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O que é IA e a sua história

Dartmouth Conferences, 1956
John McCarthy
Marvin Minsky

Turing Test, 1950
Alan Turing

Deep Blue vs Kasparov
1997 Urban Challenge

DARPA, 2005

Watson no Jeopardy!
2011 Criação do Grupo Watson

2014



Aplicações atuais: auto-atendimento



Aplicações atuais: e-commerce



Aplicações atuais: museu

”A voz da arte” na Pinacoteca

” Voces de otro tiempo” Museu Nacional de 
Antropología



Demo: Bot sobre o descobrimento do Brasil



Desenvolvimento do bot: arquitetura



Metodologia baseada em aprendizagem de máquina

Exemplo de conjunto de treinamento:



Metodologia baseada em aprendizagem de máquina

1. Definição do escopo (domínio de conhecimento)

2. Estruturação do domínio de conhecimento (taxonomias)

3. Publicação
do trabalho

Digitalização de 
um domínio de 
conhecimento



Processo de ensino aprendizagem

Segundo Dimenstein e Rubem Alves: “A aquisição do conhecimento é otimizada
quando se passa pelas seguintes fases: 

(i) quando o conhecimento tem significado; 
(ii) quando o conhecimento se converte em um projeto com começo, meio e fim; 
(iii) quando esse projeto pode ser publicizado, e; 
(iv) o aluno se sente responsável pela disseminação desse conhecimento.”

O desenvolvimento de um bot é um 
projeto com começo, meio e fim

O principal artefato deste
tipo de projeto é o 
conhecimento específico
sobre um domínio

O objetivo principal deste tipo de projeto
é tornar público, em formato digital, o 
conhecimento sobre um domínio

O grupo de alunos pode tornar público
este conhecimento através de aplicativos
que fazem uso de uma interface com 
usuário inovadora. 

Exercício de curadoria: necessidade de saber 
selecionar no meio do ”caos” aquilo que, de 
fato, tem relevância e credibilidade.



Referências

Alguns detalhes técnicos e desafios do projeto ”A voz da arte – IBM | Watson” 
- http://bit.ly/vozWatson

Computação Cognitiva e Inteligência Artificial: conceitos e aplicações em larga
escala - http://bit.ly/compCog

Gilberto Dimenstein e Rubem Alves. Fomos maus alunos. 2003. 

Bradesco usa inteligência artificial no atendimento a clientes. 
http://abr.ai/2zr8qcW

Sistema de IA do Bradesco atinge mais de 2,5 milhões de atendimentos em
pouco mais de um ano. http://bit.ly/2y9qwRs
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