações partiriam do usuário e não do sistema em si e possibilitaria uma 

interação entre as etiquetagens feitas por dois usuários do mesmo objeto, o sistema 

então considerando aquelas etiquetagens que se repetissem mais como uma 

representação primária daquele conhecimento enquanto as divergentes seriam 

consideradas secundárias.  

Ainda segundo as autoras o que poderia ser um problema e de fato é um 

problema, levando-se em conta que pode haver muitos sinônimos para um mesmo 

conceito, ou então polissemia e outras ambiguidades, já é combatido por sistemas 

que sugerem palavras-chave utilizadas por outros usuários ao etiquetarem aquela 

atribuição para o mesmo objeto, como uma folksonomia mais controlada. 

 

 

 



20 

 

3.4.3 ONTOLOGIAS 

As ontologias possuem diferentes significações e contextos de acordo com a 

área relacionada a elas. Robredo (2005) dá exemplo de aspectos da Ontologia na 

área da Filosofia (onde é um ramo da metafísica que estuda o ser e a existência) e 

da ciência da computação (o resultado da formulação de um esquema conceitual 

sobre um domínio). A partir do conceito filosófico aliado ao computacional, ainda de 

acordo com o autor, a definição mais conhecida é a de Ontologia como “uma 

especificação formal e explícita de uma conceitualização”. Pode ser vista como uma 

etiqueta, descrevendo conceitos ou entidades de acordo com suas relações 

semânticas, ou como se relacionam um com o outro. Sayão e Marcondes (2008) 

explicam mais com relação a essa “visão abstrata”: 

A conceitualização é uma visão abstrata e simplificada de um 
domínio específico da realidade. Dessa forma, as ontologias são 
projetadas para possibilitar que o conhecimento seja compartilhado e 
reusado; elas explicam como um indivíduo, grupo, linguagem ou 
ciência entende um determinado domínio. 

Carlan e Bräscher (2011) apresentam o objetivo da Ontologia como sendo a 

definição dos termos para a descrição e representação de uma área do 

conhecimento. São muito relacionadas às linguagens documentárias por possuírem 

uma formação semelhante, sendo essa os termos, suas definições e relações. Ainda 

segundo as autoras, as ontologias são diferentes das linguagens documentárias por 

permitirem que as máquinas possam processar o raciocínio automatizado através de 

regras e inferências. São ferramentas da web semântica, que será vista mais a 

seguir, e é através dela que agentes inteligentes, um produto da IA, podem 

compreender e interpretar, parcialmente, os documentos e objetos a um nível 

semântico, sendo dessa forma consideradas “inteligentes” por essa mesma 

atribuição ou potencialidade. 

É importante, em vista do que foi dito anteriormente, ressaltar que as 

ontologias não são absolutas, no sentido de realizarem processos inteligentes. 

Robredo (2005) esclarece:  

A funcionalidade de um sistema baseado em ontologias depende não 
somente da estrutura dos dados dentro da ontologia, mas também do 
software utilizado. Para que as coisas funcionem é preciso: que a 
arquitetura de dados em todas as frases do processamento, que a 
conceitualização das entidades da(s) ontologia(s), que interface do 
usuário-sistema, que os recursos algorítmicos dos robôs, que as 
facilidades lógicas oferecidas ao usuário para formular as perguntas 
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(estratégicas, pesquisa avançada, refinamento sobre respostas), etc. 
guardem uma sólida coerência contextual. 

É perceptível por esse trecho que as Ontologias são poderosas ferramentas 

que podem e devem ser mais frequentemente utilizadas em sistemas em que sejam 

necessárias, no entanto deverá ser pensado e idealizado todo um aparato para que 

elas funcionem da forma mais eficaz e eficiente possível. A IA sozinha, nesse caso 

chamado de “robôs”, ou mesmo as ontologias sozinhas não conseguem 

desempenhar o papel que tanto o usuário como o sistema necessitam. Um sistema 

sem um agente inteligente que consiga compreender e processar as relações que as 

ontologias mostrem não será capaz de recuperar ou ser efetivo frente a demanda do 

usuário. E um agente inteligente sem um sistema de ontologia para trabalhar 

diminuirá a eficácia em seu processo.   

 

3.4.4 WEB SEMÂNTICA 

Apesar dos termos Web e Internet terem significados distintos, a Web 1.0 

pode, por alguns, ser considerada a Internet, conforme Santos e Alves (2009), o que 

surgiu de novo com o intercâmbio de trabalhos científicos. Sites de conteúdos 

majoritariamente estáticos, pouca ou quase zero interatividade com aqueles que 

acessavam. A Web 2.0 é também chamada de web participativa, pois foi nela que 

surgiram os blogues, bate papos, redes sociais e surgiram portais com conteúdos 

produzidos pelos próprios usuários, como vídeos no Youtube, fotos no Flickr e textos 

em blog.  

A Web 3.0, ou Web Semântica, ainda segundo os autores, é o projeto de ter 

uma web organizada de modo que não só os humanos consigam navegar por ela, 

mas também as máquinas, de modo a responder perguntas de busca com uma 

resposta correta e concisa ao invés de, por exemplo, milhares de resultados como 

se tem ao fazer uma pesquisa no Google. De acordo com Marcondes (2013), “Se 

propõe endereçar o problema do excesso de informações pela criação de padrões 

para conteúdos que possam ser “inteligíveis” por máquinas.” 

Web Semântica é uma extensão da Web atual, que é formada por 
documentos compreensíveis unicamente por pessoas, para uma 
Web em que documentos seriam auto-descritíveis, de forma que seu 
conteúdo possa ser “compreendido” por programas especiais, os 
agentes inteligentes de software. (SAYÃO e MARCONDES, 2008) 
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O foco da Web 3.0 é a utilização do conhecimento com o auxílio da IA, pois 

uma das ideias que são recorrentes nos conceitos dela é o fato do ser humano estar 

cada vez mais conectado através de smartphones, tablets, carros, videogame e 

outros, inclusive com outros objetos de uso cotidiano como relógios (Apple Watch) e 

óculos (Google Glass), figurando o que é chamado de “Internet das coisas”. 

A Web 3.0 refere-se a uma nova etapa da Web destinada a adicionar 
significado aos recursos informacionais. Sua proposta é solucionar 
problemas de busca, de localização, de recuperação e de acesso por 
meio da combinação de técnicas de inteligência artificial para a 
realização de tarefas complexas de entendimento semântico das 
informações. Assim, a idéia de Web 3.0 incorpora alguns conceitos 
como a Web 3D, a Web centrada em multimeios e principalmente o 
uso de agentes inteligentes para a realização de tarefas de busca, de 
recuperação e de associação entre informações. (BRAVO, 2008 
apud SANTOS; ALVES, 2009). 

 

O “entendimento semântico” que a Web 3.0 utiliza para melhorar a 

experiência pode ser alcançado com o uso das ontologias, anteriormente 

mencionadas. De acordo com Bräscher (2002): 

A Web semântica utiliza-se ainda das ontologias para possibilitar a 
recuperação de conceitos. Uma ontologia na Web Semântica possui 
uma taxonomia e um conjunto de regras de inferência. A taxonomia 
define as classes de objetos e as relações que se estabelecem entre 
eles. Forma-se assim uma estrutura onde propriedades são 
atribuídas a determinadas classes e os objetos que pertencem a esta 
classe herdam suas características. 

Através desse uso, então, os resultados seriam mostrados de acordo com o 

perfil do usuário e mais relevantes ao que ele realmente deseja ao invés de trazer 

informações irrelevantes e necessitar de repetições de buscas para que seja 

encontrado aquilo realmente desejado.  

O conceito de algo ser entregue ao usuário de acordo com o seu perfil é o 

foco central das chamadas Disseminação Seletiva da Informação3 (DSIs) que tem se 

tornado cada vez mais utilizadas nos meios digitais. Essas, por sua vez, são: 

um serviço ou uma publicação destinada a alertar os estudiosos, 
pesquisadores, leitores, clientes ou empregados para a literatura 
publicada recentemente em seu campo (s) de especialização, 
geralmente disponíveis em bibliotecas especializadas, servindo as 
empresas, organizações e instituições em que o acesso a 

                                            

3 Apesar do termo em inglês ser Selective Dissemination of Information devido à 
consagração do termo em português na literatura opta-se por sua utilização. 
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informações atualizadas é essencial. (REITZ, 2004 apud CUNHA e 
EIRÃO, 2012, p. 63) 

 

Recentemente o Google colocou a disposição um projeto, até o momento na 

fase experimental, chamado Google Now4. Com o seu slogan: “A informação certa 

na hora certa.”. 

O Google Now promove a interação entre serviços e aplicativos terceirizados, 

como o Viber que é um serviço de mensagem de texto, fotos e vídeos através da 

Internet pelo smartphone. Essas novas interações disponíveis receberam o nome de 

Now On Tap5. De acordo com Behshad Behzadi 6 com o Now On Tap o usuário irá 

receber uma resposta antes mesmo de formular uma pergunta, ou seja, o aplicativo, 

ou programa, irá antecipar uma necessidade do usuário e entregar a informação de 

acordo com as suas atividades ou perfis. 

Por exemplo, ao receber um convite para um jantar em determinado local o 

Now On Tap irá no portal do restaurante e mostrará o cardápio para o convidado e 

então utilizará juntamente com a tecnologia Global Positioning System7 (GPS) e o 

Google Maps indicará o melhor caminho para o local, levando em conta trânsito e 

tempo. Dessa forma é possível ao usuário ter respostas de perguntas que poderiam 

ser “Qual o cardápio do restaurante?” ou “Como chego no restaurante?” sem 

efetivamente precisar fazê-las, pois o Now On Tap “compreende” que aquelas 

perguntas irão surgir e se antecipar a elas já mostrando as respostas. 

Outro lançamento que faz ligação com o que foi dito anteriormente acerca da 

"internet das coisas" é o Android Wear8 que é um sistema operacional para os 

chamados weareables, como pulseiras ou relógios inteligentes, integrando o seu uso 

aos smartphones, tablets ou televisões smart. Através de comandos de movimento 

com o pulso o usuário pode interagir com o seu smartphone, por exemplo, ao 

receber um e-mail mover o pulso para ativar o comando de voz e responde-lo, em 

                                            

4 Disponível em: <https://www.google.com/intl/pt-BR/landing/now/>. Acesso em 11 de junho 
de 2015. 

5 Disponível em <http://searchengineland.com/google-now-on-tap-finds-answers-navigates-
between-apps-without-search-222780>. Acesso em 11 de junho de 2015. 
6 Disponível em <http://www.androidpit.com.br/google-io-2015-novidades-lancamentos-
destaques>. Acesso em 11 de junho de 2015. 
7 Apesar do termo em português ser Sistema de Posicionamento Global é utilizada a sua 
versão em inglês devido à consagração na literatura. 
8 Disponível em: <http://www.androidpit.com.br/android-wear-novidades-recursos-
dispositivos>. Acesso em 11 de junho de 2015. 

https://www.google.com/intl/pt-BR/landing/now/
http://searchengineland.com/google-now-on-tap-finds-answers-navigates-between-apps-without-search-222780
http://searchengineland.com/google-now-on-tap-finds-answers-navigates-between-apps-without-search-222780
http://www.androidpit.com.br/google-io-2015-novidades-lancamentos-destaques
http://www.androidpit.com.br/google-io-2015-novidades-lancamentos-destaques
http://www.androidpit.com.br/android-wear-novidades-recursos-dispositivos
http://www.androidpit.com.br/android-wear-novidades-recursos-dispositivos
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seguida mexendo o braço do relógio mais uma vez e o software enviando o e-mail 

através do reconhecimento de movimento do sensor. 

 

3.5 Inteligência Artificial 

Em virtude dos diferentes conceitos vistos anteriormente nesse trabalho é 

necessário que seja apresentado o que está sendo adotado nessa pesquisa como a 

conceituação de Inteligência Artificial. Para os determinados fins a Inteligência 

Artificial é a atribuição de ferramentas computacionais a uma máquina ou sistema 

que o permita compreender demandas, aprender com elas e evoluir a partir delas, 

agindo como se fosse um pensamento humano. 

 

3.5.1 HISTÓRICO 

A história da IA, segundo Minsky (1961), começa na Segunda Guerra Mundial 

com a criação dos primeiros computadores e o desenvolvimento da indústria bélica, 

esses computadores tendo papel vital na análise de balística, quebra de códigos e 

cálculos para projetar a bomba atômica.  

Segundo o autor, o projeto mais famoso foi o Colossus, de Alan Turing, e seu 

objetivo era quebrar códigos alemães ultra-secretos que eram produzidos por uma 

máquina de codificação chamada Enigma. Como os códigos mudavam com 

frequência era necessário que o Colossus decifrasse o mais rapidamente possível. 

Nos campos de concentração eram realizadas experiências que envolviam o cérebro 

humano e o seu funcionamento.  

Em 1948, foi realizado o Simpósio de Hixon, no California Institute of 

Technology, e sua questão central era como o sistema nervoso central controla o 

comportamento e se era possível a sua analogia do cérebro humano e o sistema e 

funcionamento de computador.  

Entre 1950 e 1956, durante a Guerra Fria, existiu o Logic Theorist, conhecido 

como o “primeiro programa de inteligência artificial” e desenvolvido por Allen Newell, 

Herbert Simon e J. C. Shaw era um programa de computador capaz de demonstrar 

de forma automática teoremas matemáticos ao imitar as habilidades humanas de 

resolver problemas.  

O salto da IA, no entanto, é atribuído a Alan Turing o mesmo criador do 

Colossus da Segunda Guerra. Turing, porém, ficou mais conhecido pelo seu 

trabalho apresentado na revista Mind, em 1950, sobre IA. O chamado Teste de 
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Turing é um processo que testa a capacidade de uma máquina de exibir um 

comportamento inteligente semelhante ao humano. Um juiz deve dialogar através de 

um terminal com uma pessoa e um computador e caso não consiga saber quem é o 

humano e quem é o computador então a máquina é considerada inteligente. 

O trabalho de Turing em 1950 apresentado no Mind é o maior ponto 
de virada na história da Inteligência Artificial. O trabalho cristalizou 
ideias sobre a possibilidade de programas um computador eletrônico 
para comportar inteligência, incluindo uma descrição do marco dos 
jogos de imitação que conhecemos como Turing's Test. O trabalho 
de Vannevar Bush em 1945 no Atlantic Monthly estabelece uma 
visão de possibilidades, mas Turing estava escrevendo programas 
para computador - por exemplo, para jogar xadrez, como dito na 
proposta de Claude Elwood Shannon em 1950. (BUCHANAN, 2005) 

O termo "Inteligência Artificial" e o estabelecimento formal de sua área de 

pesquisa ocorreu em 1956 em uma conferência realizada em Dartmouth College 

chamada de Darthmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (Projeto 

de Verão de Pesquisa em Inteligência Artificial de Darthmouth) organizada por John 

McCarthy e a sua proposta formal teve, além de sua própria assinatura, a de Marvin 

Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon. De acordo com Stottler Henke 

Associates, além dos autores da proposta, os participantes da conferência incluíam 

Ray Solomonoff, Oliver Selfridge, Trenchard More, Arthur Samuel, Herbert A. Simon 

e Allen Newell. 

Propomos um estudo de inteligência artificial de 2 meses e 10 
homens que durará o verão de 1956 e será em Dartmouth College, 
em Hanover, Hampshire. O estudo é proceder nas bases da 
conjectura de que cada aspecto do aprendizado ou outro recurso de 
inteligência pode, em princípio, ser de tal forma descrito 
precisamente que uma máquina pode ser feita para simulá-lo. Será 
feita uma tentativa de encontrar como fazer máquinas usar a 
linguagem, de forma abstrata e conceitual, para resolver tipos de 
problemas que são reservados aos seres humanos, e melhorá-los. 
Pensamos que um avanço significativo pode ser feito em um ou mais 
desses problemas se um grupo cuidadosamente selecionado de 
cientistas trabalhar em conjunto por um verão. (MCCARTHY et al., 
2006). 

A proposta também elucida que iriam discutir sobre computadores, redes 

neurais, processamento de linguagem natural, teoria da computação, abstração e 

criatividade. Existia também uma previsão que em dez anos os computadores se 

tornariam tão inteligentes quanto as pessoas. 
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Minsky resumiu muito do trabalho realizado na primeira década depois de 

1950: 

A ideia central do período pré-1962 era a de encontrar dispositivos 
heurísticos para controlar a amplitude de uma pesquisa de tentativa-
e-erro. A segunda preocupação era com a descoberta de efetivas 
técnicas de aprendizagem. No pós-1962 a preocupação tornou-se 
menos com a "aprendizagem" e mais com o problema de 
representação do conhecimento (independente de como foi 
adquirido) e com o problema de quebrar a formalidade e estreiteza 
dos sistemas mais antigos. O problema da eficiência da busca 
heurística como uma restrição subjacente, mas isso não é o 
problema que se pensa, pois somos agora imersos em subproblemas 
mais sofisticados, por exemplo, a representação e modificação de 
planos. (MINSKY, 1961, p. 9). 

Segundo Buchanan (2005) o próprio trabalho de Minsky sobre as 

representações da rede do conhecimento em quadros tem contribuído para muitas 

pesquisas desde essa época, e que a representação do conhecimento, em seus 

aspectos formais e informais, tornaram-se a pedra angular de todo o programa de 

Inteligência Artificial. Entre 1969 e 1979 houve avanços nos estudos na área de IA 

que possibilitaram o desenvolvimento de Sistemas Baseados em Conhecimento e 

do Prolog, uma linguagem de programação associada com a inteligência artificial e a 

linguística computacional. 

Outro ponto de virada veio com o desenvolvimento de sistemas 
baseados em conhecimento na década de 1960 e início de 1970. Ira 
Goldstein e Seymour Papert (1977) descreveram as demonstrações 
do programa Dendral em meados da década de 1960 como uma 
"mudança de paradigma" na Inteligência Artificial no que se referia 
em sistemas baseados em conhecimento. Os vários sistemas 
especialistas que viriam a seguir tornaram-se manifestações visíveis 
do poder de que pequenas quantidades de conhecimento junto de 
programas inteligentes de tomadas de decisões podiam fazer a 
diferença em várias áreas de importância. Embora de alcance 
limitado, em parte por causa do esforço de acumular os 
conhecimentos necessários, o seu sucesso no fornecimento de 
assistência a nível de peritos reforça o velho ditado de que 
conhecimento é poder. (BUCHANAN, 2005). 

Em 1980 houve uma maior participação da IA e dos Sistemas Especialistas, 

já consolidados, na indústria, as redes neurais ressurgindo para os debates e a 

Lógica Fuzzy ganhando espaço. A partir de 1990 é considerado o "Verão da 

Inteligência Artificial" devido ao grande investimento para trabalhos voltados ao 

aprendizado de máquinas, robótica, raciocínio com incerteza, visão computacional, 
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programação de jogos, reconhecimento de padrões, mineração de dados, 

planejamento multi-agente, processamento da linguagem natural, dentre outros.  

Em 1997 houve um embate entre homem e máquina em uma competição de 

xadrez aonde Deep Blue venceu Garry Kasparov, tornando-se o primeiro 

computador a vencer um campeão mundial de xadrez num match com regras de 

tempo oficiais. Deep Blue era um supercomputador e software criados International 

Business Machines (IBM) especialmente para jogar xadrez.  

Garry Kasparovnatural do Azerbaijão era considerado o melhor jogador de 

xadrez de todos os tempos e venceu o Deep Blue, ganhando três partidas, 

empatando duas e perdendo uma. No ano seguinte, após uma grande atualização, 

Deep Blue venceu Kasparov em um novo confronto de seis partidas, com duas 

vitórias, três empates e uma derrota. Apesar dos rumores que a vitória possa ter sido 

combinada ou fraudada para que as ações da IBM subissem Kasparov declarou-se 

como o último humano campeão de xadrez quando derrotou o Deep Blue em 1996. 

 

3.5.2 APLICAÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA BIBLIOTECONOMIA 

A IA tem sido utilizada como uma ferramenta importante para a Ciência da 

Informação no que se diz respeito ao tratamento da informação, processamento e 

recuperação, dentre outros, já que, de acordo com Cunha e Cavalcanti (2008), “se 

ocupa da construção de programas de computador que realizam trabalhos 

inteligentes próprios dos humanos”. É ressaltado ainda pelos autores três óticas que 

podem ser abordadas pela IA: 

o enfoque orientado para o comportamento (behavior-oriented 
approach) – que tenta construir um computador mais inteligente; 

enfoque cognitivo (cognitive approach) – que tenta modelar o 
processo do pensamento humano a fim de melhor compreender a 
mente humana;  

enfoque robótico (robotics approach) – que se interessa não apenas 
pelos programas, mas também pela fabricação de máquinas. 

Por definição a IA é capaz de trazer ferramentas para várias áreas do 

conhecimento. A tendência tecnológica dos dias atuais é que essa influência 

aconteça em vários ramos do conhecimento, a Ciência da Informação e 

Biblioteconomia inclusas nela, como é visto em Borko (1985): 

Aplicações da pesquisa com inteligências artificiais serão mais 
provavelmente incorporadas em serviços de informação futuros para 
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melhorar a tomada de decisão, para resolver problemas que 
normalmente considera-se requererem inteligência humana, e para 
obter níveis de desempenho previamente alcançáveis apenas 
através de especialistas humanos de limitadas áreas de assunto.  

Há, entretanto, aqueles que acreditam que a IA não deve ser tratada como o 

alicerce dos novos sistemas e tampouco ser o conceito principal a ser trabalhado e 

sim a sua utilização como uma ferramenta, embora os seus potenciais de aplicação 

sejam importantes para o manuseamento da informação, como menciona Jones 

(1991): 

Enquanto não acredito que devemos olhar para uma posição central 
para AI acho que ela tem uma contribuição valorosa para fazer. Pode 
contribuir, em primeiro lugar, com sistemas ou subsistemas 
especializados, incluindo aqueles para sub-funções aonde a base do 
conhecimento ou inferência pode ser limitada, seja intrinsecamente 
ou então pelo usuário poder complementar as limitações. A segunda 
potencial contribuição seria através de técnicas derivadas de AI, por 
exemplo, técnicas encontradas em sistemas baseados em regras ou 
em um processamento de linguagem natural. AI em qualquer uma 
dessas formas pode ser definida [...] como adequada às 
circunstâncias do manejo convencional ou não-convencional da 
informação, de forma unificada ou separada ou de participação alta 
ou baixa do usuário.  

O histórico abordado anteriormente nesse trabalho torna visível a capacidade 

da IA em estar presente em diferentes áreas do conhecimento auxiliando, 

gerenciando novos sistemas ou mesmo impulsionando novas tecnologias atreladas 

ao seu próprio conceito. Também por essa sua peculiaridade de poder ser utilizada 

como ferramenta e propulsor é que sua popularidade acabou se encontrando com a 

Ciência da Informação. Jones (1991) fala que é possível ser distinguido quatro 

papéis para a influência da IA na Ciência da Informação.  

a) O chamado “centro da atividade de documentação e caracterização da 

informação”, a indexação dos assuntos. Ali seria visado a capacidade 

de automaticamente identificar os assuntos dos documentos e suas 

relações, essa capacidade tornando a IA dependente da compreensão 

da linguagem natural; 

b) A “complementaridade do formulário de busca da procura da 

informação”, ou a identificação da necessidade do usuário e a 

expressão dessa mesma necessidade em uma solicitação de 

documento ou declaração de busca. 
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Nesse ponto Jones (1991) ressalta que é importante separar os papéis 1 e 2 

pois na visão da IA existem diferenças entre documentos passivos e buscas ativas e 

também os graus de dependência ou independência do usuário. 

c) O apoio as operações de gestão da informação, como a catalogação. 

d) A integração de sistemas como uma forma de uso multifuncional de 

uma coleção e também como suporte para a sua utilização de uma ou 

mais formas não somente dessa coleção, mas de diferentes tipos de 

coleções.  

Jones (1991) acredita que a automação tem um importante papel a ser 

desempenhado dentro da Ciência da Informação e que sua ligação com a IA pode 

ser muito benéfica para a área em questão: "Com a automação temos uma oferta 

crescente de diferentes tipos de objeto e função através de máquinas e um 

crescente interesse em integrá-los para o usuário dentro de um único sistema 

computacional ou ambiente.". Mais adiante ressalta que é algo a ser alcançado com 

o uso da IA: 

O pressuposto é que só podemos alcançar esse tipo de multi-recurso 
e multi-uso efetivamente através de IA, uma vez que uma infra-
estrutura de raciocínio são necessários para conectar diferentes 
pontos no todo e de levar cada usuário aos seus objetos e atividades 
necessárias, ou seja, para dar ao usuário um sistema de informação 
pessoal e virtual como uma construção dinâmica dentro de um maior 
sistema impessoal. 

Ferramentas que utilizam IA tem sido usadas nas mais variadas facetas da 

Ciência da Informação e da Biblioteconomia, entretanto apenas serão abordadas 

aqui exemplos das que são utilizadas no Processamento e Recuperação da 

Informação. 

 

3.5.2.1 Ferramentas de IA no processamento da informação 

Apesar de não ser o foco nesse trabalho há tecnologias e aplicações da IA 

que podem ser usadas durante o processamento da informação como forma de 

facilitar a recuperação dela. Apesar de possuírem como objetivo uma recuperação 

eficiente são consideradas participantes no que é comumente chamado de 

Processamento da Informação, definido por Cunha e Cavalcanti (2008)  como:  

O conjunto de atividades às quais um documento é sucessivamente 
submetido até ser considerado pronto para ser incluído no acervo e 
ser usado pelo público da biblioteca. Envolvem, entre outras: 
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aposição de carimbo, identificador da biblioteca, número de registro, 
catalogação, classificação, etiqueta com número de chamado, 
etiqueta especial para fins de segurança e bolsinho contendo ficha 
de empréstimo do documento. 

Os processos mais conhecidos que trabalham com a informação dentro disso 

são os chamados de catalogação, classificação e indexação. 

Ainda de acordo com os autores a catalogação pode ser entendida como a 

descrição bibliográfica, mas também a análise temática com seus produtos, entre 

eles a identificação temática.  

A classificação bibliográfica que tem como objetivo o arranjo dos documentos 

segundo o assunto de que tratam, colocando-os sob uma notação apropriada. 

E por fim a indexação é “a representação do conteúdo temático de um 

documento por meio dos elementos de uma linguagem documentária ou de termos 

extraídos do próprio documento (palavras-chave)”. 

As ferramentas que serão abordadas a seguir agem durante o tratamento da 

informação para que no final do processo, em sua recuperação, o usuário não passe 

por tantas buscas e a sua resposta seja a mais precisa e relevante possível. 

 

3.5.2.1.1 Redes neurais artificiais 

As chamadas Redes Neurais Artificiais (RNAs) são definidas por Martins 

(2010) como sistemas que geram classificações de forma automática ou semi-

automática a partir do que elas “conhecem”, ou seja, elas podem ser treinadas para 

reconhecer ou classificar informações. 

Com o intuito de criar um modelo computacional que simulasse como as 

células do cérebro humano funcionam, Martins (2010) menciona Warren McCulloch 

e Walter Pitts em 1943, que iniciaram as pesquisas que impulsionaram um 

crescimento nesse campo e culminaram no trabalho de Simon Haykin em 1994. 

Ainda segundo Martins (2010), o objetivo reside em fazer com que "sistemas 

eletrônicos possam reproduzir funções presentes apenas nos seres humanos e que 

são impossíveis de se desenvolver pela computação tradicional". Ainda sobre as 

redes neurais declara que elas tem "o poder de resolver problemas complexos e de 

grande escala que são atualmente intratáveis, tais como os problemas de otimização 

e classificação da informação". 
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3.5.2.1.2 Processamento da linguagem natural 

Para Jones (1991) uma das afirmações “mais fortes” da AI é que, “dado com 

conjunto de documentos, o que deve ser feito é construir uma base de conhecimento 

a partir dele, ou seja, extrair o seu conteúdo informativo e integrar isso a um todo”. 

Ressalta, ainda, que esse processamento é importante para o processo como um 

todo, já que "o modo como as coisas são expressas em linguagem natural é 

informativo por si. As palavras individuais em um texto e sua ordenação são partes 

do conteúdo daquele texto". Dias (1997) estabelece que a compreensão da 

linguagem natural é um complexo problema que envolve aspectos como o 

reconhecimento do significado e da mensagem, a eliminação de ruídos e o 

mapeamento da mensagem em um modelo adequado. Pode ser entendido, 

portanto, como o tratamento computacional da comunicação humana e seus 

diversos aspectos como palavras, sons, discursos, etc, sendo levados em conta 

seus formatos, significados, contexto, uso e estruturas. O objetivo é, então, permitir 

que o computador se comunique em uma linguagem humana. 

Brito (1992) expõe a dificuldade que se tem no processamento da linguagem 

natural: 

Muitos pesquisadores dedicaram suas carreiras em busca de uma 
melhor representação da linguagem natural e em particular ao seu 
tratamento automático. É preciso considerar a variedade dos 
componentes que intervém na linguagem – morfológicos, lexicais, 
sintáticos, semânticos, lógicos... – e ressaltar as articulações entre os 
elementos de diferentes níveis. 

Dessa forma, o processo pelo qual a linguagem natural deve passar torna-se 

muito complexo devido a própria natureza pouco simples dele mesmo. Brito (1992) 

ressalta ainda que o processo consiste em um conjunto de operações que tem como 

objetivo a indexação daquele documento, a descrição do seu conteúdo desde que 

respeitando as condições das linguagens, como as de um vocabulário controlado. A 

indexação então seria encarada como uma tradução daquele conteúdo para um 

conjunto de palavras já compreensíveis por um sistema, sendo utilizada, também, 

para relacionar aqueles termos e mostrar as suas relações, como de coordenação e 

subordinação. 
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3.5.2.1.3 Indexação automática 

Segundo Vieira (1988) o início da indexação automática surgiu no final da 

década de 50 com o desenvolvimento, por Luhn, de uma linha de pensamento em 

que o vocabulário existente no documento deveria ser a base para sua análise, já 

que era a melhor forma de recuperá-lo.  

Robredo (1982) menciona que o processo (de indexação automática) é 

semelhante ao processo de leitura-memorização humana que faz um filtro das 

palavras que mais se repetem no texto como sendo relevantes e elimina outras que 

são consideradas menos significativas.  

O trabalho de Robredo (1982) é levado em consideração por Cunha e 

Cavalcante (2008) quando definem a indexação automática como: 

Operação que consiste na utilização do computador para 
reconhecimento de termos existentes em títulos, resumos, texto 
completo e até mesmo termo de indexação e no emprego dos termos 
identificados como índices para recuperação de informações. Para 
que essa operação seja executada, é necessária a existência de 
programas lógicos e de regras de procedimento. 

Lancaster (2004), simplificadamente, define dois tipos diferentes de indexação 

automática, uma sendo por extração automática e a outra por atribuição automática. 

A por extração é aquela em que palavras ou expressões são retiradas do texto e 

usadas para representar o conteúdo do texto enquanto a atribuição é a 

representação do conteúdo através de termos selecionados ou retirados de um 

vocabulário controlado. 

 

3.5.2.2 Recuperação da informação  

Foram abordados anteriormente alguns conceitos no que se diz respeito a 

Recuperação da Informação realizada de modo inteligente ou então modos de torna-

la mais eficiente. A seguir serão tratados algumas das principais aplicações da IA na 

Recuperação da Informação, no entanto é necessário primeiro entender onde ela 

pode se encaixar.  

Cunha e Cavalcanti (2008) salientam um ponto importante a ser considerado 

da recuperação da informação: 

A recuperação de dados, informação ou documentos de uma coleção 
ou acervo a partir de um pedido formulado. [...] Área que estuda as 
técnicas de tratamento, armazenamento e recuperação da 
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informação num arquivo ou acervo de documentos, com o objetivo de 
atender às necessidades de informação do usuário. 

Da mesma forma trabalham uma das finalidades da IA como “encontrar uma 

maneira para executar o trabalho da forma mais perfeita que a empregada até 

então”. As aplicações da IA na Recuperação da Informação, portanto, repousam em 

premissas que foram realizadas no trabalho de forma manual para caminharem a 

um avanço automático, informatizado, digital ou mais inteligente.  

 

3.5.2.2.1 Lógica Fuzzy 

Robredo (2005) menciona o desenvolvimento por Jan Lukasiewicz da lógica 

fuzzy, que propõe a existência de um intervalo entre valores, como 0 e 1 ou quente e 

frio, e que esse intervalo deve ser levado em consideração. A ideia foi continuada 

por Max Black em 1937 e em 1965 Lofti Zadeh publicou o artigo que ficou conhecido 

como a origem da lógica fuzzy, "Fuzzy Sets". 

Ainda segundo o autor, a lógica fuzzy é conhecida por ser a tentativa de 

aplicação da lógica nebulosa, ou fuzzy, que traz um novo conceito frente a lógica 

clássica, ou aristotélica, no universo dos computadores. O pensamento lógico de 

Aristóteles diz que uma afirmação apenas pode ser verdadeira ou falsa, ou 0 ou 1. A 

lógica nebulosa coloca a verdade em níveis, introduzindo o conceito de que existe 

algo entre os extremos ou absolutos.  

No caso que nos interessa, de grupos ou conjuntos de afinidade, é 
possível que um termo pertença a um conjunto, mas não 
completamente porque pode também pertencer a outro conjunto, em 
função do domínio ou ambiente semântico em que se situam os dois 
conjuntos. (ROBREDO, 2005) 

 

Existem muitas pesquisas sendo feitas com relação à lógica fuzzy e seus 

sistemas baseados, tendo certas barreiras que terão de ser necessariamente 

transportadas. Atualmente os sistemas fuzzy são estáticos, sendo difícil de se 

adaptarem dinamicamente a outros contextos; ainda não podem ser aliados a 

mecanismos como Feedback Relevance, não conseguindo por si "aprender"; são 

difíceis de serem programados e desenvolvidos, sendo necessário também muitos 

testes para validarem-no. 
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Apesar dos problemas a serem passados a lógica fuzzy tem como ferramenta 

um aliado para a biblioteconomia. O modo como a lógica fuzzy pode auxiliar na 

construção de sistemas ou ferramentas que auxiliem a área é como uma forma de 

representação do conhecimento, sendo esse, aliás, grandes desafios para a IA.  

A lógica fuzzy é, por definição, capaz de lidar com termos vagos e ambíguos, 

incertezas, termos relacionados e conseguindo compreender o que as pessoas 

pensam. Como ela entende essas aberturas que não são contempladas em outros 

sistemas é capaz de dar aos sistemas inteligentes a capacidade de "racionar", 

tornando-os mais "humanos" quando eles podem considerar essas incertezas dentro 

do seu sistema e das suas operações. 

Através da lógica fuzzy que os computadores foram capazes de serem 

desenvolvidos de modo a se tornarem o que são hoje, pois a lógica fuzzy permitiu a 

introdução do “então”. Por exemplo, caso você aperte esse botão “então” isso irá 

acontecer. E foi em cima dessa ideia do “então” e das possibilidades dos sistemas 

conforme foram construídos é que os computadores atuais puderam ser idealizados. 

 

3.5.2.2.2 Sistemas Inteligentes 

A utilização de sistemas tem se intensificado devido a automatização dos 

serviços em geral, segundo Saracevic (1996), facilitando assim tanto para o 

profissional que tem que lidar com uma maior quantidade de demanda e 

informações a serem tratadas como o usuário que precisa, dentre um corpus de 

documentos crescente, ser capaz de acessar um sistema e conseguir, através de 

mecanismos e ferramentas, filtrar aquilo que deseja. Dessa forma a tendência, com 

o auxílio da tecnologia, tem sido a criação de sistemas para que o processo de 

tratamento e busca da informação sejam automatizados e simplificados tanto para o 

profissional quanto para o usuário. A recuperação da informação se insere dentro de 

um sistema de conhecimento (que pode ser considerado inteligente) e é primeiro 

necessário entender a sua concepção: 

Podemos conceitualizar o sistema de conhecimento, no qual se 
inscreve a recuperação de informação, como composto por três 
partes; (a) as pessoas em seu papel de processadores de 
informações; (b) os documentos em seu papel de suportes de 
informações; (c) os tópicos como representações. Estamos 
interessados no ciclo de vida de cada um destes três objetos e na 
dinâmica de interação entre eles. Portanto, devemos considerar a 
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variável comum aos três tempos. (KOCHEN, 1974 apud 
SARACEVIC, 1996, p. 47). 

Dentro do conceito mais amplo de sistema de conhecimento serão tratados nesse 

trabalho os de: agente inteligente, sistema especialista e sistema inteligente de 

recuperação da informação. 

3.5.2.2.2.1 Agente inteligente 

Martins (2010) define o agente inteligente como "um software computacional o 

qual pode se adaptar ao ambiente, de maneira a resolver problemas de localização 

de informações". Fachin (2009) os chama de "processadores de máquinas" e 

menciona que sua função é localizar os metadados e o que se relacionam a eles, 

dando ao usuário uma resposta completa já que os dados estarão extraídos e 

direcionados, atendendo ao que foi pedido de forma eficaz e precisa. Ainda segundo 

a autora, o usuário perde o papel de analisar todo o retorno da pesquisa e ao invés 

disso expõe uma questão que descreve a sua necessidade e fica a cargo dos 

agentes inteligentes a busca dessa melhor resposta ou opção. Esse papel cabe a 

eles, pois podem interpretar, localizar, codificar e armazenar informações, o que 

permite uma resposta mais rápida e completa ao usuário. 

Outra definição faz a ligação direta entre os agentes inteligentes e outro 

projeto que foi mencionado anteriormente, a Web Semântica: 

“Agentes inteligentes” são programas surgidos a partir da proposta 
da Web Semântica, encarregados de cumprir determinadas tarefas 
não previamente programadas, para as quais devem ser capazes de 
interagir com serviços disponíveis na Web, e com outros agentes, 
“compreendendo” sua semântica de funcionamento específica, 
avaliando sua possível utilidade para a tarefa para a qual foi 
encarregado e agenciando-os quando pertinente. (FRANKLIN e 
GRAESSER, 1996 apud MARCONDES, 2012) 

As capacidades dos agentes inteligentes, observadas por Martins (2010), são 

extensas, desde cooperação, autonomia, aprendizado, adaptação, tomada de 

decisões a partir de regras até reatividade e cooperação. Ao executarem uma tarefa 

o agente inteligente normalmente recebe um feedback do usuário e a partir do 

Feedback Relevance consegue ter certa autonomia e aprendizado para as próximas 

operações, aprendendo com o que já conseguiu fazer e com sua interação com o 

usuário que julgou as respostas relevantes ou não. 
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3.5.2.2.2.2 Sistema especialista 

Os sistemas especialistas tem sido cada vez mais utilizados por sua 

possibilidade de trabalharem a fundo com um tema em particular (CUNHA E 

CAVALCANTI, 2008). O conhecimento humano é muito extenso e cheio de nuances, 

dessa forma fica difícil até mesmo para uma máquina compreender esses pequenos 

detalhes e relações, por isso uma das saídas foi a criação de sistemas que tenham 

uma especialidade temática e que sejam profundos nisso. Ou seja, sistemas 

temáticos formados por especialistas naquela determinada área capaz de 

atenderem as necessidades de quem quisesse respostas naquela área específica.  

Apesar de antigo e não tão preciso, Pollitt (1984) define o sistema especialista 

como: 

 

[...] o englobamento, dentro de um computador, de um componente 
baseado em conhecimento, a partir de uma habilidade especializada, 
de tal forma que o sistema pode fornecer conselhos inteligentes ou 
tomar uma decisão inteligente sobre uma função de processamento. 
[...] uma característica adicional desejável, que muitos considerariam 
fundamental, é a capacidade do sistema, em função de uma 
demanda, justificar sua própria linha de raciocínio de uma forma 
diretamente inteligível para o solicitante.  

De acordo com Dias (1997) os sistemas especialistas são "sistemas 

interativos que respondem a questões, solicitam e fornecem esclarecimentos, fazem 

recomendações e, geralmente, auxiliam o usuário no processo de tomada de 

decisão".  

Cunha e Cavalcanti (2008) definem o sistema especialista como o “conjunto 

de programas de computador associado a uma base de conhecimento para efetuar 

diagnóstico, extrair conclusões ou apresentar planos de ação dentro de uma área 

específica”. Além disso, citam que incorporam procedimentos que estimulam o 

raciocínio inteligente, lidando com campos específicos. 

Os sistemas especialistas, para Pollit (1984) possuíam certas peculiaridades 

que deviam ser levadas em conta quando se planejava utilizar ou desenvolver um: 

 são novos mecanismos de obtenção de  informação de forma imediata; 

 exigem uma necessidade de repensamento de métodos de 

organização e representação da informação afim de que esses sejam 

mais interativos e dinâmicos; 
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 necessidade de capacitação do usuário afim de instruí-lo como acessar 

e buscar o que deseja dentro de uma quantidade maior de informação 

ou base de conhecimento. 

 

Idealmente um sistema especialista deve, menciona Dias (1997), entender e 

interpretar o pedido do usuário, entregando a ele a melhor alternativa ou então o 

redirecione para um leque de alternativas para que, no fim, ele encontre a melhor 

solução para o que deseja ou o que vai satisfazer o seu estado de conhecimento. A 

autora ressalta que “trata-se de um processo de análise da informação que procura 

reduzir o espaço de busca recuperando apenas informações que são úteis para a 

resolução de problemas específicos”.  

Os sistemas especialistas são formados por três partes, menciona Dias 

(1997): base de conhecimento, interface com o usuário e motor de inferência.  

 A base de conhecimento é uma base de regras que abrange os 

conhecimentos do especialista, ou especialistas, no domínio, 

representando a gama de conhecimentos específicos e temáticos que eles 

trouxeram na criação do sistema. 

 A interface com o usuário deve ser flexível a ponto de permitir a descrição 

do problema por parte do usuário, ou então aonde ele deseja chegar 

através do sistema especialista, facilitando a recuperação da informação e 

o caminho que o sistema deve trilhar para solucionar o problema. É 

também uma parte importante do sistema, pois deve ser ou parecer 

agradável, fácil e simples, para que o usuário não se sinta intimidado e 

isso seja mais um agravante no processo. 

 O motor de inferência é o núcleo do sistema especialista, por onde as 

regras e os fatos passam e são aplicados no processo. 

Marcondes e Campos (2008) comparam as Ontologias com as partes 

integrantes de um sistema especialista: 

As bases de conhecimentos dos sistemas especialistas podem ser 
consideradas as antecessoras das modernas ontologias. Ambos os 
componentes dos sistemas especialistas - base de conhecimento e 
motor de inferência - eram altamente integrados, em detrimento de 
um possível re-uso da base de conhecimento para outras aplicações. 

 Ainda de acordo com Dias (1997): 
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As informações são fornecidas ao sistema pelo usuário, que, com 
suas respostas, estimula o desencadeamento do processo de busca, 
navegando pela base de conhecimento, procurando pelos fatos, 
regras e heurísticas que melhor se aplicam a cada situação. O 
sistema continua nesta interação com o usuário, até encontrar a 
solução para o problema a ele submetido. 

Além dessas três partes, o sistema especialista conta também com 

mecanismos de aprendizagem, sendo com o tempo capaz de produzir novas regras, 

armazenar informações e ampliar o seu repertório inicial, além de auxiliar ainda mais 

na resolução dos problemas diferenciados do usuário. 

Cunha e Cavalcanti (2008) diferem dessa opinião ao enxergar o sistema 

especialista com mais partes, considerando-o mais especificamente, ao passo que a 

definição de Dias é mais geral. Para os autores, o sistema especialista consiste em 

base de conhecimento, dispositivo de inferência, programa explicativo, programa de 

aperfeiçoamento do conhecimento e um processador de linguagem natural. Um 

conceito que abrange tanto a definição quanto a explicação desse dispositivo de 

inferência é a feita por Forsyth e Rada (1986): 

[sistema especialista é um] Sistema capaz de recomendar ou 
apresentar decisões inteligentes numa área temática específica. Os 
sistemas especialistas típicos resolvem problemas que exigem anos 
de treinamento dos especialistas humanos. A maioria dos sistemas 
especialistas insere um dispositivo de inferência, que consiste num 
conjunto de métodos de raciocínio e uma base de conhecimento que 
armazena o conhecimento específico do sistema. 

 

Atualmente os sistemas especialistas, no âmbito das bibliotecas, são 

implantados no processamento técnico para classificação, indexação, buscas e 

bases de dados, serviços de referência, intercâmbio de informações via hipertexto, 

etc. E as suas potencialidades dependem da vontade humana e no raciocínio para o 

qual será direcionado e com qual finalidade, podendo servir como sistema de 

gerenciamento da informação para bibliotecas, tradução automática e mesmo 

aplicações educacionais como sistemas de instrução bibliográficas que utilizem 

jogos e simulações ou tutorias para ensinos diversificados. 
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3.5.2.2.2.3 Sistemas de recuperação da informação 

 

Para Belkin at all. (1987), um sistema de recuperação inteligente da 

informação é um cujas funções de cunho e ações humanas são realizadas por um 

programa de computador que interage diretamente com o usuário humano.  

Jones (1991) ressalta que: 

Tem sido sugerido, com crescente frequência, que podemos ter 
sistemas inteligentes de informação que são, a grosso modo, 
sistemas que são capazes de oferecer acesso efetivo a informação 
dependendo de textos ou documentos através da manipulação 
autônoma adaptativa de conceitos. 

Esses sistemas partem de premissas básicas como: 

A noção aqui é de automatizar o intermediário para dar ao usuário o 
acesso a informação através de um sistema especialista que explora 
o conhecimento possuído dos usuários, assuntos, literatura, 
descrição de documentos e técnicas de busca de forma a determinar 
a real necessidade do usuário e como e onde pode ser buscado para 
satisfazê-la, é claro, através de diálogo e de uma busca igualmente 
interativos. (JONES, 1991). 

Em contrapartida Maes (1994) diz que a recuperação inteligente da 

informação acontece quando um programa de computador, também chamado de 

agente inteligente, age a partir de instruções partidas de um usuário humano e 

através delas recupera e apresenta as informações para esse usuário, sem outro 

tipo de interação. 

Silva (2007) fala que esses sistemas devem interpretar, de alguma forma, o 

conteúdo das informações que estão nos documentos e ordená-los por relevância 

ao apresentá-lo para o usuário. Ressalta, ainda, que relevância deve ser o que dita 

um SRI, pois o objetivo central deve ser a recuperação dos documentos relevantes 

na consulta do usuário, sendo que essa recuperação deve trazer o menor número 

possível de documentos não relevantes. 

Como mencionado anteriormente nesse trabalho um exemplo atual de um 

sistema inteligente na recuperação da informação é o Now On Tap, do Google, que 

permite a imediata RI sem que o usuário precise redigir uma busca. Caso esteja 

interligado com as roupas do usuário através de um chip com tecnologia RFID 

(Identificação por Rádio Frequência) ou semelhante, por exemplo, quando o usuário 

se levanta pela manhã e caminha até o guarda-roupa o celular, previamente 

sabendo dos horários de seu dono por conta da repetição de rotina, “compreende” 
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que ele está indo se arrumar para sair. A partir disso já entra em contato com algum 

portal de previsão do tempo e cruza esses dados com os dos chips das roupas(que 

teriam informações sobre elas), sugerindo em seguida em sua tela quais as 

melhores opções que se encaixariam para o usuário, levando em consideração a 

temperatura ao longo do dia. E para isso o usuário não precisaria sequer formular 

algo, o sistema se anteciparia de modo a “prever” a necessidade do usuário e ainda 

assim entregá-lo a informação precisa e prática do melhor modo para ele. 
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4 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é um estudo descritivo quantitativo documental baseado 

na literatura com a ênfase numa abordagem bibliométrica para levantar os autores e 

os temas que são abordados dentro da Inteligência Artificial na Biblioteconomia. 

De acordo com Fonseca (1986), o termo "bibliometria" foi introduzido por Paul 

Otlet em 1934 e tem relação com métodos quantitativos e análises bibliográficas, 

embora segundo Santos e Kobashi (2009) a criação desse termo pertence a Alan 

Pritchard, em 1969. Araújo (2006) ressalta que bibliometria é a "técnica quantitativa 

e estatística de medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento 

científico". 

A fim de verificar a presença de pesquisas na área da Inteligência Artificial 

nas principais bases de publicações brasileiras realizaram-se diferentes tipos de 

buscas no campo assunto. Os números dos resultados foram então compilados em 

uma tabela e divididos entre sua totalidade, aqueles que foram selecionados e os 

que foram considerados relevantes. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da seguinte metodologia: 

 Levantamento de material bibliográfico sobre Inteligência Artificial em geral 

e mais especificamente nas suas aplicabilidades para a Ciência da 

Informação, a Biblioteconomia e a Recuperação da Informação; 

 Pesquisa nas fontes de informação SCIELO, Capes, ProQuest, Brapci e 

PERI (escolhidas por sua importância no cenário nacional) com a 

finalidade de averiguar se estão sendo realizadas pesquisas sobre 

Inteligência Artificial no Brasil; 

 Utilização de ferramentas bibliométricas na medição da produção científica 

brasileira na área demonstrado por meio de gráficos e tabelas. 

Os seguintes termos foram selecionados para compor as expressões de 

busca nas bases pesquisadas: Inteligência Artificial, Ontologia, Folksonomia, 

Inteligência Artificial e Internet, Web Semântica e Busca Inteligente – todos também 

pesquisados em inglês. A escolha deu-se pela representatividade lexical tanto no 

âmbito do escopo da pesquisa quanto na literatura acerca do tema. 

Vale ressaltar que não foram impostas nas pesquisas delimitação de período 

de tempo ou quantidade de documentos. 
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A seguir serão descritas as fontes de informação onde foram realizadas as 

pesquisas. 

 

4.1 SciELO 

De acordo com seu portal9 a SciELO (Scientific Eletronic Library Online) é 

uma biblioteca eletrônica que tem uma coleção selecionada de aproximadamente 

1.255 periódicos científicos brasileiros e cerca de 555.407 artigos. Sendo resultado 

de um projeto de pesquisa inicialmente realizado pela FAPESC (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) com a BIREME (Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciência da Saúde), contou com a entrada 

do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) a partir 

de 2002.  

Possui como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para que sejam 

preparados, avaliados, armazenados e disseminados a produção científica em 

formato eletrônico. 

As pesquisas feitas com a base SciELO foram realizadas no dia 21 de maio 

de 2015. O passo-a-passo, buscas e diferenças com relação a termos e resultados 

serão apresentados no item 7.1. 

 

4.2 ProQuest 

De acordo com seu portal10 o ProQuest tem como objetivo a capacitação de 

pesquisadores e bibliotecários através do conteúdo e das tecnologias que dispõe. É 

detentor de um conteúdo crescente que atualmente dispõe de mais de 90.000 fontes 

autorizadas, 6 mil milhões de páginas digitais, abrangendo seis séculos. Inclui a 

maior coleção do mundo de dissertações e teses, 20 milhões de páginas e três 

séculos de jornais regionais e globais, mais de 450.000 ebooks, coleções de revistas 

e periódicos acadêmicos do mundo. E através de parcerias tem acesso a coleções 

históricas digitalizadas de grandes bibliotecas e museus, bem como organizações 

variadas. O passo-a-passo, buscas e diferenças com relação a termos e resultados 

serão apresentados no item 7.1. 

                                            

9 Disponível em: http://www.scielo.org/php/index.php. 
10 Disponível em: http://www.proquest.com/LATAM-PT/. 

http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.proquest.com/LATAM-PT/
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As pesquisas feitas com a base ProQuest foram realizadas no dias 21 e 22 de 

maio de 2015. 

O passo-a-passo, buscas e diferenças com relação a termos e resultados 

serão apresentados no item 7.2. 

 

4.3 Brapci 

De acordo com seu portal11 o projeto Brapci (Base de Dados Referenciais de 

Artigos de Periódicos em Ciência da Informação), da Instituição a que pertence 

(UFPR), é resultado do projeto de pesquisa "Opções metodológicas em pesquisa: a 

contribuição da área da informação para a produção de saberes no ensino superior" 

que tem como objetivo auxiliar estudos na área da Ciência da Informação. Conta 

com referências e resumos de 8.303 textos publicados em 37 periódicos nacionais, 

impressos ou eletrônicos, na área de Ciência da Informação. 

As pesquisas feitas na base Brapci foram realizadas no dia 22 de maio de 

2015. 

O passo-a-passo, buscas e diferenças com relação a termos e resultados 

serão apresentados no item 7.3. 

 

4.4 CAPES 

De acordo com seu portal12 a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) foi criada pelo Ministério da Educação (MEC) e tem como 

objetivo o apoio da pós-graduação (mestrado e doutorado) em todos os estados 

brasileiros através de um sistema de avaliação que busca um padrão de excelência 

nos trabalhos acadêmicos. Disponibiliza 130 bases referenciais. Dentre seus 

objetivos estão: a divulgação da produção científica, fazer investimentos na 

formação de recursos nacionais e internacionais e pratica a  promoção da 

cooperação científica nacional. 

As pesquisas feitas no portal CAPES foram realizadas no dia 22 e 27 de maio 

de 2015. 

O passo-a-passo, buscas e diferenças com relação a termos e resultados 

serão apresentados no item 7.4. 

                                            

11 Disponível em: www.brapci.ufpr.br 
12 Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br/. 

file:///C:/Users/MariadelSol/Desktop/www.brapci.ufpr.br
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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4.5 PERI 

De acordo com seu portal13 a base PERI, afiliada a UFMG, foi criada em 1987 

e tem referências de artigos de periódicos e trabalhos publicados em anais de 

eventos técnico-científicos nas áreas de Biblioteconomia, Ciência da Informação, 

Arquivologia, Museologia, e áreas interdisciplinares. Disponibiliza “56 títulos de 

periódicos indexados e 25 anais de eventos técnicos. Permite igualmente via internet 

o acesso a documentos existentes no acervo da Biblioteca Professora Etelvina Lima 

os resumos e/ou textos completos. 

As pesquisas realizadas na base PERI foram feitas no dia 27 e 28 de maio de 

2015.  

O passo-a-passo, buscas e diferenças com relação a termos e resultados 

serão apresentados no item 7.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

13 Disponível em: http://bases.eci.ufmg.br.  

http://bases.eci.ufmg.br/
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5 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 Levantamento de Dados 

A seguir será explicado como foi realizada a busca em cada uma das fontes 

de informação e suas respectivas estratégias tanto de filtro como de utilização de 

termos. 

 

5.1.1 SCIELO 

Primeiro foi acessado o site (http://www.scielo.org/php/index.php) para ser 

realizada a pesquisa. O método escolhido foi "integrada" e não foi selecionado 

região específica. 

 

5.1.1.1 (Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence) 

O primeiro termo buscado foi "Inteligência Artificial OR Artificial Intelligence". 

Foram encontrados 841 resultados, sendo verificado que muitos não eram de 

interesse dessa pesquisa. 

Foi realizada, portanto, uma Busca Avançada com os seguintes termos: 

“(inteligência AND artificial) OR (artificial AND intelligence)". A pesquisa automática 

colocou os parênteses entre os termos, ficando "(inteligencia) AND (artificial) OR 

(artificial) AND (intelligence)". Foram recuperados 124 resultados, mas que ainda 

não contemplavam a natureza da busca, pois o interesse era ter os termos unidos. 

Utilizando apenas a caixa de busca após serem colocados os parênteses da 

pesquisa anterior foram apenas modificadas as posições, em um novo termo de 

busca: "(inteligencia artificial) OR (artificial intelligence)". Foram recuperados 306 

resultados. 

Foi refinado o resultado selecionando as áreas temáticas “Ciências Sociais 

Aplicadas”, “Ciências Humanas”, “Linguistics, Letters and Arts”. Após esse filtro 

foram selecionados 33 resultados. Dos 33 resultados, 5 foram considerados 

relevantes. Dos 5 todos os resultados pertenciam a brasileiros e foram adicionados a 

listagem. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 1. 

 

http://www.scielo.org/php/index.php
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5.1.1.2 Ontologia OR Ontology 

O primeiro termo buscado foi "Ontologia OR Ontology". Foram encontrados 

432 resultados. 

Foi refinado o resultado selecionando as áreas temáticas "Ciências Sociais 

Aplicadas", "Ciências Humanas", "Linguistics, Letters and Arts". Após esse filtro 

foram encontrados 350 resultados.  

Como os resultados ainda eram muitos para serem analisados um a um foi 

utilizado o filtro por subárea temática selecionando "Ciência da informação e 

biblioteconomia", "Ciências sociais, interdisciplinas", "Social Sciences, 

Interdisciplinary",  "Humanidades, Multidisciplinar", "Humanities, Multidisciplinary" e 

"Language and Linguistics". Após a realização do filtro foram selecionados 78 

resultados.  

Dos 78 resultados selecionados 9 mas apenas 3 foram considerados 

relevantes. Dos 3 todos os resultados pertenciam a brasileiros e foram adicionados a 

listagem. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 2. 

 

5.1.1.3 (Web Semântica) OR (Web 3.0) 

O primeiro termo buscado foi "(web semântica) OR (web 3.0)". Foram 

encontrados 141 resultados. 

Foi refinado o resultado selecionando as áreas temáticas "Ciências Sociais 

Aplicadas", "Ciências Humanas", "Linguistics, Letters and Arts". Após esse filtro 

foram encontrados 40 resultados.  

Dos 40 resultados foram selecionados 10.  

Dos 10 resultados, 7 foram considerados relevantes. Desses 7, 6 pertenciam 

a brasileiros e foram adicionados a listagem. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 3. 

 

5.1.1.4 Folksonomia or Folksonomy 

O primeiro termo buscado foi "folksonomia or folksonomy". Foram 

encontrados 3 resultados. 

Dos 3 resultados foram selecionados 2.  

Dos 2 resultados, 2 foram considerados relevantes e 1 pertencia a brasileiras 

e foi adicionado a listagem. 
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Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 4. 

 

5.1.1.5 [(Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence)] AND [(Web) OR (Internet)]  

O primeiro termo buscado foi "(Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence) 

AND (Web) OR (Internet)". Foram encontrados 295 resultados. 

Foi refinado o resultado selecionando as áreas temáticas "Ciências Sociais 

Aplicadas", "Ciências Humanas", "Linguistics, Letters and Arts". Após esse filtro 

foram encontrados 29 resultados.  

Dos 29 resultados foram selecionados 9. 

Dos 9 resultados, 5 foram considerados relevantes e todos pertenciam a 

brasileiros e foram adicionados a listagem. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 5. 

 

5.1.1.6 (Busca inteligente) or (Intelligent search) 

O primeiro termo buscado foi "(busca inteligente) OR (intelligent search)". 

Foram encontrados 21 resultados. 

Foram selecionados 5 resultados e 4 foram considerados relevantes, mas 

nenhum pertencia ou tinha colaboração brasileira. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 6. 

 

5.1.2 PROQUEST 

Foi acessado o site (http://search.proquest.com/index) para ser realizada a 

pesquisa. Em seguida foi selecionada a aba “Busca Avançada”. 

Foram marcadas as caixas “Texto completo” e “Revisado por especialistas”.  

Os tipos de fontes selecionadas foram “Dissertações e teses” e “Periódicos 

acadêmicos”. 

Os tipos de documentos selecionados foram “Artigo” e “Dissertação/Tese”. 

Os idiomas selecionados foram “Espanhol”, “Inglês” e “Português”. 

O ProQuest utiliza um vocabulário onde é possível selecionar os termos 

utilizados na indexação ao ser realizada a busca. 

 

5.1.2.1 (Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence) 

A primeira busca foi a seleção dos termos "inteligencia artificial", o operador 

booleano "OR", e "artificial intelligence". 

http://search.proquest.com/index
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Foram encontrados 21.534 resultados. Refinando a busca pelo Tipo de 

Documento foram excluídos: Recursos”, Estudos de caso, Relatórios, Comentários, 

Notícias, Críticas literárias, Editoriais, Críticas, Biografias, Pesquisas de mercado, 

Conferências, Não identificados, Ficção, Correspondências, Obituários, Correções e 

Retratações, Materiais de instrução ou diretrizes e palestras. Os que permaneceram 

foram os documentos que eram “Artigos” e “Informações gerais”, resultando em 

4.105 resultados. 

Refinando novamente a busca, dessa vez pelo Assunto, foram selecionados 

para permanecerem os documentos que tivessem os assuntos: “Information 

systems”, “information retrieval” e “information technology”. O resultado foram 103 

resultados. 

Desses 103 resultados foram selecionados 6 e 3 foram considerados 

relevantes. Desses 3 nenhum era brasileiro. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 1. 

 

5.1.2.2 Ontologia OR Ontology 

A primeira busca foi a seleção dos termos "ontologia", o operador booleano 

"OR", e "ontology". 

Foram encontrados 19.509 resultados. Refinando a busca pelo Tipo de 

Documento foram excluídos: Recursos, Comentários, Críticas literárias, Estudos de 

caso, Relatórios, Notícias, Editoriais, Conferências, Biografias, Críticas, 

Correspondências, Pesquisas de mercado, Não identificados e Entrevistas. Os que 

permaneceram foram os documentos que eram “Artigos” e “Informações gerais”, 

resultando em 2.426 resultados. 

Refinando novamente a busca, dessa vez pelo Assunto, foram selecionados 

para permanecerem os documentos que tivessem os assuntos: “research”, 

“ontology", "social sciences", "sciences", "organizational behavior", "organization 

theory", "epistemology", "research methodology" e "internet". O resultado foram 13 

resultados. 

Desses 13 resultados foram selecionados 5 e 3 marcados como relevantes. 

Dos 3 nenhum era brasileiro. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 2. 

 

. 



49 

 

5.1.2.3 (Web Semântica) OR (Web 3.0) 

A primeira busca foi a seleção dos termos "web 3", o operador booleano "OR", 

e "web semantic". 

Foram encontrados 313.989 resultados. Refinando a busca pelo Tipo de 

Documento foram excluídos: Recursos, Comentários, Notícias, Críticas Literárias, 

Estudos de caso, Relatórios, Editoriais, Correspondências, Críticas, Artigos de 

Conferência, Conferências, Biografias, Pesquisas de mercado, Materiais de 

instrução ou diretrizes, Não identificados, Discusos ou Palestras, Entrevistas, 

Correções ou Retratações, Bibliografias, Diretórios, Ficções, Obituários, Relatórios 

de dados ou estatísticos, Casos de negócios, Receitas, Relatórios técnicos, 

Continuações de conferências, Cartoons editoriais ou revistas em quadrinhos, 

Partes introdutórias, Poemas, Documentos de referências e Índices. Os que 

permaneceram foram os documentos que eram “Artigos” e “Informações gerais”, 

resultando em 23.499 resultados. 

Refinando novamente a busca, dessa vez pelo Assunto, foram selecionados 

para permanecerem os documentos que tivessem o assunto: "internet" . O resultado 

foram 81 resultados. 

Desses 81 resultados foram selecionados 6 e 4 foram considerados 

relevantes. Desses 4 nenhum era brasileiro. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 3. 

 

5.1.2.4 Folksonomia or Folksonomy 

Na primeira busca não foram encontrados os termos "folksonomia" ou 

"folksonomy" para a seleção, portanto foram digitados no campo de busca o termo 

"folksonomia", selecionado o operador booleano "OR", e "folksonomy". 

Foram encontrados 184 resultados. Refinando a busca pelo Tipo de 

Documento foram excluídos: Recursos, Estudos de caso, Relatórios e Críticas 

literárias. Os que permaneceram foram os documentos que eram “Artigos” e 

“Informações gerais”, resultando em 1 resultado não relevante. 

Refazendo a busca foi deixado apenas o termo em português, "folksonomia" e 

o resultado foram 4 resultados não relevantes. 

Em seguida foi deixado apenas o termo em inglês, "folksonomy", e foram 

encontrados 180 resultados. Refinando a busca pelo Tipo de Documento foram 

excluídos: Recursos, Estudos de caso, Relatórios e Críticas literárias. Os que 
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permaneceram foram os documentos que eram “Artigos” e “Informações gerais”, 

resultando em 1 resultado não relevante. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 4. 

 

5.1.2.5 [(Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence)] AND [(Web) OR (Internet)]  

Na primeira busca foi selecionado o termo "inteligência artificial", o operador 

booleano "OR", o termo "artificial intelligence", o operador booleano "AND", o termo 

"web 3", o operador booleano "OR" e o termo "internet". 

Foram encontrados 8.376 resultados. Refinando a busca pelo Tipo de 

Documento foram excluídos: Recursos, Estudos de caso, Relatórios, Críticas 

literárias, Comentários, Notícias, Editoriais, Conferências, Pesquisas de mercado, 

Correspondências, Não identificados, Ficções e Discusos ou palestras. Os que 

permaneceram foram os documentos que eram “Artigos” e “Informações gerais”, 

resultando em 785 resultados. 

Refinando novamente a busca, dessa vez pelo Assunto, foram selecionados 

para permanecerem os documentos que tivessem os assuntos: “artificial 

intelligence", "internet", "technological change", "research", "information retrieval", 

"information technology", "information management", "neural networks", "information 

systems", "library science", "expert systems", "indexing", "information", "information 

dissemination” e "libraries". O resultado foram 2 documentos não relevantes. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 5. 

 

5.1.2.6 (Busca Inteligent) or (Intelligent Search) 

O primeiro termo buscado foi "(busca inteligente) OR (intelligent search)". 

Foram encontrados 18.642 resultados. 

Refinando a busca pelo Tipo de Documento foram excluídos: Recursos, 

Comentários, Estudos de caso, Relatórios, Críticas Literárias, Notícias, Críticas, 

Biografias, Conferências, Pesquisas de mercado, Discursos ou palestras, Editoriais, 

Correções ou retratações, Correspondências e Não identificados. Os que 

permaneceram foram os documentos que eram “Artigos” e “Informações gerais”, 

resultando em 3.191 resultados. 

Refinando a busca, dessa vez pelo assunto, foram deixados: Libraries, 

Intelligence, Searches, Information Technology, Information Retrieval e Artificial 

Intelligence. Após esse filtro ficaram 6 resultados. 
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Desses 6 foram selecionados 3 e 1 foi considerado relevante, mas não 

pertencia ou possuía colaboração brasileira. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 6. 

 

5.1.3 BRAPCI 

Foi acessado o site (http://www.brapci.ufpr.br/) para ser realizada a pesquisa. 

Foi selecionada a busca por “Todos”, que significa que os termos seriam procurados 

nos campos de Título, Palavra-Chave, Resumo, etc. 

 

5.1.3.1 (Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence) 

Foram digitados os termos “inteligência artificial”, colocado o operador 

booleano OR e depois o termo “artificial inteligence”. Foram recuperados 25 

documentos. 

Dos 25 recuperados 15 foram selecionados e 10 foram separados 

considerados relevantes. Desses 10 separados, 7 eram de brasileiros ou tinham 

participação brasileira na autoria. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 1. 

 

5.1.3.2 (Ontologia) OR (Ontology) 

Foram digitados os termos “ontologia”, digitado o operador booleano OR e 

depois o termo “ontology”. Foram recuperados 129 documentos. 

Dos 130 recuperados 16 foram selecionados e 12 considerados relevantes. 

Desses 12, 10 eram de brasileiros ou tinham participação brasileira na autoria. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 2. 

 

5.1.3.3 (Web Semântica) OR (Web 3.0) 

Foram digitados os termos “web semantica”, digitado o operador booleano OR 

e depois o termo “web 3”. Foram recuperados 197 documentos. 

Dos 197 recuperados 17 foram selecionados  e 13 foram considerados 

relevantes. Desses 13, 11 eram de brasileiros ou tinham participação brasileira na 

autoria. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 3. 

 

http://www.brapci.ufpr.br/
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5.1.3.4 (Folksonomia) OR (Folksonomy) 

Foram digitados os termos “folksonomia”, digitado o operador booleano OR e 

depois o termo “folksonomy”. Foram recuperados 22 documentos. 

Dos 22 recuperados 9 foram selecionados e 5 considerados relevantes. 

Desses 5, 4 eram de brasileiros ou tinham participação brasileira na autoria. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 4. 

 

5.1.3.5 [(Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence)] and [(web) or (Internet)]  

Na primeira busca foi digitado o termo "inteligência artificial", o operador 

booleano "OR", o termo "artificial intelligence", o operador booleano "AND", o termo 

"web 3", o operador booleano "OR" e o termo "internet". Foram encontrados 549 

resultados, no entanto as primeiras páginas não mostraram relevantes, então a 

pesquisa foi refeita.  

Para a nova busca foram utilizados os termos "internet", o operador booleano 

"AND" e "inteligência artificial". Foi recuperado apenas um resultado não relevante.  

A expressão de busca foi refeita para o termo "web", o operador AND e o 

segundo termo "inteligência artificial". Foram recuperados dois resultados e apenas 

um relevante. 

Aumentando o aspecto da busca para os termos "inteligência artificial", o 

operador OR, "artificial inteligence", o operador AND e o termo "web" foram 

encontrados 24 documentos. Dos 24 documentos encontrados 13 foram 

selecionados. Desses 13 foram considerados relevantes 9 e 8 eram de brasileiros. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 5. 

 

5.1.3.6 (Busca Inteligent) or (Intelligent Search) 

Foram digitados os termos “busca inteligente”, digitado o operador booleano 

OR e depois o termo “intelligent search”. Foram recuperados 12 documentos. 

Dos 12 recuperados 4 foram selecionados e todos considerados relevantes. 

Todos eram de brasileiros ou tinham participação brasileira na autoria. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 6. 

 

5.1.4 CAPES 

Foi acessado o site (http://www-periodicos-capes-gov-

br.ez54.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome) para ser realizada a 

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez54.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez54.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome
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pesquisa. Foi selecionada a opção “Busca Avançada” e nas guias antes dos termos 

foi colocado para buscar em “Qualquer” parte do documento (título, autor ou 

assunto). Foi selecionada a opção “é (exato)” para vir antes das expressões de 

busca. O tipo de documento selecionado foi o “Artigo”. 

 

5.1.4.1 (Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence) 

Foi digitado o termo "inteligência artificial", selecionado o operador booleano 

"OR" e depois o termo "artificial intelligence". Foram encontrados 184.947 

resultados. 

O primeiro refinamento foi selecionar o tipo de documento para "Artigo", 

desprezando “Recursos textuais”, “Resenhas”, “Atas de congressos”, “Artigos de 

jormal” e “Livros”, totalizando em 179.597 resultados. Em seguida foi refinado por 

idioma, deixando os documentos que estavam em inglês, espanhol e português. 

Permaneceram 161.594 resultados, e refinando por aqueles revisados por pares 

sobraram 94.881 resultados.  

Como ainda tinha um grande volume de documentos para serem analisados 

foi refinado dessa vez pelo periódico, procurando achar os que seriam relevantes 

por estarem na área de Ciência da Informação. Foi deixado, portanto, os 

documentos referente ao periódico Journal of the American Society for Information 

Science and Technology. Os outros periódicos tinham afinidades com áreas 

relacionadas à matemática e ciência da computação pura. Após o refinamento por 

periódico ficaram 43 resultados relevantes. 

A fim de especificar ainda mais foi refinada a busca pelo assunto e 

permaneceram "Articles", "Studies", "Artificial Intelligence", "Information Retrieval", 

"Online Information Retrieval", "Information Storage and Retrieval", "Information 

Science" e "Online Searching". Após o filtro permaneceram 3 que foram 

considerados relevantes. Desses 3 nenhum pertencia ou tinha colaboração 

brasileira. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 1. 

 

5.1.4.2 (Ontologia) or (Ontology) 

Foi digitado o termo "ontologia", selecionado o operador booleano "OR" e 

depois o termo "ontology". Foram encontrados 125.596 resultados.  
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O primeiro refinamento foi selecionar o tipo de documento para "Artigo", 

desprezando “Recursos textuais”, “Resenhas”, “Atas de congressos”, “Artigos de 

jormal” e “Livros”, totalizando em 116.084 resultados. Em seguida foi refinado por 

idioma, deixando os documentos que estavam em inglês, espanhol e português. 

Permaneceram 110.463 resultados, e refinando por aqueles revisados por pares 

sobraram 68.477 resultados.  

Como ainda tinha um grande volume de documentos para serem analisados 

foi refinado dessa vez pelo periódico, procurando achar os que seriam relevantes 

por estarem na área de Ciência da Informação. Foi deixado, portanto, os 

documentos referente aos periódicos Information Sciences, Information Systems,  

Journal of the American Society for Information Science and Technology e 

Knowledge and Information Systems. Os outros periódicos tinham afinidades com 

áreas relacionadas à engenharia, bioinformática, artes, informações biomédicas, 

redes e softwares. Após o refinamento por periódico ficaram 504 resultados.  

A fim de especificar ainda mais foi refinada a busca pelo assunto e 

permaneceram "Ontology", "Information Systems", "Ontologies", "Information 

Retrieval" e "Knowledge Management". Após o filtro permaneceram 62 resultados, 

entretanto o portal de periódicos não mostrava quais eram, não possibilitando a 

compilação dos dados referentes a essa pesquisa em particular. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 2. 

 

5.1.4.3 (Web Semântica) OR (Web 3.0) 

Foi digitado o termo "web semantica", selecionado o operador booleano "OR" 

e depois o termo "web 3". Foram encontrados 1.804 resultados.  

O primeiro refinamento foi selecionar o tipo de documento para "Artigo", 

desprezando “Recursos textuais”, “Resenhas”, “Atas de congressos”, “Artigos de 

jormal” e “Livros”, totalizando em 1.765 resultados. Em seguida foram deixados 

apenas os revisados por pares, resultando em 1.174. Foi refinado por idioma, 

deixando os documentos que estavam em inglês, espanhol e português. 

Permaneceram 1.131 resultados.  

Como ainda tinha um grande volume de documentos para serem analisados 

foi refinado dessa vez pelo periódico, procurando achar os que seriam relevantes 

por estarem na área de Ciência da Informação. Foi deixado, portanto, os 

documentos referente ao periódico Information Processing & Management. Os 
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outros periódicos tinham afinidades com áreas relacionadas à estrutura 

computacional, redes, críticas, ecologia, estudo de inglês, movimento feminista, 

literatura moderna, biomedicina, dentre outros. Após o refinamento por periódico 

ficaram 12 resultados.  

Desses 12 foram selecionados 6 e 4 foram considerados relevantes, sendo 

que nenhum pertencia ou tinha colaboração brasileira. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 3. 

 

5.1.4.4 (Folksonomia) OR (Folksonomy) 

Foi digitado o termo "folksonomia", selecionado o operador booleano "OR" e 

depois o termo "folksonomy". Foram encontrados 988 resultados.  

O primeiro refinamento foi selecionar o tipo de documento para "Artigo", 

desprezando “Recursos textuais”, “Resenhas”, “Atas de congressos”, “Artigos de 

jormal” e “Livros”, totalizando em 984 resultados. Em seguida foram deixados 

apenas os revisados por pares, resultando em 463. Foi refinado por idioma, 

deixando os documentos que estavam em inglês, espanhol e português. 

Permaneceram 455 resultados.  

Como ainda tinha um grande volume de documentos para serem analisados 

foi refinado dessa vez pelo periódico, procurando achar os que seriam relevantes 

por estarem na área de Ciência da Informação. Foi deixado, portanto, os 

documentos referente aos periódicos Artificial Intelligence Review, Information 

Processing & Management, Journal of Information Science, Library Hi Tech e Online 

Information Review. Os outros periódicos tinham afinidades com áreas relacionadas 

à sistemas de engenharia, computação, aplicativos, medicina, dentre outros. Após o 

refinamento por periódico ficaram 39 resultados.  

Desses 39 foram selecionados 7 e 4 foram considerados relevantes, sendo 

que nenhum pertencia ou tinha colaboração brasileira. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 4. 

 

5.1.4.5 [(Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence)] and [(web) or (Internet)]  

Foi digitado o termo "inteligencia artificial", selecionado o operador booleano 

"AND" e depois o termo "internet". Foram encontrados 23 resultados não relevantes.  

Refazendo a busca foi repetido o termo "inteligência artificial", o operador 

booleano "AND" e o termo "web". Foram recuperados 53 resultados. 



56 

 

Desses 53 foram selecionados 15 e 10 considerados relevantes, sendo que 

nenhum pertencia ou tinha colaboração brasileira. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 5. 

 

5.1.4.6 (Busca Inteligent) or (Intelligent Search) 

Foi digitado o termo "busca inteligente", selecionado o operador booleano 

"OR" e depois o termo "intelligent search". Foram encontrados 2.186 resultados.  

O primeiro refinamento foi selecionar o tipo de documento para "Artigo", 

desprezando “Recursos textuais”, “Resenhas”, “Atas de congressos”, “Artigos de 

jormal” e “Livros”, totalizando em 2.056 resultados. Em seguida foram deixados 

apenas os revisados por pares, resultando em 1.177. Foi refinado por idioma, 

deixando os documentos que estavam em inglês, espanhol (não havia nenhum em 

português). Permaneceram 1.158 resultados.  

Como ainda tinha um grande volume de documentos para serem analisados 

foi refinado dessa vez pelo periódico, procurando achar os que seriam relevantes 

por estarem na área de Ciência da Informação. Foi deixado, portanto, os 

documentos referente aos periódicos Artificial Intelligence, Computers & Operations 

Research, Information Sciences e Online Information Review. Os outros periódicos 

tinham afinidades com áreas relacionadas à sistemas de engenharia, computação, 

aplicativos, aprendizado, dentre outros. Após o refinamento por periódico ficaram 80 

resultados.  

Refinando pelo assunto foram deixados: Operations Research, Searching, 

Artificial Intelligence, On-line systems e Internet. 

Após o filtro não ficou nenhum resultado. 

Foi retornada a pesquisa até antes da utilização do filtro e examinados 

manualmente os 80 resultados, mas não foram encontrados nenhum relevante ao 

tema abordado. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 6. 

 

5.1.5 PERI 

Foi acessado o site (http://bases.eci.ufmg.br/PERI.htm) e selecionado a guia 

"Pesquisa Simples". Na base PERI o sinal que representa o operador booleano AND 

é o asterisco, "*", e o que representa o operador booleano OR é a adição, "+". 

 

http://bases.eci.ufmg.br/peri.htm
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5.1.5.1 (Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence) 

Foi digitado o termo de pesquisa "inteligencia artificial+artificial intelligence" e 

foram recuperados 16 resultados. Desses 16 foram selecionados 10 e 6 

considerados relevantes. 

Dos 6 todos eram de brasileiros e foram adicionados a tabela de autores. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 1. 

 

5.1.5.2 (Ontologia) or (Ontology) 

Foi digitado o termo de pesquisa "ontologia+ontology" e foram recuperados 

107 resultados.  Desses 107 foram selecionados 16 e 11 considerados relevantes. 

Dos 11 todos eram de brasileiros e foram adicionados a tabela de autores. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 2. 

 

5.1.5.3 (Web Semântica) OR (Web 3.0) 

Foi digitado o termo de pesquisa "web semantica+web 3" e foram 

recuperados 44 resultados.  Desses 44 foram selecionados 15 e 8 considerados 

relevantes. 

Dos 8 todos eram de brasileiros e foram adicionados a tabela de autores. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 3. 

 

5.1.5.4 (Folksonomia) OR (Folksonomy) 

Foi digitado o termo de pesquisa "folksonomia+folksonomy" e foram 

recuperados 27 resultados.  Desses 27 foram selecionados 12 e 8 considerados 

relevantes. 

Dos 8 todos eram de brasileiros e foram adicionados a tabela de autores. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 4. 

 

5.1.5.5 [(Inteligência Artificial) OR (Artificial Intelligence)] and [(web) or (Internet)]  

Foi digitado o termo de pesquisa "Inteligência Artificial+Artificial 

Intelligence*Web+Internet" e foram recuperados 772 resultados. Foi tentado então 

outras expressões de busca, "Inteligência Artificial*Web" e Inteligência 

Artificial*Internet", mas recuperaram zero resultados. A quarta tentativa de termo, 

"Inteligência Artificial*Web+Internet", resultou em 757 resultados. A base PERI não 
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tem como refinar os resultados, portanto foram olhados um a um e marcados como 

relevantes ou não.  

Desses 772 foram selecionados 49 e 12 considerados relevantes. Dos 12 

todos eram de brasileiros e foram adicionados a tabela de autores. 

Os resultados obtidos com essa busca foram colocados na Tabela 5. 

 

5.1.5.6 (Busca Inteligent) or (Intelligent Search) 

Foi digitado o termo de pesquisa "busca inteligente+intelligent search". Não 

foram encontrados resultados. Foi então buscado os termos isoladamente, primeiro 

"busca inteligente" e depois "intelligent search". Em ambos os casos não foram 

encontrados resultados. 

Os resultados foram adicionados a Tabela 6. 

 

5.2 Resultados obtidos e análise de dados 

A concepção dos gráficos e tabelas a seguir tem como objetivo mostrar a 

produção brasileira na área de Inteligência Artificial com enfoque em Biblioteconomia 

e Recuperação da Informação e os seus principais autores e temas. 

Como resultado da compilação dos dados apresentados na seção anterior 

foram gerados os três gráficos e as seis tabelas produzidos pela autora. Os títulos 

das tabelas são as expressões de busca utilizadas nas pesquisas nas bases. 

Nas tabelas, a coluna 2 exibe os “Resultados obtidos”, que foram os primeiros 

números de resultados que foram encontrados ao ser realizada cada busca. Já na 

coluna 3 os “Resultados selecionados” foram os resultados que passaram pela 

triagem de filtro ou humana até se encaixarem de modo geral no âmbito da 

pesquisa. Os “Resultados relevantes”, na coluna 4, são aqueles que mostraram 

relevância com o tema da pesquisa e foi retirado desse número as “Publicações 

brasileiras”, coluna 5, que são as publicações que possuem um ou mais autores 

brasileiros, sendo esses o foco dessa pesquisa. A relação de percentual entre os 

“Resultados relevantes” e as “Publicações brasileiras“ forma a última coluna dessa 

tabela. O “Total” refere-se ao somatório de “Resultados relevantes” e “Publicações 

brasileiras” e a relação percentual entre elas. Não foram considerados os totais das 

colunas 2 e 3 por não pertencerem ao escopo desse trabalho. 
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As referências das publicações brasileiras (Apêndice 2) foram então 

compilados na Tabela 8 que se encontra no Apêndice 1.  

 

5.2.1 GRÁFICOS E TABELAS 

Foram encontrados no total 110 resultados nas fontes de informação, 

divididos em 66 trabalhos e 92 autores. O primeiro trabalho encontrado data de 1983 

e o último foi publicado em 2014 – não sendo encontrados, portanto, trabalhos 

datados de antes ou depois desse período, como pode ser visto no gráfico abaixo. 

Apesar da variável ano não ser o foco da pesquisa a análise dessa tendência 

permite a visão panorâmica do total das publicações ao longo de todo o período 

recuperado. 

 

 

Gráfico 1 – Publicações encontradas por ano 

 

É perceptível a divisão do Gráfico 1 em dois momentos, de 1983 até 2006 e 

de 2007 até 2014. Sendo os anos de maiores produções 2007, 2009 e 2013 com 

sete, seis e oito trabalhos, respectivamente. 



60 

 

É possível, ainda, visualizar que a produção encontrada na área foi 

relativamente constante (variando entre um e dois trabalhos) até 2007, quando 

houve um crescimento para sete publicações, caindo no ano seguinte para três 

publicações e apresentando irregularidades até o ano de 2014. Contudo, não houve 

um crescimento linear na produção. 

A pesquisa por termos revelou um descompasso entre os resultados obtidos 

(coluna 2) e as publicações brasileiras (coluna 5). Notadamente a recuperação das 

publicações foi afetada pela revocação não tão precisa. Muitos trabalhos e autores 

relevantes para o escopo da pesquisa podem ter sido descartados devido a esse 

fator.  

Verifica-se que a maior quantidade de resultados relevantes foi encontrada na 

base de dados Brapci (10) e dela também foram retiradas a maior quantidade de 

publicações brasileiras (7), depois vem a base PERI (6 relevantes, 6 brasileiros) 

seguida pela SciELO (5 relevantes, 5 brasileiros). Tanto o ProQuest como a CAPES 

apresentaram resultados relevantes. Esses não pertenciam ou possuíam autores 

brasileiros, portanto, não foram para a listagem no campo “Publicações brasileiras” 

(Ver Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Resultados encontrados com a expressão de busca “(Inteligência 
Artificial) OR (Artificial Intelligence)”, nas bases pesquisadas 

Fontes de 
Informação 

Resultados 
obtidos 

Resultados 
selecionados 

Resultados 
relevantes 

Publicações 
brasileiras  

Relevantes 

Brasileiros 

SciELO 841 33 5 5 100% 

ProQuest 21.534 6 3 0 0 

Brapci 25 15 10 7 70% 

CAPES 184.947 43 3 0 0 

PERI 16 10 6 6 100% 

Total 27 18 66,66% 

 

Tanto na SciELO quanto na PERI todos os resultados relevantes (5 e 6, 

respectivamente) eram de brasileiros, totalizando 100% na última coluna. Na Brapci 

7 dos 10 pertenciam (70%). 

Foram encontrados 27 trabalhos considerados relevantes e sobre esse tema 

nessas bases 18 tinham autoria brasileira, representando 66,66%. 
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Foi observado uma precisão insatisfatória nas bases CAPES e ProQuest 

devido a grande diferença entre os “Resultados obtidos” e as “Publicações 

brasileiras”. Nas bases Brapci e PERI a busca foi mais precisa, tendo no campo 

“Publicações brasileiras” um número mais próximo do seus respectivos “Resultados 

obtidos”. Os “Resultados obtidos” na base SciELO foram semelhantes aos 

encontrados no ProQuest. Todas as publicações relevantes, nessa base, foram 

brasileiras. 

 

Tabela 2 – Resultados encontrados com a expressão de busca “(Ontologia) OR 
(Ontology)”, nas bases pesquisadas 

Fontes de 
informação 

Resultados 
obtidos 

Resultados 
selecionados 

Resultados 
relevantes 

Publicações 
brasileiras  

Relevantes 

Brasileiros 

SciELO 432 78 3 3 100% 

ProQuest 19.509 5 3 0 0 

Brapci 129 15 11 10 90,90% 

CAPES 125.596 – – – – 

PERI 44 15 12 11 91,66% 

Total 29 24 82,75% 

 

Na Tabela 2 é possível verificar que a maior quantidade de resultados 

relevantes foi na base PERI (12), seguida da Brapci (11) e depois a SciELO e 

Proquest (ambos 3).  

A base que trouxe maior quantidade de publicações brasileiras sobre esse 

tema foi a PERI, com 11 resultados, seguida da Brapci, com 10, e depois a SciELO 

com 3 resultados. Não foram encontradas, com esse termo de pesquisa, 

publicações brasileiras no ProQuest, apesar dos 3 resultados relevantes.  

Reiterando que as pesquisas na CAPES com esse termo de busca não 

puderam ser finalizadas devido a problemas técnicos no portal que até o dia 15 de 

junho de 2015 ainda não haviam sido solucionados. 

Foi nessa expressão de busca onde foi encontrada a maior proporção total 

entre resultados relevantes e brasileiros. Dado esse ocasionado pelas três bases 

que retornaram resultados favoráveis nessa coluna. Foram encontrados sobre esse 

tema 29 resultados relevantes, sendo que 24 eram brasileiros, totalizando 82,75%. 
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Tabela 3 – Resultados encontrados com a expressão de busca “(Web 
Semântica) OR (Web 3.0)”, nas bases pesquisadas 

Fontes de 
informação 

Resultados 
obtidos 

Resultados 
selecionados 

Resultados 
relevantes 

Publicações 
brasileiras  

Relevantes 

Brasileiros 

SciELO 141 10 7 6 85,71% 

ProQuest 313.989 6 4 0 0 

Brapci 197 17 13 12 92,30% 

CAPES 1.804 12 6 0 0 

PERI 107 16 11 8 72,72% 

Total 41 26 63,41% 

 

Com a expressão “(Web Semântica) OR (Web 3.0)” a maior quantidade de 

resultados relevantes foi encontrada na base Brapci (13), seguida pela PERI (11), 

SciELO (7), CAPES (6) e ProQuest (4). Desses destacaram-se, por possuírem uma 

maior quantidade de publicações brasileira, a Brapci (12), a PERI (8) e a SciELO (6). 

ProQuest e CAPES não possuíam publicações brasileiras dentre os resultados 

relevantes (ver Tabela 3). 

Essa tabela mostra uma maior quantidade de resultados comparado com as 

anteriores. Foram encontrados 41 resultados relevantes sobre esse tema, 26 deles 

possuindo autoria brasileira, totalizando 63,41%. 

 

Tabela 4 – Resultados encontrados com a expressão de busca “(Folksonomia) 
OR (Folksonomy)”, nas bases pesquisadas 

Fontes de 
informação 

Resultados 
obtidos 

Resultados 
selecionados 

Resultados 
relevantes 

Publicações 
brasileiras  

Relevantes 

Brasileiros 

SciELO 3 2 2 1 50% 

ProQuest 184 0 0 0 0 

Brapci 22 7 5 4 80% 

CAPES 988 7 4 0 0 

PERI 27 12 8 8 100% 

Total 19 13 68,42% 

 

A base de dados PERI mostrou a maior quantidade de resultados relevantes 

(8), em seguida a Brapci (5), CAPES (4) e SciELO (2). Não foram encontrados 

resultados relevantes com essa expressão de busca no ProQuest, conforme Tabela 

4. 
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A base que mais possuiu publicação brasileira dentro de resultado relevante 

foi a PERI (8), seguida pela Brapci (4) e SciELO (1). Não havia publicação brasileira 

dentre os resultados relevantes da CAPES. 

Com relação às publicações brasileiras todos os resultados relevantes da 

PERI eram nacionais, totalizando 100%. Na Brapci 80% eram de brasileiros (4). E na 

SciELO 50% (1). 

Ao todo, foram encontrados nessas bases 19 resultados relevantes sobre 

esse tema e 13 deles pertenciam a brasileiros, totalizando, assim, 68,42% de 

publicações. 

 

Tabela 5 – Resultados encontrados com a expressão de busca “(Inteligência 
Artificial) OR (Artificial Intelligence) AND (Web) OR (Internet)”, nas bases 

pesquisadas 

Fontes de 
informação 

Resultados 
obtidos 

Resultados 
selecionados 

Resultados 
relevantes 

Publicações 
brasileiras  

Relevantes 

Brasileiros 

SciELO 295 9 5 5 100% 

ProQuest 8.376 0 0 0 0 

Brapci 549 13 9 8 88,88% 

CAPES 53 15 10 0 0 

PERI 757 49 12 12 100% 

Total 36 25 69,44% 

 

De acordo com dados da Tabela 5 a maior quantidade de resultados 

relevantes foi encontrada na base PERI (12), seguida pela CAPES (10), Brapci (9) e 

SciELO (5). Não foram encontrados resultados relevantes no ProQuest. 

A base que trouxe maior quantidade de publicações brasileiras foi a PERI 

(12), em seguida a Brapci (8) e a SciELO (5). Não tinham publicações brasileiras 

dentre os resultados da CAPES. 

A proporção entre os resultados relevantes e brasileiros foi de 100% nas 

bases PERI e SciELO e de 88,88% na Brapci. Foram encontrados 36 resultados 

relevantes sobre esse tema e 25 tinham autoria brasileira, totalizando 69,44%. 
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Tabela 6 – (Busca Inteligente) OR (Intelligent Search) 

Fontes de 
informação 

Resultados 
obtidos 

Resultados 
selecionados 

Resultados 
relevantes 

Publicações 
brasileiras  

Relevantes 

Brasileiros 

SciELO 21 5 4 0 0 

ProQuest 18.642 3 1 0 0 

Brapci 12 4 4 4 100% 

CAPES 2.186 0 0 0 0 

PERI 0 0 0 0 0 

Total 9 4 44% 

 

As bases que trouxeram resultados relevantes foram a SciELO e Brapci 

(ambas 4) e o ProQuest (1). Desses resultados apenas os da base Brapci possuíam 

autoria brasileira, sendo 100% dos relevantes encontrados nela.  

Foi a expressão que recuperou menos resultados, vide Tabela 6. Foram 

encontrados 9 resultados relevantes e desses, 4 eram brasileiros, totalizando 44%. 

No total das buscas realizadas nas bases foram encontrados 161 trabalhos 

relevantes (ver Gráfico 2). Ficando a divisão por base desta forma: 52 na Brapci, 49 

na PERI, 26 na SciELO, 23 na CAPES e 11 no ProQuest. 

 

 

Gráfico 2 –Trabalhos relevantes encontrados por fonte de informação 

 

Dos 161 trabalhos relevantes 110 referem-se a publicações de autores 

brasileiros. Ficando a divisão por base da seguinte forma: 45 na Brapci e Peri e 20 
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na SciELO, como pode ser visualizado no Gráfico 3. No ProQuest e CAPES não 

foram encontrados trabalhos de brasileiros.  

 

 

Gráfico 3 – Trabalhos brasileiros encontrados por fonte de informação 

 

Dentre os seis termos de busca verificou-se a distribuição ocorre em três 

camadas: Ontologia, Web Semântica e Inteligência Artificial e Web, cada um com 

24, 26 e 25 trabalhos, respectivamente. Inteligência Artificial (18) e Folksonomia 

(13). E Busca Inteligente com 4 resultados (ver Gráfico 4). 

Ao acrescentar os termos de busca “Internet” OR “Web” adicionados a 

Inteligência Artificial notou-se o crescimento de 7 trabalhos recuperados. Isso pode 

denotar a importância da escolha correta tanto dos termos quanto dos operadores 

que os conectam, para uma otimização das pesquisas em geral. 
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Gráfico 4 – Trabalhos recuperados por expressão de busca realizada  

 

O Gráfico 5 mostra os autores mais recorrentes nas buscas e quantas vezes 

foram encontrados. Esse gráfico foi feito a partir da Tabela 8 que encontra-se no 

Apêndice 1. Atentando-se para o fato de que os números referem-se às aparições e 

não a quantidades de trabalhos. Por exemplo, o autor Carlos Henrique Marcondes 

teve 10 aparições, todavia, ele publicou 4 artigos diferentes. 

O Gráfico 5 é a lista dos cinco autores que mais apareceram, contudo vários 

autores (Gleisy Regina Bóries Fachin, João de Fernandes Teixeira, Lídia Alvarenga, 

Marcelo Schiessl, Maria Elisabete Catarino, Maria Luiza de Almeida Campos e  

Plácida Leopoldina V.A.da Costa Santos) publicaram a mesma quantidade de 

trabalhos, optando-se por uni-los em uma só coluna para melhor visualização do 

gráfico.  

O primeiro autor que mais aparece, com 10 resultados encontrados, é Carlos 

Henrique Marcondes. Com 7 resultados segue Marisa Bräscher Basílio Medeiros, 

em seguida com 6, Edberto Ferneda e com 5, Raquel Mendes Dias.  
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Gráfico 5 – Totalidade de autores nas buscas das bases  
 

Ao compilar todos os termos foi produzido uma tabela com o somatório dos 

resultados obtidos em cada uma das tabelas anteriores. Dessa maneira pode-se 

visualizar a totalidade dos resultados por base. 

 

 Tabela 7 – Resultados gerais por base 

Fontes de 
informação 

Resultados 
obtidos 

Resultados 
selecionados 

Resultados 
relevantes 

Publicações 
brasileiras  

Relevantes 

Brasileiros 

SciELO 1.733 137 26 20 76.92% 

ProQuest 382.234 20 11 0 0 

Brapci 934 71 52 45 86.53% 

CAPES 315.574 77 23 0 0 

PERI 951 102 49 45 91.83% 

Total 161 110 68.32 
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As bases Brapci e PERI apresentaram os maiores números de publicações 

relevantes, 52 e 49, respectivamente. Em seguida as bases SciELO e CAPES, 26 e 

23, respectivamente. E com menos aparições a base Proquest, com 11 resultados 

relevantes.  

Todavia, o percentual de publicações brasileiras nessa amostra indica 

números bem díspares entre as bases. A PERI retornou 91,83% de publicações 

brasileiras dentre as relevantes. A Brapci apresentou, nessa mesma relação, 

86,53% e a SciELO 76,92%. Já as bases ProQuest e CAPES não exibiram artigos 

de autores brasileiros a partir dos termos de busca selecionados. 

A soma das seis expressões de busca nas bases ProQuest e CAPES 

recuperaram mais de 300.000 resultados, demonstrando uma baixa capacidade em 

ser precisa, ou afastar termos inúteis, dificultando assim a recuperação da 

informação necessária ao usuário final. Ainda mais levando-se em consideração que 

foram encontradas poucas publicações relevantes (11 e 23, respectivamente) e 

nenhuma dentro da proposta desta pesquisa.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho evidenciou a existência das pesquisas científicas brasileiras na 

área de Inteligência Artificial relacionada à Biblioteconomia e afins ao recuperar no 

total 110 resultados relevantes brasileiros nas bases (ver Apêndice 3). Dentre eles 

foram localizados 66 trabalhos diferentes (Apêndice 2) de 94 autores (Apêndice 1, 

Tabela 8). Notou-se um crescimento a partir do ano de 2007 (vide Gráfico 1), tendo, 

portanto, cumprido o objetivo geral da pesquisa.  

A revisão de literatura desse trabalho demonstrou que o referencial teórico na 

área de Inteligência Artificial encontra-se principalmente na produção estrangeira, 

tais como: Karen Sparck Jones (1991), Pattie Maes (1994), Harold Borko (1985), 

Bruce G. Buchanan (2005), Marvin Misky (1961), dentre outros. Já no Brasil, há 

pesquisas de Recuperação da Informação aliadas às de Inteligências Artificiais e 

seus exponentes, aparecendo em um número menor, mas ainda assim presente, 

como visto na revisão de literatura, são Carlos Henrique Marcondes (2013), Edberto 

Ferneda (2003), Raquel Mendes Dias (1997), dentre outros. A identificação dos 

autores brasileiros está contida no Apêndice 1, os seus trabalhos listados no 

Apêndice 2, cumprindo, aqui, dois dos objetivos específicos desse trabalho.  

As novas tecnologias vem permeando o cotidiano biblioteconômico e têm se 

tornado cada vez mais presentes. Como, por exemplo, na relação entre DSI e o RSS 

(CUNHA e EIRÃO, 2012), as mais diversas aplicações da informática para 

bibliotecas (ROWLEY, 2002) e a indexação automática (VIEIRA, 1988 e BRITO, 

1992). Esse novo paradigma influencia e é influenciado, em uma relação dialética, 

pelos profissionais da informação.  

A Recuperação da Informação absorve práticas da computação para tornar-

se mais "inteligente", ou seja, Sistemas Inteligentes, como Sistemas Especialistas e 

Sistemas de Recuperação da Informação, fazendo uso de instrumentos como as 

Redes Neurais Artificiais e o Processamento da Linguagem Natural para otimizar a 

recuperação da informação e a interação usuário-máquina. (DIAS, 1992, FERNEDA, 

2003 e MARCONDES, 2013) 

A partir desse arcabouço teórico surgem alguns questionamentos: Qual a 

quantidade de resultados relevantes nacionais obtidos a partir das pesquisas 

realizadas nas bases? Desse total, quantos trabalhos e autores aparecem pelo 

menos uma única vez? E quais apareceram mais vezes e mais publicaram dentro do 
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que foi recuperado? Qual fonte de informação mais recuperou trabalhos brasileiros 

dentro da temática selecionada? Quais temas obtiveram maiores resultados? 

 Ao longo do texto, a partir da análise de dados, pode-se estabelecer um 

recorte analítico em uma tentativa de resposta às perguntas anteriores.  

Como foi visto no Gráfico 3, recuperou-se 110 resultados relevantes 

brasileiros – resultados esses que foram reunidos no Apêndice 3. Dentre 94 autores 

(vide Apêndice 1, Tabela 8) obteve-se 66 trabalhos diferentes, conforme Apêndice 2. 

Os autores com mais resultados nas buscas realizadas estão evidenciados no 

Gráfico 4, onde se destacam Carlos Henrique Marcondes (4 publicações), Marisa 

Bräscher (3 publicações) e Edberto Ferneda (2 publicações), entre outros. Todos os 

supracitados aparecem pelo menos seis vezes. 

Como mostrado pelo Gráfico 3, os 110 resultados relevantes brasileiros 

dividiram-se em três bases: SciELO (25 resultados), Brapci e Peri (45 resultados 

cada), cumprindo o terceiro objetivo específico deste trabalho. Brapci e Peri são 

bases da área de Ciência da Informação e compilam todos ou a maioria dos 

periódicos científicos relacionados. Isso explica, portanto, serem as duas que 

recuperaram maior quantidade de resultados. Ratificando a ausência de resultados 

nas fontes ProQuest e CAPES, explicado por não terem como foco a produção 

nacional dentro da área da CI. Os temas que recuperaram mais resultados são: 

"Web Semântica" (26 resultados), "Inteligência Artificial" e "Web" OR "Internet" (25 

resultados) e Ontologia (24 resultados), conforme Gráfico 4.  

 

6.1 Sugestão de pesquisas para trabalhos futuros 

Espera-se que os dados compilados nesse trabalho possam ser utilizados 

tanto para uma promoção maior das pesquisas brasileiras nessa área como impulso 

para que novas sejam feitas, levando-se em conta as novas tecnologias que estão 

sendo recentemente implementadas e desenvolvidas, como o Google Now e 

Android Wear, e que modificam e criam uma nova relação entre o usuário e a 

informação. Portanto, sugere-se: 

 Como foco dessa pesquisa restringiu-se à análise de autores 

brasileiros, considera-se viável a reprodução do trabalho com viés 

semelhante, também, com autores de outros países a título de 

conhecimento da área no exterior e comparação com o Brasil, dessa 
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forma compreendendo a situação brasileira e verificar o que significam 

esses dados a nível internacional; 

 Uma análise dos pesquisadores da área de Inteligência Artificial 

aplicada à Biblioteconomia e Recuperação da Informação poderia 

subsidiar uma melhor compreensão das questões que demandariam 

uma abordagem qualitativa, tais como: os porquês da baixa ou nula 

recuperação de alguns termos em determinadas bases, ou ainda, 

apontar tendências de temáticas futuras a serem estudadas. 

 Diversas variáveis foram consideradas no decorrer desta presente 

pesquisa, por exemplo, tempo, termos, bases, autoria, recorrências, 

etc. O que pode ser benéfico, pois permitiu uma visão panorâmica da 

área e permite a tomada de diferentes caminhos mais profundos com 

relação ao papel de cada uma delas, cabendo uma pesquisa que as 

aborde com o mérito devido. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Autores Brasileiros encontrados das buscas nas bases 

Onde: “Autor” é o autor do trabalhos; “Apar.” é quantas vezes o nome apareceu nas buscas; “Tabela” 

é em qual tabela, anteriormente elaboradas e divididas por tema, apareceu; “Base” é quais bases 

apareceram nas buscas; “Ref” é o número de referência na Listagem do Apêndice 2 e “Data” é o ano 

de publicação. 

Tabela 8 – Autores Brasileiros encontrados das buscas nas bases 

Autor Apar. Tabela Base Ref. Data 

Adriana Duarte 
Nadaes 

1 5 SciELO 36 2005 

Agnaldo Lopes 
Martins 

2 1 e 5 Brapci 31 2010 

Alexander Willian 
Azevedo 

1 2 PERI 42 2013 

Alexandra Moreira 2 2 Brapci e PERI 33 2002 

Alice Cabral 1 3 Brapci 8 2013 

Ana Alice Baptista 
 

3 4 PERI e Brapci 12 e 13 2007 e 2009 

Ana Paula Oliveira 
Villalobos 

2 3 Brapci e PERI 66 2010 

Andrea Valéria Steil 1 2 Brapci 44 2011 

Angel Freddy Godoy 
Viera 

2 4 Brapci e PERI 64 2011 

Antônio Eduardo 
Costa Pereira 

1 1 Brapci 52 1989 

Ariadne Chloë 
Furnival 

2 1 e 5 PERI e Brapci 24 1995 

Beatriz Valadares 
Cendon 

1 5 PERI 14 2001 

Carlos Henrique 
Marcondes 

10 2, 3 e 6 Brapci, PERI e 

SciELO 

3, 29, 30 e 

49 

2008, 2012 e 

2013 

Cassandra Lúcia de 
Maya Viana 

 

3 1 e 5 Brapci, PERI 63 1990 

Claudio Gottschalg 
Duque 

 

1 2 PERI 55 2011 

Daniel Costa Paiva 2 2 e 3 Brapci 35 2009 

Déborah Motta 
Ambinder 

1 3 SciELO 3 2013 

Denilson Sell 1 2 SciELO 25 2012 

Dircéia Cristina da 
Silva 

 

2 3 Brapci e PERI 66 2010 
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Edberto Ferneda 6 1, 3 e 5 SciELO, Brapci, 

PERI 

23, 53 2006, 2013 

Eduardo Urnau 1 1 SciELO 61 2014 

Elaine de Oliveira 
Lucas 

3 3 e 4 Brapci, PERI 8 2010 e 2013 

Emilio Evaristo de 
Sousa 

1 2 PERI 55 2011 

Ethel Airton 
Capuano 

2 1 e 5 PERI e Brapci 9 2009 

Fabiano Ferreira de 
Castro 

1 3 PERI 11 2007 

Fernanda Passini 
Moreno 

 

1 2 Brapci 37 2007 

Fernando Benedet 
Ghisi 

1 2 SciELO 25 2012 

Francisca Arruda 
Ramalho 

1 2 PERI 38 2011 

Geovane Eugênio 
Oliveira 

1 2 Brapci 37 2007 

Geraldino 
Gonçalves Bastos 

1 2 Brapci 37 2007 

Gleisy Regina 
Bóries Fachin 

4 2 e 6 SciELO, Brapci, 

PERI 

22 e 25 2009 e 2012 

Glessa Heryka 
Celestino de 

Santana 

1 4 PERI 47 2013 

Gregório Jean 
Varvakis 

1 2 SciELO 25 2012 

Guilherme Ataíde 
Dias 

 

1 2 Brapci 19 2007 

Gustavo Henn 1 2 Brapci 19 2007 

Idméa Semeghini-
Siqueira 

2 1 e 5 Brapci 52 1989 

Isabel Maria Ribeiro 
Ferin Cunha 

3 1 e 5 Brapci, PERI, 15 1991 

Isadora dos Santos 
Garrido 

2 4 Brapci e PERI 64 2011 

Isidoro Gil-Leiva 1 5 PERI 26 2007 

Ivan Claudio Pereira 
Siqueira 

1 3 Brapci 54 2013 

Jaime Robredo 1 3 PERI 45 2010 

João de Fernandes 
Teixeira 

4 1 e 5 SciELO, 58 e 59 1983 e 1991 

João de Pontes 
Junior 

1 2 PERI 42 2013 

Jorge Calmon de 
Almeida Biolchini 

2 2 e 3 PERI e Brapci 4 e 27 2003 e 2012 
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Jose Israel Vargas 1 5 PERI 62 1994 

José Leomar 
Todesco 

1 2 Brapci 44 2011 

José Wendell de 
Morais Silva 

1 2 Brapci 19 2007 

Liane Mahlmannn 1 1 SciELO 61 2014 

Lídia Alvarenga 4 2 e 3 Brapci, PERI e 

SciELO 

2 e 57 2003 e 2004 

Lidiane dos Santos 
Carvalho 

2 4 Brapci e PERI 10 2010 

Lucas Henrique 
Gonçalves 

2 4 Brapci e PERI 10 2010 

Lucilia Maria Sousa 
Romao 

1 4 PERI 34 2009 

Luis Fernando 
Sayão 

1 3 SciELO 49 2008 

Marcelo Schiessl 4 2 e 3 Brapci e PERI 50 e 51 2011 e 2012 

Marcilio de Brito 1 5 PERI 7 1997 

Marcio Lobbo Netto 2 2 e 3 Brapci 35 2009 

Marcos Henrique 
dos Santos 

1 2 SciELO 25 2012 

Marcos Luiz 
Mucheroni 

2 2 e 3 Brapci 35 2009 

Marcos Vinicius 
Fidencio 

1 3 SciELO 32 2013 

Maria de Nazare 
Freitas Pereira 

1 5 PERI 40 1995 

Maria Elisa Valentim 
Pickler 

2 3 SciELO e Brapci 41 2007 

Maria Elisabete 
Catarino 

4 4 Brapci, PERI 12, 13 e 

65 

2007, 2009 e 

2014 

Maria Luiza de 
Almeida Campos 

4 2, 3 e 6 Brapci e PERI 30 2008 

Maria Luiza 
Fontenelle Dumans 

1 5 PERI 21 1993 

Mariana Brandt 3 4 SciELO, Brapci e 

PERI 

5 2010 

Mariângela Spotti 
Lopes Fujita 

2 3 Brapci e PERI 43 2007 

Marilda Lopes Ginez 
de Lara 

1 3 SciELO 28 2013 

Marisa Bräscher 
Basilio Medeiros 

7 2, 3 e 4 Brapci, PERI, 

SciELO 

5, 50 e 51 2010, 2011 e 

2012 

Marta Sianes 
Oliveira do 
Nascimento 

1 2 Brapci 37 2007 
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Mauricio Barcellos 
Almeida 

3 2 SciELO e PERI 1 e 38 2011 e 2014 

Michel Jean Marie 
Thiollent 

2 1 Brapci e PERI 60 1992 

Mônica Erichsen 
Nassif Borges 

1 5 SciELO 36 2005 

Murilo Bastos da 
Cunha 

2 5 PERI 16 e 17 1994 e 2008 

Nair Yumiko 
Kobashi 

3 1 e 5 Brapci e PERI 15 1991 

Patrícia Ofélia 
Pereira de Almeida 

1 4 PERI 65 2014 

Pedro Demo 1 6 Brapci 18 2005 

Placida Leopoldina 
V.A.da Costa 

Santos 

4 3 Brapci e PERI 11, 48 e 

53 

2007, 2009 e 

2013 

Rachel Cristina 
Vesu Alves 

2 3 Brapci e PERI 48 2009 

Rafael Port da 
Rocha 

2 3 e 5 PERI 46 2004 

Rafaela Boeira 
Giordano 

1 3 Brapci 27 2012 

Raquel Mendes 
Dias 

5 1 e 5 SciELO, Brapci, 

PERI 

20 1997 

Regina Meyer 
Branski 

1 5 PERI 6 2004 

Rejane Kippler 1 1 SciELO 61 2014 

Renata Eleuterio da 
Silva 

1 3 PERI 53 2013 

Renato Rocha 
Souza 

3 3 e 5 SciELO e PERI 56 e 57 2004 e 2006 

Richele Grenge 
Vignoli 

1 4 PERI 65 2014 

Rodrigo Aquino de 
Carvalho 

1 2 PERI 42 2013 

Rodrigo Oliveira de 
Paiva 

1 5 PERI 39 2014 

Rogério Aparecido 
Sá Ramalho 

2 3 Brapci e PERI 43 2007 

Sandro Rautenberg 1 2 Brapci 44 2011 

Silvana Aparecida 
Borsetti Gregório 

Vidotti 

2 3 Brapci e PERI 43 2007 

Silvana Drumond 
Monteiro 

1 3 SciELO 32 2013 

Vivian Lemes 
Moreira 

1 4 PERI 34 2009 

Viviane Nogueira 
Pinto de Oliveira 

2 2 SciELO e PERI 38 2011 

* Apar. =  Aparição; Ref. = Referência. 
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Apêndice 2 – Referências dos trabalhos Brasileiros relevantes encontrados 

nas fonts de informação pesquisadas 

 

1. ALMEIDA, M. B. Uma abordagem integrada sobre ontologias: Ciência da 
Informação, Ciência da Computação e Filosofia. Perspectivas em Ciência da 
Informação, 19(3). 242-258. 2014-09. 
 

2. ALVARENGA, L. Representação do conhecimento na perspectiva da ciência da 
informação em tempo e espaço digitais. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação v. 8, n. 15, 1º sem. 2003. 
 

3. AMBINDER, D. M.; MARCONDES, C. H. Novas experiências para apresentação, 
acesso e leitura de artigos científicos digitais na web. Transinformação; 25(3), 
195-201. 2013-12. 
 

4. BIOLCHINI, J. C. de A. Semântica na representacao do conhecimento : do 
vocabulario controlado a ontologia. ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 5, 2003, Belo Horizonte. Anais do ENANCIB. Belo 
Horizonte:UFMG,2003. 
 

5. BRANDT, M.; BRÄSCHER, M. Folksonomia: esquema de representação do 
conhecimento? Transinformação v. 22, n. 2, maio/ago. 2010. 
 

6. BRANSKI, R. M. Recuperação de informações na Web. Perspectivas em 
Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 9, n. 1, p. 70-87, jan./jun. 2004. 
 

7. BRITO, M. de. Internet: desafios e avanços no setor de Informação. Revista de 
Biblioteconomia de Brasília, Brasília, D.F., v. 21, n. 1, p. 131-141, jan./jun. 
1997. 
 

8. CABRAL, A.; LUCAS, E. R. de O. Serviço de referência no ambiente Second Life 
(SL). Biblionline v. 9, n. 1, 2013. 
 

9. CAPUANO, E. A. O poder cognitivo das redes neurais artificiais modelo Art1 na 
recuperação da informação. Ciência da Informação v. 38, n. 1, jan./abr. 2009. 
 

10. CARVALHO, L. dos S.; LUCAS, E. R. de O.; GONÇALVES, L. H. Organização 
da informação para recuperação em redes de produção e colaboração na WEB. 
Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina v. 15, n. 1, jan./jun. 2010. 
 

11. CASTRO, F. F. de; SANTOS, P. L. V. A. da C. Os metadados como 
instrumentos tecnológicos na padronização e potencialização dos recursos 
informacionais no âmbito das bibliotecas digitais na era da Web Semântica. 
Informação & sociedade: estudos, Joao Pessoa, v.17, n.2, p.13-19, maio/ago 
2007. 
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12. CATARINO, M. E.; BAPTISTA, A. A. Folksonomia: um novo conceito para a 
organização dos recursos digitais na Web. DataGramaZero v. 8, n. 3, jun. 2007. 
 

13. CATARINO, M. E.; BAPTISTA, A. A. Folksonomias: caracteristicas das etiquetas 
na descrição de recursos da web. Informação & Informação, Londrina, v. 14, n. 
esp., p. 46-67, 2009.  
 

14. CENDON, B. V. Ferramentas de busca na Web. Ciência da Informação, 
Brasília, v.30, n.1, p.39-49, jan./abr. 2001. 
 

15. CUNHA, I. M. R. F.; KOBASHI, N. Y. Análise documentária e inteligência 
artificial. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação v. 24, n. 1/4, 
1991. 
 

16. CUNHA, M. B. da. As tecnologias de Informação e a integração das bibliotecas 
brasileiras. Ciência da Informação, Brasília, v.23, n.2, p.182-189, maio/ago. 
1994. 
 

17. CUNHA, M. B. da. Das bibliotecas convencionais as digitais: diferenças e 
convergências. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v.13, 
n.1, p.2-17, jan/abr 2008. 
 

18. DEMO, P. Inteligência e complexidade - a propósito de ideias de Hillis. Liinc em 
revista v. 1, n. 2, mar. 2005. 
 

19. DIAS, G. A.; HENN, G.; SILVA, J. W. de M.. Tecnologia da informação e serviços 
de referência eletrônicos: uma proposta de aplicação baseada em chatterbots e 
ontologias. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação v. 12, n. 23, 1º sem. 2007. 
 

20. DIAS, R. M. Inteligência artificial : sistemas especialistas no gerenciamento da 
informação. 1997. Ciência da Informação, 26(1).  1997-01. 
 

21. DUMANS, M. L. F. Internet: novas perspectivas para a biblioteca no ciberespaco. 
1993. TransInformação, Campinas, v.5, n.1/2/3, p.72-79, jan./dez. 1993. 
 

22. FACHIN, G. R. B. Recuperação inteligente da informação e ontologias: um 
levantamento na área da Ciência da Informação. BIBLOS - Revista do Instituto 
de Ciências Humanas e da Informação v. 23, n. 1, 2009. 
 

23. FERNEDA, E. Redes neurais e sua aplicação em sistemas de recuperação da 
informação. Ciência da Informação, 35(1). 25-30. 2006-04. 
 

24. FURNIVAL, A. C. Delineando as limitações: sistemas especialistas e 
conhecimento tácito. Ciência da Informação v. 24, n. 2, maio/ago. 1995. 
 

25. GHISI, F. B.; FACHIN, G. R. B.; SANTOS, M. H. dos.; SELL, D.; VARVAKIS, G. 
J. Uma ontologia de referência para periódicos científicos digitais aplicada em 
processos de revisão sistemática da literatura. Transinformação, 24(2). 91-101. 
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2012-08. 
 

26. GIL-LEIVA, I. A indexação na internet. Brazilian Journal of Information 
Science, Marília, v. 1, n. 2, p. 47-68, jul./dez. 2007. 
 

27. GIORDANO, R. B.; BIOLCHINI, J. C. de A. Busca e recuperação da informação 
científica na web: comportamento informacional de profissionais da informação. 
InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação v. 3, n. 1, 2012. 
 

28. LARA, M. L. G. de. Documentary languages and knowledge organization 
systems in the context of the semantic web. Transinformação, 25(2). 145-150. 
2013-08. 
 

29. MARCONDES, C. H. Em busca de uma semântica do digital, ou “as they may 
think”. Ponto de Acesso v. 6, n. 2, 2012. 
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ANEXOS 

Anexo 1 -  Some definitions of artificial intelligence. 

 

Fonte: (RUSSELL, Stuart ; NORVIG, Peter., 2009, p. 2) 

 


