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“Tudo o que pode fazer ou sonha que pode , comece. A audácia contém gênio, poder e magia.”
W.H. Murray The Scottish Himalayan Expedition, 1951
1.0 INTRODUÇÃO

1-1Antecedentes
ênfase na gestão do conhecimento reflete a percepção crescente de que é uma preocupação central
do negócio, onde o know-how de uma empresa está se tornando cada vez mais importante,para fazer
frente a melhoria de resultados da Inteligência Artificial, aplicada a área Legal, onde temos um
modelo aberto heurístico, cuja solução de contorno é aberta. Geralmente, a gestão do conhecimento está
mais alinhada com os objetivos de capturar, compartilhar e reutilizar conhecimento. Em contraste, os
sistemas baseados no conhecimento têm, por consenso geral, um foco muito técnico no conhecimento (por
exemplo, representação, organização, raciocínio, modelos lógicos de decisão etc.). Em outras palavras, as
técnicas desenvolvidas em sistemas baseados em conhecimento são análogas às estratégias de
conhecimento “micro”, enquanto as abordagens à gestão do conhecimento são geralmente consideradas
como estratégias de conhecimento “macro” para as soluções de Inteligência Artificial.
1.2 Motivação
Este breve e superficial artigo, propõe que todas as iniciativas de Inteligência Artificial, mandatóriamente
devem ser regidas, POR GESTÃO DE CONHECIMENTO para melhorar os algoritmos existentes das cinco
escolas e vertentes1, a saber:

A

Entretanto nenhum destes modelos podem representar efetivamente conhecimento no seu sentido mais
amplo, pois ao final do dia sãoalgoritmos, que estão submetidos a um modelo notável préviamente definido,
ou a um modelo probabilístico, sem nehuma avaliação causal, se restringindo a tão sómente aos resutados
factuais, mostrando que os Cientistas de dados, naturalmente pelo desenvolvimento de novos algoritmos
combinados, bem além do atuais se transformarão em Cientistas de Conhecimento.

1 As

Escolas Simbolistas; Analogistas;Conectionistas; Evolucionistas e Bayesianas são as identificadas pelo Professor Pedro
Dominguez da Universidade de Washington, e a Escola Teoristas dos Jogos; seria aquela ainda não desenvolvida em
aplicação para Inteligência Artificial; mas extremamente importante na análise de situações legais contenciosas.

Pois estes algoritmos, não atendem ao teorema da incompletitude de Godel e Hilbert2.Na área Legal, a
Gestão de Conhecimento traduz-se em seu principal e mais primário pilar, assim como na Industria
Farmacêutica e outros
Por outro lado, a casualidade será melhor explicada se encontrarmos a fractalidade associada a análise do
fenômeno.

1.3Mandelbrot, Geometria Fractal e Linguagem da Criação

Absolutamente todo ser vivo e todo composto orgânico
consiste em padrões matemáticos complexos.
Os Matemáticos podem até expressar alguns desses padrões
com fórmulas matemáticas relativamente
simples. O exemplo mais conhecido desse fenômeno é o
conjunto Mandelbrot, batizado em homenagem ao
matemático Benoit Mandelbrot, que o descobriu pela
primeira vez, e comoditizou a nossa compreensão dos
fractais. A Inteligência Artificial, para ser muito melhor
aplicada para entender os eventos causais, não poderá
prescindir do pleno entendimento da fractalidade a diversos níveis por traz do fenomeno.
O desenvolvimento de modelos Fractais conectados a diversas realidades híbridas, naturalmente é parte
das ações obrigatórias para realmente podermos dispor de uma IA mais robusta.
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Possível impacto dos resultados de Gödel na filosofia da mente, inteligência artificial e no platonismo.
O próprio Gödel sugeriu que a mente humana não pode ser uma máquina e que o platonismo está correto.
"Ou a matemática é muito grande para a mente humana ou a mente humana é mais do que uma máquina". (Kurt Gödel)
Mais recentemente Roger Penrose argumentou que “os resultados de Gödel mostram que todo o programa de inteligência
artificial não é realizável, que os matemáticos criativos não pensam de uma maneira mecânica, mas que eles freqüentemente
têm uma espécie de visão do reino platônico que existe independentemente de nós.

1.4 Técnicas de Inteligência Artificial (IA) para a Elicitação de Conhecimento

A

gestão do conhecimento pode ser definida como a identificação, otimização e gerenciamento ativo de
ativos intelectuais para criar valor, aumentar a assertividade da Inteligência Artificial e ganhar e
sustentar a vantagem competitiva que, na nova economia global, se tornará mais importante do que
os ativos de capital tradicionais. A consciência do valor do capital intelectual, que pode ser provido pela
Inteligência Artificial, será sua maior resposta. A modelagem da teoria dos Jogos, então será uma das
possibilidades de composição intrínseca do Conhecimento.
2-Regras de Produção
As regras de produção são modelos gerais de processamento cognitivo que assumem a cognição
envolvendo a elicitação e execução de regras que governam o resultado esperado.
O elemento básico desse método são "regras", que consistem em condição/ação de existência. A condição é
um estado de coisas que deve existir para que a regra seja aplicável. A ação é o que deve ser feito se a regra
for aplicada . Basicamente, neste método, o conhecimento é apresentado como regras de produção na forma
de pares de condição-ação: SE essa condição (ou premissa ou antecedente) ocorrer, ENTÃO alguma ação (ou
resultado ou conclusão) ocorrerá.
2-1Matrizes de Inteligência
As Matrizes podem ser definidas como estruturas para representar o conhecimento e as expectativas dos
estereótipos, o que permitiria a um sistema impor coerência às informações recebidas. As matrizes serão
pacotes de conhecimento fractalizados suficientemente grandes para impor estrutura a uma nova situação,
mas pequenos o bastante para serem uma parte flexível e modular de um grande modelo de decisão.
Basicamente, esses métodos fornecem uma maneira de agrupar informações em registros compostos de
slots e valores3.
2-2 Redes semânticas
As redes semânticas são basicamente
representações gráficas de conhecimento composto
de nós e links que mostram hierarquias entre
objetos4. As redes semânticas são usadas
basicamente como uma representação visual ou
relacionamentos e podem ser combinadas com
outros métodos de representação.
Além disso, semântica é o estudo do significado dos
conceitos individuais utilizados na linguagem. O
estudo da semântica é, portanto, uma tentativa de
descrever significados de palavras (e o uso de
palavras) onde seu significado é ambíguo e as
condições sob as quais tais significados podem interagir para serem compatíveis com os outros aspectos da
linguagem. Portanto, as redes semânticas são as redes nas quais os nós geralmente representam objetos;
conceitos ou situações e os arcos representam relações entre eles.
No contexto geral, no que diz respeito às técnicas de elicitação e representação de conhecimento, podemos
dizer que as tecnologias de inteligência artificial (IA) e de gestão de conhecimento baseada em
conhecimento são muitas vezes destinadas a fornecer a informação certa à pessoa certa no momento certo.
Além disso, inteligência artificial (IA) e sistemas baseados em conhecimento são frequentemente baseados
nos pressupostos de armazenamento da inteligência e experiência humana. É verdade que tecnologias como
bancos de dados e aplicativos GroupWare armazenam bits e pixels estáticos de dados, mas não podem
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3
4 Os Modelos Bayesianos, desde a teoria das possibilidades de Dempster e Shafer,

teorias de possibilidade e evidência foram
usadas para quantificar e propagar a incerteza. Os algoritmos PBDO (Possibility Bayesian Design Optimization) e
EBDO(Evidence) foram apresentados para projetos com informações incompletas. O design do EBDO é mais conservador
que o design do RBDO(Reliability), mas é menos conservador que o do PBDO.

armazenar os ricos esquemas que as pessoas possuem
para criar um sentido dinâmico de bits de dados. Assim,
armazenar uma representação estática da representação
explícita do conhecimento tácito de uma pessoa na forma
de bits de dados; supondo que um tenha a disposição e a
capacidade de se desfazer dele, não pode ser considerado
o mesmo que armazenar a inteligência e a experiência
humanas.
Data Science teve os seguintes sub-conteúdos desde a
sua criação:
Base de dados
Sistemas de gerenciamento de banco de dados (DBMS)
Armazenamento de dados
Mineração de dados
Big Data
Big Data Analytics
Big Data Preditivo
Big Data Prescritivo
Big Data em Cloud Computing
Tecnologias de Big Data (por exemplo, na Internet das coisas (IoT))
Big Data de Rede
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Inteligência Artificial (IA) teve as seguintes terminologias que foram repetidamente manipuladas e
evoluídas ao longo dos anos:
Computação Cognitiva
Aprendizado de Máquina
Redes neurais
Redes Bayesianas
Processamento de Linguagem Natural (PNL), ou seja, tudo se resume evolução muito embrionária.
Desta forma , um novo algoritimo precisa ser definido.
2-3 Inteligência Artificial e Modelos Quânticos de Decisão
2-3-1Os julgamentos são baseados em estados indefinidos
De acordo com muitos modelos formais (computacionais ou matemáticos) comumente usados em ciências
cognitivas e de decisão (como redes bayesianas, ou regras de produção, ou redes conexionistas), o sistema
cognitivo muda de momento a momento, mas em qualquer momento específico está em um estado definido
em relação a algum julgamento a ser feito. Para tornar isso mais claro, vamos dar um exemplo simples.
Suponha que você seja membro de um júri e tenha acabado de ouvir evidências conflitantes do promotor e
da defesa. Seu trabalho é pesar esta evidência e chegar a um veredicto de culpado ou não. Suponha que sua
probabilidade subjetiva de culpa seja expressa em uma escala de probabilidade p [0,1]. Modelos cognitivos
formais assumem que a cada momento você está em um estado definido com respeito à culpa

- digamos um estado que seleciona um valor p tal que p> 0,50 ou um estado que produz p tal que p 0,50 (em
outras palavras, p é uma função do estado atual do sistema). É claro que o modelo não sabe qual é o seu
verdadeiro estado a cada momento, e assim o modelo só pode atribuir uma probabilidade a você responder
com p> 0.50 naquele momento. Mas o modelo é estocástico apenas porque não sabe exatamente qual
trajetória (estado definido em cada ponto de tempo) você está seguindo. Um modelo estocástico postula um
espaço amostral de trajetórias, juntamente
com uma medida que atribui probabilidades
a conjuntos de trajetórias. Mas de acordo
com um modelo estocástico, uma vez que
uma trajetória é amostrada (por exemplo,
uma vez que uma semente é selecionada
para iniciar uma simulação computacional),
o sistema salta deterministicamente de um
estado definido (por exemplo, responda com
p> 0.50) para outro ( por exemplo, responda
com p 0,50) ou permaneça no tempo. Os
estados são pontuais e livres de dispersão e
as probabilidades só surgem da amostragem
de diferentes trajetórias através de novas replicações (por exemplo, iniciando a simulação computacional
novamente com uma nova semente). Nesse sentido, as ciências cognitivas e de decisão modelam atualmente
o sistema cognitivo como se fosse uma partícula produzindo um caminho de amostra definido através de
um espaço de estado.
A teoria quântica funciona de forma diferente, permitindo que você esteja em um estado indefinido
(formalmente chamado de estado de superposição) a cada momento antes que uma decisão seja tomada.
Estritamente falando, estar em um estado indefinido ou superposto significa que o modelo não pode
assumir (a) você está definitivamente em um estado de culpa (por exemplo, um estado que responde com
p> 0.50) ou (b) você está definitivamente em um inocente estado (por exemplo, responda com p 0,50) em
algum momento. Você pode estar em um estado indefinido que permita que esses dois estados definidos
tenham potencial (tecnicamente chamado de amplitudes de estado) para serem expressos a cada momento
(Heisenberg, 1958).5
ortanto muitas vezes estamos tentando definir um Modelo estático como resposta a uma demanda
dinâmica!
2-3-2 Os julgamentos nem sempre obedecem à lógica clássica

P

A teoria da probabilidade clássica usada nos modelos cognitivos e de decisão atuais é derivada dos axiomas
de Kolmogorov (Kolmogorov, 1933/1950). Esses axiomas atribuem probabilidades a eventos definidos
como conjuntos. Consequentemente, a família de conjuntos na teoria de Kolmogorov obedece aos axiomas
booleanos da lógica. Assim, a lógica booleana está na base dos atuais modelos probabilísticos de cognição
e tomada de decisão. Um axioma importante da lógica booleana é o axioma distributivo: se tt, T, F são
eventos, então tt (T F) = (tt T) (tt F). Considere, por exemplo, o conceito de que um menino é bom (tt) e o
par de conceitos que o menino disse a verdade (T) e o menino não disse a verdade (falsidade, F). Suponha
que você esteja tentando decidir se o menino é bom, mas não sabe se ele é verdadeiro. De acordo com a
lógica booleana, o evento tt só pode ocorrer de duas maneiras: ou (tt T) ocorre ou (tt F) exclusivamente.
Isto significa que existem apenas duas maneiras mutuamente exclusivas e exaustivas para você pensar que
o menino é bom: ele é bom e verdadeiro ou ele é bom e não é verdadeiro.
A partir desse axioma distributivo, pode-se derivar a lei da probabilidade total. De (tt) como a
probabilidade do evento tt, p (T) é a probabilidade do evento T, p (F) é a probabilidade do evento F, p (tt
T) é a probabilidade do evento tt condicionado ao evento sabedor T e p (tt F) é a probabilidade do evento
5

“The probability of a future event contains an (hidden) uncertainty”
Preal ~ Pplan ± ΔP

where ΔP = (plus) Δ+P and (minus) Δ-P
The second Pmean real = Pplan + δP
Where Pmean real - the mean real value of P;
δP- the shift, the bias of the mean real value of real or future P in the comparison with the value of planned or preliminarily
determined P (δP may be positive or negative or zero).

tt condicionado ao conhecimento do evento F. Então a lei da probabilidade total segue
p (tt) = p ((tt ∩ T) ∪ (tt ∩ F)) = p (tt ∩ T) + p (tt ∩ F))
= p (tt) p (tt | T) + p (F) p (tt | F).
Esta lei fornece a base para inferências com redes Bayesianas. A lei da probabilidade total é violada pelos
resultados do experimento da disjunção e pelo experimento de tomada de decisão de categoria em
psicologia e pelo tipo de experimentos de duas fendas na física, os quais descrevemos mais adiante neste
capítulo.
A teoria da probabilidade quântica é derivada dos axiomas de von Neumann (von Neumann, 1932/1955).
Esses axiomas atribuem probabilidades a eventos definidos como subespaços de um espaço vetorial Os
estados definidos formam a base para o espaço vetorial, e um estado indefinido ou de superposição pode
ser qualquer ponto dentro deste espaço vetorial.Mais uma vez, caracteriza_se a fractalidade causal, já
amplamente comentada.
3. Conclusão

Q

uando estas postulações são demonstradas, fica claro que necessitamos de um novo algoritmo
baseado em Conhecimento, combinando-se com os demais, articulados por diferentes lógicas
modais.
Respostas as principais perguntas ainda não respondidas:
IA moderna está sendo incorretamente equacionada na indústria para ML, que causou pelo menos quatro
problemas sistêmicos:
1- PRECISA TER VOLUMOSA QUANTIDADE DE DADOS
Com pequenas quantidades de dados não há modelo
Se nossos dados são tendenciosos, treinamos modelos tendenciosos
Somente as empresas com acesso a muitos dados podem criar os melhores modelos.
É difícil para startups sem acesso a dados criar uma concorrência saudável.
2- NEM SEMPRE É FUNCIONAL
Quando não funcionanós não sabemos porque ou como consertar isso.
Difícil de alcançar altos níveis de precisão, E tempo incerto para treinar novos modelos.
3- FALTA DE TRANSPARÊNCIA
Não entendemos por que os modelos de IA chegam a decisões e previsões e, portanto, não são confiáveis 6.
4-O FOCO É SOBRE A TECNOLOGIA, EM VEZ DE RESOLVER PROBLEMAS DE NEGÓCIOS.
A conversa atual sobre IA é mais sobre o que pode ser resolvido em uma empresa com um chatbot, ou
Robotic Process Automation, ou o que pode ser classificado ou previsto. Em vez disso, o foco deve estar
nos principais pontos problemáticos da empresa, que trarão o maior valor de transformação, usando
tecnologias AI e não AI, para chegar à solução mais simples e elegante.
Para resolver problemas sistêmicos de um fenômeno, precisamos dar um passo atrás e analisar a
definição de conhecimento deste fenômeno.
Um dos principais problemas no desenvolvimento de um sistema inteligente é a representação do
conhecimento, ou seja, a solução dos problemas de:
a-Como representar o conhecimento que se tem sobre um domínio de problema
b-Como raciocinar usando esse conhecimento para responder a perguntas ou tomar decisões
A representação do conhecimento lida com o problema de como modelar o mundo suficientemente para
uma ação inteligente.
Para um agente inteligente baseado em conhecimento, precisamos:
c-Representar o conhecimento sobre o mundo em uma linguagem formal.
d-Raciocinar sobre o tema usando inferências semânticas controladas na linguagem.
e-Para decidir qual ação tomar, inferindo que a ação selecionada é boa.
Essa é a questão do Santo Graal: como você constrói sistemas generalizáveis que podem aprender
QUALQUER coisa?
O que de forma muito simples, converge para a gestão do Conhecimento em que deverá ser educada a IA.
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Os Modelos Neurais se ajustam pelos pesos, mas ninguém ainda consegiu explicar até hoje o Modelo de Walter
Pitts(1958)

