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Atividade: Interpretação de texto científico 

Objetivo: Resumir, de forma expandida, os principais aspectos teóricos e práticos acerca 
do trabalho científico de John McCarthy, intitulado “What is Artificial Intelligence?”, do 
Computer Science Department, da Stanford University, de 2007. 

Metodologia de desenvolvimento da atividade: Para o desenvolvimento da atividade, 
serão utilizadas leitura e interpretação do texto, ferramenta Cmap Tools para modelagem 
conceitual, de forma a abstrair aspectos importantes do texto, bem como outras fontes de 
pesquisa, dentre elas a Internet e livros da área de Inteligência Artificial (IA). 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 O trabalho de John McCarthy, intitulado “What is Artificial Intelligence?”, 
escrito a princípio para leigos, buscou responder questões básicas sobre inteligência 
artificial (do inglês Artificial Intelligence – AI), entretanto, segundo o autor, as opiniões 
expressas em seu trabalho não são todas um consenso entre os pesquisadores em IA. Na 
Figura 1 é ilustrado o mapa conceitual da abordagem sobre Inteligência Artificial (IA) 
considerada por John McCarthy. 
 

 
Figura 1: Mapa conceitual da abordagem de Inteligência Artificial (IA) considerada por 

John McCarthy, 2007). 
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2. BIOGRAFIA DE JOHN McCARTHY 
 

    
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy  
  
 John McCarthy foi um cientista da computação estadunidense. Conhecido pelos 
estudos no campo da inteligência artificial e por ser o criador da linguagem de 
programação Lisp. Nasceu em 04 de setembro de 1927, Boston, Massachusetts – USA e 
faleceu em Stanford, Califórnia – USA. Educou-se na Universidade de Princeton, em 
1952, bem como no Instituto de Tecnologia da Califórnia, em 1948). Suas pesquisas lhe 
conferiram os prêmios como Turing (1971), o prêmio Kyoto (1988), a Medalha 
Nacional de Ciências (1990) e a Medalha Benjamim Franklin (2003). 

 O Prêmio Turing é concedido anualmente pela Associação para Maquinaria da 
Computação (em inglês: Association for Computing Machinery, ou ACM) para uma 
pessoa selecionada por contribuições à computação. As contribuições devem ser 
duradouras e fundamentais no campo computacional. A denominação do prêmio é 
homenagem a Alan Mathison Turing, um matemático britânico considerado um dos pais 
da ciência da computação moderna. O prêmio é conhecido como o "Prêmio Nobel da 
computação". É patrocinado pela Intel Corporation e acompanhado atualmente por um 
prêmio monetário no valor de 250.000,00 USD (duzentos e cinquenta mil dólares 
americanos). 

 O Prêmio Kyoto é concedido anualmente pela Fundação Inamori, desde 1984. O 
prêmio é o equivalente japonês ao Prêmio Nobel, reconhecendo trabalhos inovadores nos 
campos da filosofia, arte, ciência e tecnologia. O prêmio é dado não apenas àqueles que 
representam seu próprio campo, mas também a quem contribui para a humanidade com 
seu trabalho. A premiação é distribuída em quatro áreas: tecnologia avançada, ciência 
básica, arte e filosofia. Em cada categoria existem subcategorias que são variáveis. Por 
exemplo, o prêmio de tecnologia abrange eletrônica, biotecnologia, ciência material e 
engenharia, e ciência da informação. O prêmio é dotado com 50 milhões de yens e por 
ações da Kyocera, está sendo crescentemente prestigiado, enquanto cobrindo campos 
geralmente não contemplados pelo Prêmio Nobel. Na Figura 2 abaixo é ilustrado o 
registro da premiação do Prêmio Kyoto concedida a John McCarthy. 
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Figura 2: Parte do registro da premiação a John McCarthy com o prêmio Kyoto 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Kyoto)  

 A Medalha Nacional de Ciências (em inglês: National Medal of Science) é uma 
condecoração concedida pelo Presidente dos Estados Unidos. Até agora 450 pessoas 
foram condecoradas com esta medalha (situação em 1 de novembro de 2009). Na Figura 
3 abaixo é ilustrado o registro da premiação do Prêmio Medalha Nacional de Ciências 
concedida a John McCarthy. 

 

Figura 3: Parte do registro da premiação a John McCarthy com o prêmio Medalha 
Nacional de Ciências. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Medalha_Nacional_de_Ci%C3%AAncias  
 

 A Medalha Benjamin Franklin (em inglês: Benjamin Franklin Medal) é um 
prêmio de ciência e engenharia concedido pelo Instituto Franklin, nos Estados Unidos. 
Na Figura 4 abaixo é ilustrado o registro da premiação do Prêmio Medalha Nacional de 
Ciências concedida a John McCarthy. Na Figura 4 abaixo é ilustrado o registro da 
premiação do Prêmio Medalha Benjamin Franklin concedida a John McCarthy. 
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Figura 4: Parte do registro da premiação a John McCarthy com o prêmio Medalha 
Benjamin Franklin. http://pt.wikipedia.org/wiki/Medalha_Benjamin_Franklin  

 
3. QUESTÕES BÁSICAS 
 
 Nessa seção serão descritas as principais questões básicas sobre IA consideradas 
por John McCarthy sobre inteligência artificial, tais como: O que é inteligência artificial? 
O que é inteligência? IA como simulação da inteligência humana? O que é QI? Fazer 
programas de computador ter QIs? Quais outras comparações entre humano e 
computadores inteligentes? Quando as pesquisas em IA iniciaram? É objetivo da IA 
colocar a mente humana no computador? O que é o teste de Turing? Fazer IA objetiva 
em níveis de inteligência humana? A que distância está IA de atingir níveis de inteligência 
humana? E quando isto acontecerá? Computadores são a forma correta de máquina a se 
fazer inteligência? Computadores são rápidos o suficiente para serem inteligentes? O 
que sobre mecanismos paralelos? O que sobre construir uma máquina para criança que 
poderia melhorar lendo e aprendendo a partir da experiência? Pode um sistema com IA 
ser hábil para se alto inicializar para o mais alto e mais alto nível de inteligência por 
pensando sobre IA? O que dizer de xadrez?  
  

Para McCarthy, inteligência artificial é a ciência de construir máquinas 
inteligentes, especificamente programas inteligentes de computadores. Está relacionada 
a simular tarefas de uso computacional para entender a inteligência humana, mas a IA 
não tem limites próprios de métodos que são biologicamente observáveis. 

 
Segundo McCarthy, nós ainda não temos uma sólida definição de inteligência que 

não dependa da relação com a inteligência humana. Ainda segundo o autor, o problema é 
que nós ainda não podemos caracterizar em geral quais gêneros de procedimentos 
computacionais nós queremos chamar de inteligentes e conclui que entendemos alguns 
dos mecanismos de inteligência e outros não. 

 
De acordo com McCarthy, as pesquisas em IA têm descoberto como fazer 

computadores a realizar algumas tarefas e outras não e afirma que as máquinas podem 
realizar tarefas com impressionante desempenho. Ainda para o autor, as máquinas podem 
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simular a inteligência humana, mas nem sempre, pois nós podemos aprender algo sobre 
como construir máquinas para resolver problemas observando outras pessoas ou apenas 
observando nossos próprios métodos. 

 
Conforme McCarthy, a IA não seria somente a simulação da inteligência humana, 

mas às vezes sim e conclui que programas de computadores não têm IQs. Ainda para o 
autor, IQ correlaciona bem com várias medidas de sucesso ou falhas na vida, mas 
construir computadores que podem contar elevado no teste de IQ seria fracamente 
correlacionados com sua utilidade, entretanto são úteis desafios para a IA. 

 
Considerando outras comparações entre humanos e computadores inteligentes, 

McCarthy entende que programas de computadores têm bastante de velocidade e 
memória, porém suas habilidades de corresponder a mecanismos intelectuais humanos 
devem ser bem entendidos pelos projetistas, de forma a ser incorporados aos mesmos e 
conclui que toda vez que humanos fazem melhor dos computadores em alguma tarefa ou 
computadores usam muito de computação para fazer também como humanos, isto 
demonstra que o programa projetado necessita entender de mecanismos intelectuais 
requeridos para realizar a tarefa eficientemente. 

 
Segundo McCarthy, as pesquisassem IA foram iniciadas depois da segunda 

grande guerra mundial (WW2) após um número de pessoas independentes ter iniciado 
trabalhos em máquinas inteligentes. Ainda para McCarthy, o matemático inglês Alan 
Turing pode ter sido o primeiro. Alan Turing deu uma palestra em 1947. Para McCarthy, 
Turing também deve ter sido o primeiro decidir que IA foi melhor pesquisada por bastante 
programação de computadores do que por construção de máquinas. Por volta de 1950s, 
havia muitos pesquisadores em IA, e a maioria destes basearam seus trabalhos em 
programação de computadores. 

 
Para McCarthy, alguns pesquisadores dizem que o objetivo da IA é colocar a 

mente humana no computador, mas ele acredita que talvez eles estejam usando a frase 
metaforicamente. Ainda para McCarthy, a mente humana tem muitas peculiaridades, e o 
mesmo não está seguro que qualquer pessoa está solene acerca imitando tudo deles. 

 
De acordo com McCarthy, o artigo de 1950 Computing Machinery and 

Intelligence [Tur50], de Alan Turing, discutiu condições para considerar uma máquina 
ser inteligente. Alan Turing argumentou que se a máquina pudesse ser bem-sucedida 
fingindo ser um humano para um conhecimento hábil observado então você certamente 
poderia considera-lo inteligente. Para Turing, este teste desejou satisfazer a maioria das 
pessoas, mas não todos filósofos. O observador podia interagir com a máquina e um 
humano através de um terminal (para evitar que a máquina imitasse a aparência ou voz 
da pessoa), e o humano desejasse experimentasse convencer o observador que ele era 
humano e a máquina desejasse experimentar enganar o observador. A máquina que 
passasse no teste deveria certamente ser considerada inteligente, mas a máquina poderia 
ainda ser considerada inteligente sem conhecimento suficiente acerca de humanos para 
imitar um humano. Na Figura 5 é ilustrado o Teste de Turing. 

 



7 
 

 
Figura 5: Teste de Turing, extraído do trabalho “Lecture 23: Artificial 

Intelligence” - COS126: General Computer Science 
http://www.cs.Princeton.EDU/~cos126  

 
McCarthy considera que fazer IA objetiva em níveis de inteligência humana. 

Ainda para o autor, o último esforço é construir programas de computador que possam 
resolver problemas e alcançar metas no mundo assim como humanos. Entretanto, muitas 
pessoas envolvidas em áreas de pesquisas particulares são muito menos ambiciosos 
conclui McCarthy.  

 
Segundo McCarthy, algumas pessoas pensam que níveis de inteligência humana 

podem ser alcançados por escrever grande números de programas de várias espécie de 
pessoas e estão escrevendo e montando grandes bases de conhecimento de fatos em 
linguagens agora usam para expressar conhecimento. Todavia, a maior parte dos 
pesquisadores em IA acreditam que novas ideias fundamentais são exigidas, e por esse 
motivo não podemos prever quando níveis de inteligência humana serão alcançados.  

 
Para McCarthy, computadores podem ser programados para simular qualquer tipo 

de máquina. Ainda segundo o autor, muitos pesquisadores inventaram máquinas não 
computacionais, esperando que elas desejassem ser inteligentes em diferentes maneiras 
do que programas de computadores poderiam ser. Todavia, eles usualmente simulam suas 
máquinas inventadas em computadores e vem a dúvida que a nova máquina seja 
importante construção. Porque muitos bilhões de dólares que tem sido gastos em 
construção de computadores rápidos e mais rápidos, uma outra forma de máquina 
desejada teria que ser muito rápida para uma melhor performance que um programa na 
simulação de máquina em computador.  

 
De acordo com McCarthy, algumas pessoas pensam muito em computadores 

muito rápidos, assim como novas ideias. Na opinião de McCarthy, é que os computadores 
de trinta anos atrás eram rápidos o suficiente se apenas nós soubéssemos como programa-
lo. Certamente, totalmente à parte das ambições dos pesquisadores de IA, computadores 
fortalecerão obtendo rapidez.  

 
Segundo McCarthy, máquinas com muitos processadores são muito mais rápidas 

que simples processadores podem ser. Ainda para o autor, paralelismo pra si próprio não 
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apresenta vantagens, e máquinas paralelas são um tanto sem jeito para programas. 
Quando extrema velocidade é exigida, é necessário enfrentar essa inabilidade. 

 
Conforme McCarthy, a ideia de construir máquinas inteligentes para criança já 

tinha sido proposta há muito tempo, iniciado em 1940. Eventualmente, isto será feito 
trabalho. Todavia, programas de IA ainda não tem alcançado o nível de ser hábil para 
aprender muito de que maneira uma criança aprende da experiência física. Nem tampouco 
faz apresentar programas que aprendam a linguagem o suficiente bem para aprender 
muito lendo, conclui McCarthy. 

 
Para McCarthy, sistemas com IA podem ser hábeis o suficiente para se auto 

inicializar para níveis cada vez mais alto de inteligência, mas nós não estamos ainda para 
um nível de IA para qual este processo pode iniciar. 

 
Alexander Kronrod, um pesquisador Russo de IA, disse “Chess é a Drosophila da 

IA”. Ele estava fazendo uma analogia dos geneticistas uso daquele fruto para estudar 
herança. Jogando xadrez requer certamente mecanismos intelectuais e não outros. 
Programas de xadrez agora jogam a nível de mestres, mas eles fazem isto com 
mecanismos intelectuais limitados comparado com aqueles usados por um jogador de 
xadrez humano, substituindo, substituindo grandes quantidades de computação para 
entendimento (McCARTHY). Uma vez, nós entendemos estes mecanismos melhor, nós 
podemos construir programas de xadrez com nível humano que faz computação menos 
longe do que fazem programas presentes, conclui McCarthy.  
 
4. RAMOS DA IA 
 
 Segundo McCarthy, pode-se listar vários ramos da IA, mas alguns ramos estão 
certamente ausentes, porque ninguém tem os identificados ainda. Alguns destes podem 
ser considerados como conceitos ou tópicos, bastante senão ramos completos. Na Figura 
6 são mostrados alguns destes ramos da IA e em seguida são abordados segundo a visão 
de McCarthy. 
 

 
Figura 6: Mapa conceitual dos ramos da Inteligência Artificial (IA) considerados por 

John McCarthy, 2007). 
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IA na lógica: O que um programa sabe sobre o mundo em geral os fatos da situação 
específica na qual ele necessita atuar, e as metas são todas representadas por sentenças de 
alguma linguagem lógica matemática. O programa decide o que fazer por inferindo que 
certas ações são apropriadas para alcançar suas metas. O primeiro artigo propondo isto 
foi [McC59]. McC89] é um mais recente resumo. [McC96b] lista alguns dos conceitos 
envolvidos em IA lógica. [Sha97] é um importante texto. 
 
Search: Programas de IA frequentemente grande números de possibilidades, por exemplo 
movimentos em um jogo de xadrez ou inferências por um programa que prova teorema. 
Descobertas são continuamente feitas sobre como fazer isto mais eficientemente em 
vários domínios. 
 
Reconhecimento de padrões: Quando um programa faz observações de alguma maneira, 
isto é frequentemente programado para comparar o que ele ver com um padrão. Por 
exemplo, um programa de visão pode tentar equiparar um padrão de olhos e um nariz em 
uma cena em ordem para encontrar uma face. Padrões mais complexos, por exemplo em 
um texto de linguagem natural, uma posição no xadrez, ou na história de algum evento 
são também estudados. Estes mais complexos padrões requerem métodos totalmente 
diferentes do que fazem os padrões simples que tem sido estudados em maior parte. 
 
Representação: Fatos sobre o mundo tem sido representados em alguma maneira. 
Usualmente linguagens de lógica matemática são usadas. 
 
Inferências: De alguns fatos, outros podem ser inferidos (deduzidos). Dedução lógica 
matemática é adequada para algumas hipóteses (ou suposições), porém novos métodos 
de inferências não-monotônicos têm sido adicionados à lógica desde os anos 1970. A 
mais simples maneira de raciocínio não-monotônico é raciocínio padrão no qual uma 
conclusão está sendo inferida por padrão, mas a conclusão pode ser revertida (ou anulada) 
se houver evidências do contrário. Por exemplo, quando nós escutamos de um pássaro, 
nós homens deduzimos que ele pode voar, porém esta conclusão pode ser anulada quando 
nós escutamos que ele um pinguin. É a possibilidade que uma conclusão pode ter para ser 
revertida (ou anulada) o que constitui a característica do raciocínio não-monotônico. 
Raciocínio lógico ordinário (ou normal) é monotônico, no qual o conjunto de conclusões 
(ou consequências) que podem ser revertidas a partir de um conjunto de premissas é um 
aumento monotônico função das premissas. Para McCarthy, circunscrição é outra forma 
de raciocínio não-monotônico.   
 
Conhecimento de senso comum e raciocínio: De acordo com McCarthy, esta é a área 
na qual a IA está mais distante do nível humano, a despeito do fato que ela tem sido uma 
área de pesquisa ativa desde 1950. Enquanto lá tem sido progressos considerável, por 
exemplo em desenvolvimento de sistemas de raciocínio não-monotônico e teorias de 
ação, até o momento mais novas ideias são necessárias. De acordo com McCarthy, o 
Sistema Cyc contém uma grande, entretanto irregular coleção de fatos de senso comum.  
Mais sobre senso comum e inferência no link a seguir [1] e sobre o Sistema Cyc, no link 
[2] 
 
Aprendizagem de máquina: Programas fazem isso. As abordagens da IA baseadas em 
conectionismo e redes neurais especificam isto. Há também aprendizagem de leis 
expressas em lógica. [Mit97] é um compreensivo estudante universitário de textos de 
aprendizagem de máquina. Segundo McCarthy, programas podem apenas aprender quais 
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fatos ou comportamentos seus formalismos podem representar, e infelizmente 
aprendizagem de sistemas são quase todos baseados em muitas habilidades limitadas para 
representar informações. 
 
Planejamento: Planejamento de programas inicia com fatos gerais acerca do mundo 
(especificamente fatos sobre os efeitos de ações), fatos sobre a situação particular e uma 
afirmação de um objetivo. Disto, eles geram uma estratégia para alcançar a meta. Na 
maioria comum dos casos, a estratégia é apenas uma sequência de ações. 
 
Epistemologia: Este é um estudo dos tipos de conhecimento que é necessário para 
resolver problemas no mundo (McCarthy, 2007). A epistemologia estuda a origem, a 
estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, motivo pelo qual também é 
conhecida como teoria do conhecimento. Relaciona-se com a metafísica, a lógica e a 
filosofia da ciência, pois, em uma de suas vertentes, avalia a consistência lógica de teorias 
e suas credenciais científicas. Este facto torna-a uma das principais áreas da filosofia (à 
medida que prescreveria "correções" à ciência). A sua problemática compreende a 
questão da possibilidade do conhecimento - nomeadamente, se é possível ao ser humano 
alcançar o conhecimento total e genuíno, dos limites do conhecimento (haveria realmente 
uma distinção entre o mundo cognoscível e o mundo incognoscível?) e da origem do 
conhecimento (Por quais faculdades atingimos o conhecimento? Haverá conhecimento 
certo e seguro em alguma concepção a priori?). A epistemologia também estuda a 
evidência (entendida não como mero sentimento que temos da verdade do pensamento, 
mas sim no sentido forense de prova), isto é, os critérios de reconhecimento da verdade 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia). Na Figura 7 é ilustrado o diagrama do 
conhecimento sob um ponto de vista epistemológico. 
 

 
Figura 7: Diagrama do conhecimento do ponto de vista epistemológico 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia). 
 
Ontologias: De acordo com McCarthy, ontologia é o estudo dos tipos de coisas que 
existem. Ainda para o autor, em IA, os programas e sentenças tratam com vários tipos de 
objetos, e nós estudamos quais estes tipos são e quais são suas propriedades básicas. 
Ênfases em ontologia começou em 1990. 
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 Segundo Russell e Norvig (2004, pgs. 309, 312), em domínios em “miniatura”, a 
escolha da representação não é tão importante, é fácil criar um vocabulário consistente. 
Por outro lado, domínios complexos como compras na Internet ou controle de um robô 
em um ambiente físico mutável exigem representações mais gerais e flexíveis. Ainda para 
os mesmos autores, criar representações, há a necessidade de concentrar-se em conceitos 
gerais – como Ações, Tempo, Objetos Físicos e Crenças – que ocorrem em muitos 
domínios diferentes e concluem que a representação desses conceitos abstratos é chamada 
às vezes engenharia ontológica – ela está relacionada ao processo de engenharia de 
conhecimento, porém opera em uma escala bem maior.   
 
 Para Russell e Norvig (2004, p. 310), a estrutura geral de conceitos é chamada 
ontologia superior, devido à convenção de desenhar grafos com os conceitos gerais na 
parte superior e os conceitos mais específicos abaixo deles, como mostra a Figura 8. 
 

 
Figura 8: A ontologia superior do mundo. Cada arco indica que o conceito inferior é 

uma especialização do conceito superior (RUSSELL e NORVIG, 2004, p. 310). 
 
 
 
    
 Para Russell e Norvig (2004, p. 311), a organização de objetos em categorias é 
uma parte vital da representação de conhecimento. Embora a interação com o mundo 
ocorra no nível de objetos individuais, uma grande parte do raciocínio tem lugar no nível 
de categoriais. Por exemplo, um consumidor talvez tenha como objetivo comprar uma 
bola de basquete, e não uma determinada bola de basquete, como a BB9. Ainda para 
Russell e Norvig (2004, p. 311, 312), as categorias também servem para fazer 
prognósticos sobre objetos, uma vez que eles estão classificados. Uma delas deduz a 
presença de certos objetos a partir da entrada de percepções, deduz a pertinência a uma 
categoria a partir das propriedades percebidas dos objetos e depois utiliza as informações 
a respeito da categoria para fazer prognósticos sobre os objetos. Por exemplo, a partir de 
seu grande tamanho, da casca verde e rajada e da forma ovóide, pode-se deduzir que um 
objeto é uma melancia; a partir disso, é possível deduzir que ele seria útil em uma salada 
de frutas. 

Categorias e objetos 
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 Há duas opções para representar categorias em lógica de primeira ordem: 
predicados e objetos. Isto é, podemos usar o predicado BolaDeBasquete(b) ou podemos 
reitificar (materializar) a categoria sob a forma de um objeto BolasDeBasquete. Então, 
poderíamos afirmar: Elemento(b, BolasDeBasquete) (que abreviaremos como b ∈ 
BolasDeBasquete) para dizer que b é um elemento da categoria de bolas de basquete (ou 
que b pertence à categoria de bolas de basquete). Afirmamos: 
Subconjunto(BolasDeBasquete, Bolas) (abreviado como BolasDeBasquete ⊂ Bolas) para 
dizer que BolasDeBasquete é uma subcategoria ou um subconjunto de Bolas. Assim, 
podemos imaginar uma categoria como o conjunto de seus elementos ou como um objeto 
mais complexo que simplesmente tem as relações Elemento e Subconjunto definidas para 
ele. 
 
 As categorias servem para organizar e simplificar a base de conhecimento por 
herança. Se dissermos que todas as instâncias da categoria Alimento são comestíveis e 
se afirmarmos que Fruta é uma subclasse de Alimento e que Maçãs é uma subclasse de 
Fruta, então saberemos que toda maçã é comestível. Dizemos que as maçãs individuais 
herdam a propriedade de serem comestíveis, nesse caso de sua condição de elemento da 
categoria Alimento (RUSSELL e NORVIG, 2004, p. 312). 
 
 A lógica de primeira ordem facilita a declaração de fatos sobre categorias, seja 
relacionando objetos a categorias ou pela quantificação de seus elementos: 
 
 • Um objeto é um elemento de (ou pertence a) uma categoria. Por exemplo: 
  BB9 ∈ BolasDeBasquete 
 
 • Uma categoria é uma subclasse de outra categoria. Por exemplo: 
  BolasDeBasquete ⊂ Bolas 
 
 • Todos os elementos de uma categoria têm algumas propriedades. Por exemplo: 
  x ∈ BolasDeBasquete ⇒ Redonda(x) 
 
 • Os elementos de uma categoria podem ser reconhecidos por algumas 
propriedades. Por exemplo: 
  Laranja(x) ∧ Redonda(x) ∧ Diâmetro(x) = 23,75cm ∧ x ∈ Bolas ⇒ x ∈ 
BolasDeBasquete. 
 
Heurísticas: Conforme McCarthy, uma heurística é uma maneira de tentar descobrir algo 
ou uma ideia (ou conceito) embutida em um programa. O termo é usado variadamente 
em IA. Funções heurísticas são usadas em algumas abordagens de pesquisa para medir 
como longe um nó em uma pesquisa em árvore parece estar de uma meta. Predicados 
heurísticos que comparam dois nós em uma pesquisa em árvore veem se um está superior 
que o outro, ou seja, constitui um avanço em direção à meta, pode ser mais vantajoso, 
conclui McCarthy. Mais abordagens sobre heurísticas nas referências a seguir [3], [4] e 
[5].    
 
Programação genética: Programação genética é uma técnica para obter programas para 
resolver uma tarefa por acasalamento ao acaso por programas Lisp (do inglês LISt 
Processing) e selecionando o mais apto em milhões de gerações. Isto está sendo 
desenvolvido pelo grupo de John Koza. Mais sobre programação genética no link a seguir 
[6]. 
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5. APLICAÇÕES DA IA 
 
 Segundo McCarthy (2007), podemos listar como algumas aplicações da IA as 
ilustradas na Figura 9. 
  

 
Figura 9: Aplicações da IA (McCARTHY, 2007). 

 
 • Jogos de entretenimento: De acordo com McCarthy, podemos comprar 
máquinas que podem jogar a níveis de mestres em xadrez por alguns cem dólares. Ainda 
segundo o autor, há alguma IA os mesmos, mas eles jogam bem contra pessoas 
principalmente através da força bruta computacional – analisando por meio de centenas 
de milhares de posições. Para bater um campeão mundial por força bruta e conhecida 
segurança heurística requer sendo capaz para observar 200 milhões de posições por 
segundo. Um dos mais famosos jogos que contém conceitos de IA embutidos é o Puzzle 
vídeo game. A interface de Puzzles (Quebra-cabeças) vídeo game é ilustrada na Figura 
10. Puzzle vídeo game é um gênero de vídeo game que enfatiza resolver (ou decifrar 
enigmas. Os tipos de quebra-cabeças são possíveis de serem decifrados testando muitas 
habilidades incluindo lógica, estratégia, reconhecimento de padrões, resolvendo 
sequências e completando palavras-cruzadas. 
 

            
 

      
 

Figura 10: Algumas interfaces de Puzzles (Google imagens). 
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• Reconhecimento da Linguagem: Nos anos de 1990, computadores para 
reconhecimento da linguagem alcançou um nível de prático para propósitos limitados. 
Deste modo, United Airline tem substituído sua árvore de teclado para informações de 
vôo por um sistema usando reconhecimento da linguagem de números de vôos e nomes 
de cidades. Ele é bastante conveniente. Em uma outra mão, enquanto é possível instruir 
alguns computadores usando linguagens, a maioria dos usuários tem sumido voltar para 
o teclado e o mouse como ainda mais conveniente.  
 
• Compreensão da Linguagem Natural: Conforme McCarthy, somente obtendo uma 
sequência de palavras no computador não é suficiente. Analisando sentenças não é 
suficiente de modo idêntico, conclui o autor. Ainda para McCarthy, o computador tem 
sido provido com um entendimento acerca do domínio do texto, e isto atualmente é 
possível apenas para muitos domínios limitados. 
 

• Visão computacional: De acordo com McCarthy, o mundo é composto de três 
dimensões de objetos, mas as entradas para o olho humano e câmeras de TV´s são de duas 
dimensões. Alguns programas úteis podem trabalhar unicamente em duas dimensões, 
entretanto visão computacional completa requer parcial informação tridimensional que 
não é apenas um conjunto de visão bidimensional. No presente há apenas caminhos 
limitados de representar informação em três dimensões diretamente, e evidentemente elas 
não são tão boas quanto humanos em uso. Exemplos de aplicações incluem o controle de 
processos (como robôs industriais ou veículos autônomos), detecção de eventos, 
organização de informação, modelagem de objetos ou ambientes e interação (atrelado a 
interação homem-computador) [7]. 

A visão computacional também pode ser descrita como um complemento da visão 
biológica. Na visão biológica, a percepção visual dos humanos e outros animais é 
estudada, resultando em modelos em como tais sistemas operam em termos de processos 
fisiológicos. Por outro lado, a visão computacional estuda e descreve sistemas de visão 
artificial implementados por hardware ou software [7]. Na Figura 11 é ilustrada uma 
aplicação da visão computacional. 

 

 
 

Figura 11: Concepção artística da Mars Exploration Rover em Marte, exemplo 
de um veículo não tripulado em terra. Notar as câmeras duplas no topo do equipamento. 

Fonte: [7] 
 
• Sistemas Especialistas: De acordo com McCarthy, um “engenheiro do conhecimento” 
entrevista especialistas em um certo domínio e tenta incorporar seu conhecimento em um 
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programa de computador para executar (ou realizar) alguma tarefa. Quão bem este 
trabalho depende se os mecanismos intelectuais exigem para a tarefa está dentro do estado 
presente da IA. Quando isto acabou por não ser tão, havia muitos decepcionantes 
resultados, conclui McCarthy. Ainda segundo o autor, um dos primeiros sistemas 
especialistas foi MYCIN [8] em 1974, o qual diagnosticava infecções de bactérias do 
sangue e sugeria tratamentos. Ele fazia melhor que estudantes de medicina ou doutores 
práticos, fornecia estas limitações onde observava. Nominalmente, estas ontologias 
incluíam bactérias, sintomas, e tratamentos e não incluía pacientes, doutores, hospitais, 
óbitos, recuperação, e eventos ocorrendo em tempo. Estas interações dependiam em um 
único paciente sendo considerado. Desde os especialistas consultados por um engenheiro 
do conhecimento sabia acerca dos pacientes, doutores, óbitos, recuperação, etc., isto é 
transparente que o engenheiro do conhecimento forçado que o especialista disse eles em 
um framework [9] predeterminado. No presente estado da IA, isto tem sido verdade 
(McCarthy). A utilidade dos sistemas especialistas atuais depende em seus usuários terem 
um senso comum (McCARTHY, 2007). Na Tabela 1 são descritas algumas informações 
sobre o sistema especialista MYCIN. 

 
Tabela 1: Informações do Sistema Especialista MYCIN. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mycin   
 

MYCIN 
 

Desenvolvedor 

 
Edward Shortliffe  

Fonte: Google imagens 
 

 
 

Lançado em 
 

Início dos anos 70 
 

Escrito em  
 

Lisp 
 

 
Gênero(s) 

 

 
Inteligência Artificial 

 
 

• Classificação Heurística: Para McCarthy, a maior parte destes tipos de sistemas 
especialistas dados apresentam conhecimentos de IA são colocados alguma informação 
em um de um conjunto fixo de categorias usando várias fontes de informações. Um 
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exemplo é recomendando para aceitar uma proposta de aquisição de cartão de crédito. 
Informação é disponível acerca do proprietário do cartão de crédito, seu registro de 
compra e também sobre o item que ele está comprando e sobre o estabelecimento a partir 
do qual ele está comprando isto (por exemplo, sobre se não tem sido anteriormente 
fraudes deste cartão neste estabelecimento. 
 
6. OUTRAS QUESTÕES 
 
 Nesta Seção, serão consideradas algumas outras questões relevantes sobre IA, 
segundo a visão de John McCarthy (2007). 
 
 Segundo McCarthy (2007), a pesquisa em IA tem ambas lados teoria e prática. O 
lado prático tem ambos aspectos teóricos e aplicados. Ainda para o autor, há duas 
principais linhas de pesquisa. Uma é biológica, baseada na ideia que uma vez humanos 
são inteligentes. A IA deve estudar humanos e imitar sua psicologia ou fisiologia. A outra 
linha é espantosa, baseada no estudo e formalização de fatos de senso comum acerca do 
mundo e problemas que o mundo apresenta para a realização de metas. As duas 
abordagens interagem para alguma dimensão, e ambas devem eventualmente sair-se bem. 
 
 Para McCarthy (2007), a IA tem muitas relações com a filosofia, especificamente 
a filosofia analítica moderna e com a programação lógica e afirma que programação 
lógica fornece úteis linguagens de programação (principalmente Prolog). De acordo com 
McCarthy (2007), ambas, IA e filosofia, estudam mente (ou inteligência), bem como 
senso comum. McCarthy recomenda para leitura a referência [Tho03]. Além do que, às 
vezes uma teoria útil em IA pode ser expressa como uma coleção de cláusulas 
protuberantes, e a meta para ser obtida pode ser expressa como desta encontrando valores 
de variáveis satisfazendo uma expressão.   
 
 Conforme McCarthy (2007), uma boa aprendizagem de IA requer estudar 
matemática, especialmente lógica matemática, física, biologia. Ainda para o autor, ao 
considerar uma abordagem biológica para a IA, o autor recomenda estudar psicologia e 
fisiologia do sistema nervoso. Em abordagens de linguagens de programação, é 
aconselhável estudar as linguagens C, C++, Java, Lisp e Prolog e conclui que isto é uma 
boa ideia para aprender linguagem básica de máquina. 
 
 McCarthy (2007) recomenda como bons livros textos para aprendizagem e 
aprofundamento em IA os seguintes: 
  � Artificial Intelligence by Stuart Russell and Peter Norvig, Prentice Hall. 
  � Artificial Intelligence: A New Synthesis by Nils Nilsson, Morgan 
Kaufman. 
  � Computational Intelligence by David Poole, Alan Mackworth and 
Randy Goebel, Oxford, 1998. 
 
 Segundo McCarthy (2007), as principais organizações e publicações interessadas 
com IA são: 
  Organizações: 
   • The American Association for Artificial Intelligence (AAAI). 
   • The European Coordinating Committee for Artificial Intelligence 
(ECCAI). 
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   • The Society for Artificial Intelligence and Simulation of Behavior 
(AISB). 
   • The Association for Computing Machinery1 (ACM). 
 

Publicações: 
 • The International Joint Conference on AI (IJAI)2  
 • Electronic Transactions on Artificial Intelligence, 

Artificial Intelligence, and Journal of Artificial Intelligence 
Research, and IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 
Intelligence.3 
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