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RESUMO 

 

Chatterbots são sistemas inteligentes desenvolvidos por meio de uma 

linguagem natural capazes de se comunicar com seres humanos através de um 

chat e são muito utilizados atualmente por fornecerem uma boa interação com o 

público alvo, na qual ele foi programado para responder. Neste projeto 

apresentamos Ledger, um chatterbot capaz de responder os discentes da UPE-

Garanhuns a respeito de seus principais questionamentos no que diz respeito às 

operacionalizações da secretaria discente da universidade. Para a construção de 

Ledger foi necessário realizar pesquisas de campo, bibliográficas e documentais 

para construir a base de conhecimento, implantada através da plataforma 

Dialogflow da Google. Adicionalmente, foi possível sua integração na página da 

UPE. Também, testes foram realizados com apoio dos alunos da UPE-

Garanhuns, para verificação de erros e/ou possíveis melhorias. 

 

Palavras-chave: Chatterbot, Secretaria, Discentes, Ledger, Dialogflow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Chatterbots are intelligent systems developed through a natural language 

capable of communicating with humans through a chat and are widely used 

today by providing a good interaction with the target audience in which it has 

been programmed to respond. In this project we present Ledger, a chatterbot 

capable of answering the students of the UPE-Garanhuns about their main 

questions regarding the operations of the student secretary of the university. 

For the construction of Ledger it was necessary to carry out field, bibliographic 

and documentary researches to build the knowledge base, implanted through 

the platform Dialogflow of Google. In addition, it was possible to integrate it 

into the UPE web page. Also, tests were carried out with the support of UPE-

Garanhuns students, to verify errors and / or possible improvements. 

Keywords: Chatterbot, Secretary, Students, Ledger, Dialogflow. 
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1. INTRODUÇÃO 

O SIGA ® (Sistema de Informações e Gestão Acadêmica) é um Sistema de 

Gestão Acadêmico de propriedade da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), responsável por gerenciar os processos institucionais de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão, com o objetivo de melhorar a eficácia destes 

processos. Entretanto, dado o volume dos processos disponíveis e seus 

propósitos, sugere-se que nem todos estão claros para os discentes, ou não 

sabem localizá-lo no SIGA. Isto faz com que os discentes ainda se direcionem à 

escolaridade para obter maiores esclarecimento, sobrecarregando a quantidade 

de consultas feitas. 

Além do fato de sobrecarregar, causando possíveis falhas na 

comunicação, se o discente não tiver a compreensão desses processos, pode 

acabar incorrendo em erros ou deixando de realizar atividades indispensáveis a 

sua formação. Ao não tomar conhecimento destes processos, por exemplo, faz 

com que fique impossibilitada ou deixe que passe despercebida a possibilidade 

de adiantar outros processos que possam surgir durante a sua graduação. Para 

entender estes processos, suponha o seguinte exemplo: 

EXEMPLO 1.1. (Equivalências do Curso). Aluno X possui uma reprovação em 

determinada disciplina e precisa esperar mais 6 meses (ou 1 ano dependendo 

da quantidade de entradas que a universidade oferece) para poder cursar, 

sendo que ele poderia cumprir os créditos no período noturno, em outro curso 

através do processo de equivalência que a universidade dispõe. 

Esse tipo de problema mencionado no exemplo 1.1 pode afetar o tempo 

da integralização curricular que o discente possui dentro de uma faculdade, 

impondo uma extensão no prazo de conclusão além do necessário, caso ele 

tivesse ciência do processo de equivalência oferecido. Outro problema a levar 

em consideração é o fato de que nem sempre os funcionários da escolaridade 

vão estar disponíveis, em qualquer horário que o discente vá fazer sua consulta, 

ou seja, há uma variável conhecida como “disponibilidade” que pode afetar o 

andamento dos processos. 
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A grande área da Inteligência Artificial enumera uma lista de métodos e 

estratégias que podem ser utilizados para representação do conhecimento e 

raciocínio. Entre suas benesses, sugere-se que um sistema automatizado pode 

coibir os problemas citados, como disponibilidade, e acesso simultâneo. 

Portanto a motivação desse trabalho se resume em propor uma solução 

utilizando chatterbots para eliminar, ou pelo menos amenizar, esses problemas 

de operacionalização de atividades disponíveis na escolaridade de uma maneira 

geral, mitigando a quantidade de consultas a escolaridade, além de ter um 

serviço que esteja disponível 24/7. 

Chatterbots (Chatter: Bate-Papo, Bot: Robô) são sistemas que foram 

elaborados com o intuito de tornar mais familiar a interação entre o homem e os 

computadores, dando a impressão de que o sistema possui personalidade 

própria (SGANDERLA, 2003). Os chatterbots são desenvolvidos a partir de 

uma linguagem natural na forma escrita, onde geralmente são utilizados através 

de um chat para dialogar com seus usuários. A escolha pela utilização 

chatterbots pode ser justificada pelo fato de se saírem bem no processo de 

interação entre o homem e o computador, e por serem fáceis de adaptá-los a 

outros ambientes de comunicação. 

O presente trabalho, face à problemática exposta, apresenta Ledger um 

chatterbot desenvolvido na plataforma Dialogflow®, como uma solução 

inovadora que visa contribuir por: 

● possuir e disponibilizar as principais demandas dos discentes na 

escolaridade; 

● responder e interagir com os discentes de maneira eficiente e 

instantânea; 

● estar disponível na página da UPE Garanhuns 24hrs por dia, 7/7 

e; 

● evitar a sobrecarga de consultas à escolaridade.  

1.1. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um chatterbot através da 

plataforma Dialogflow® que seja capaz de simular conversas textuais com os 

discentes da UPE Garanhuns, e que fique disponível 24hrs a fim de responder 

às suas principais dúvidas, no que se refere a operacionalização das atividades 

da escolaridade. Também, contribui por mitigar a quantidade de discentes que 
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vão a escolaridade para esclarecer os recorrentes questionamentos sobre essas 

atividades. 

Os seguintes objetivos específicos foram traçados para se alcançar tal 

objetivo geral: 

● Estudar a documentação da plataforma Dialogflow®, a fim de 

conceber a construção do chatterbot; 

● Levantar as ações necessárias quanto à operacionalização das 

atividades da escolaridade; 

● Coletar dados através de uma entrevista com funcionários da 

escolaridade a respeito das principais demandas; 

● Identificar através de um FAQ (Frequently Asked Questions) a ser 

respondido pelos discentes, sobre suas principais demandas na 

escolaridade da UPE Garanhuns; 

● Utilizar todo levantamento de dados feitos e inserir dentro da 

plataforma de desenvolvimento do chatterbot, Ledger; 

● Avaliar o chatterbot com discentes, onde seus feedbacks serão 

usados visando alinhar as potencialidades e melhorias de seu 

sistema. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

O processo atual de comunicação possui inúmeras deficiências, uma vez que os 

discentes sobrecarregam à escolaridade com diversas consultas, muitas vezes 

recorrentes. A limitação de recursos humanos é outro impeditivo do setor o 

qual, por vezes, não consegue eliminar todas as dúvidas.  

Automatizar o processo de interação homem x máquina está 

fundamentado no clássico problema do “Jogo da Imitação”, proposto por Alan 

Turing em seu artigo “Computing Machinery and Intelligence”, no qual ele já 

questionava se as máquinas poderiam pensar. Este, reconhecido por traçar as 

bases do que seria um “Sistema Inteligente”, definiu um conjunto de condições 

para atestar a capacidade de uma máquina “fingir” que era um ser humano. 
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Entre estas, destacaram-se a habilidade de representar conhecimento, 

raciocinar em princípios lógicos bem fundamentados, e de realizar 

processamento de linguagem natural (PLN). Estas particularidades são 

igualmente incorporadas à um chatterbot, visto que, para passar confiança ao 

usuário-homem é preciso que um sistema se comporte semelhante a ele.  

Vale ressaltar que este problema, embora esteja sendo analisado em 

caráter local, é comum nas instituições de ensino de superior (IES). Logo, as 

contribuições expostas neste projeto de investigação são adequadamente 

aplicáveis a inúmeras IES, que envolvam a interação entre discentes e um setor 

de gestão educacional. 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO 

O presente projeto além desta introdução, está estruturado da seguinte forma. A 

Seção 2 apresenta uma breve história dos chatterbots ao longo dos anos, aborda 

um pouco sobre o assunto interação humano-máquina e trabalhos relacionados 

a área deste trabalho. A Seção 3 aborda uma visão geral da arquitetura da 

Dialogflow®, apresenta uma explicação sobre frases de treinamento, 

aprendizagem de máquina, sistema baseado em regras e mostra o porquê ela foi 

a escolhida para construção do chatterbot Ledger presente neste projeto. Já na 

Seção 4, é abordado os métodos que foram seguidos para o desenvolvimento do 

projeto. A Seção 5 apresenta a implementação do chatterbot Ledger na 

plataforma supracitada, junto com os dados coletados em pesquisa, dificuldades 

encontradas e limitações presentes na plataforma. Na Seção 6 é descrito o 

processo de validação do chatterbot, visando suas melhorias. Por fim, a Seção 7 

expõe a conclusão do presente projeto. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Alan Turing (1950) propôs uma definição para a área de pesquisa de 

Inteligência Artificial: um computador pode ser considerado "inteligente" se ele 

puder conversar com uma pessoa através de um chat sem que a pessoa perceba 

se está conversando com um computador ou com outra pessoa. Isso ficou 

conhecido como o "Teste de Turing" ou “Imitation Game”, como ilustrado na 

Figura 1. 

 
Figura 1: Imagem ilustrativa do Teste de Turing.          

Fonte: http://iaexpert.com.br/index. 

 

Partindo dessa definição, há um componente central para a plena 

realização do teste: os chatbots ou chatterbots. Estes são programas que 

simulam um diálogo como se fosse um ser humano. Os chatbots estão sendo 

atualmente utilizados por grandes empresas para divulgação de produtos, 

informações de preços, solicitar pedidos do usuário e etc. Eles funcionam numa 

rotina “estímulo – resposta”, ou seja, você pergunta e ele responde. O objetivo 

dos chatbots dessas empresas é fornecer ao consumidor um melhor 

atendimento aos seus clientes. Além disso, diferentemente de um recurso 

humano, um recurso tecnológico, a exemplo do chatterbot, está sempre 

disponível, não precisa marcar horário, e possui uma base de conhecimento em 

constante evolução. 

2.1. CHATTERBOTS CLÁSSICOS 

Nesta subseção destacamos os principais chatterbots clássicos, na história 

destes sistemas. 
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2.1.1. ELIZA 

O primeiro chatterbot que surgiu foi o ELIZA, um robô que simula uma 

psicóloga virtual (Weizenbaum, 1966). ELIZA utiliza uma técnica para 

reformular trechos de frases dos usuários enquanto conversam, para que possa 

parecer que ela tem um extenso vocabulário. Como ela foi a primeira tentativa 

de software de simulação de conversa, ela é considerada a mãe de todos os bots.  

A Figura 2 mostra um diálogo simples com ELIZA e percebe-se que em 

momentos do diálogo, ela faz perguntas sem sentido, como por exemplo: “Por 

que a pessoa com quem ela está conversando não está deprimido?”. Isto se dá 

pelo fato dela ser programada de forma experimental, com apenas 200 linhas de 

código, porém por mais simples que fosse sua programação, ela acabou se 

tornando a primeira prova de que seria possível um software conversar com um 

ser humano. 

 

Figura 2: Exemplo de conversa com ELIZA.   
 Fonte: https://blog.infermedica.com  

 

 

2.1.2. PARRY  

Após a criação de ELIZA, especificamente 6 anos depois, o psiquiatra Kenneth 

Colby desenvolveu um simulador de diálogo chamado PARRY (Colby, 1972), 

que simulava uma pessoa com esquizofrenia e poderia "conversar" com outras 

pessoas. O objetivo do desenvolvimento de PARRY era que ele fosse um sistema 

suficientemente bom para que os estudantes pudessem conversar com ele 

primeiro, antes de atenderem pacientes reais. PARRY foi descrito como uma 

“ELIZA com atitude” porque ele era baseado em crenças e conceituações como 
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aceitar, neutro e rejeitar e já possuía uma estratégia de diálogo a qual lhe 

conferia um caráter de programa mais sério e mais avançado que o ELIZA. 

PARRY e ELIZA chegaram a conversar no ano de 1973 em uma conferência da 

ICCC (International Conference on Computer Communications) através da 

ARPANET (ARPA, 1969), um sistema utilizado para troca de informações entre 

computadores. 

2.1.3. CARLA 

Na história dos chatterbots, podemos citar a participação do brasileiro Rodrigo 

de Almeida, que quando tinha 14 anos de idade, foi responsável por construir 

Carla (Almeida, 1984), uma psicóloga virtual na qual foi inspirada em ELIZA. 

Através de estudos feitos com Carla, ela foi considerada uma versão mais 

moderna da ELIZA, e esse estudo foi divulgado em uma revista da época 

chamada MicroHobby n. 12, como mostrado na Figura 03. 

Figura 3: Carla, Revista MicroHobby n. 12.  
Fonte: https://ibramerc.liveuniversity.com  

                       
2.1.4. JABBERWACKY 

Jabberwacky (Carpenter, 1988) foi criado pelo desenvolvedor Rollo Carpenter, 

que se esforçou para que Jabberwacky utilizasse seus feedbacks ao dialogar com 

os usuários, ou seja ele “absorvia” as informações que seriam dadas pelos inputs 

do usuário e utilizava para conversar, inclusive em outros idiomas. O seu 

objetivo principal de criação seria para passar no teste de Turing. 
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2.1.5. DR. SBAITSO 

Dr. Sbaitso (Creative Labs,1992) é um acrônimo de Sound Blaster Actting 

Intelligent Text to Speech Operator que foi desenvolvido pela Creative Labs no 

início dos anos 90, e simulava um psicólogo.  O que o diferenciava de ELIZA e 

Carla, era o fato de utilizar um sintetizador de fala, para produzir artificialmente 

a voz de um ser humano. Porém a sua interação com o ser humano, estava longe 

de ser uma perfeição, mesmo assim Dr. Sbaitso ficou marcado por ser uma das 

primeiras tentativas de incorporação de inteligência artificial em chatbots. 

2.1.6. A.L.I.C.E  

A.L.I.C.E (Wallace, 1995) é um acrônimo para Artificial Linguistic Internet 

Computer Entity, que foi criada a partir da linguagem AIML (Artificial 

Intelligence Markup Language) (Wallace, 2002) uma linguagem baseada na 

linguagem de marcação XML (eXtensible Markup Language) (WC3, 1996). Foi 

desenvolvida para criar diálogos semelhantes a uma linguagem natural. 

A.L.I.C.E faz parte de um projeto open source da plataforma Pandorabots. 

Entretanto, diferentemente de ELIZA, ela utiliza frases pré-programadas que 

são configuradas individualmente por scripts AIML. A.L.I.C.E já foi programada 

por mais de 500 desenvolvedores, e já ganhou o prêmio Loebner 3 vezes (2000, 

2001, 2004), prêmio dado na competição que ocorre anualmente de Inteligência 

Artificial. 

2.1.7. SMARTERCHILD  

Smarterchild (Hoffer, 2001) foi desenvolvido pela ActiveBuddy (atualmente seu 

nome mudou para Colloquis), mais especificamente pelo empresário Robert 

Hoffer. Era um chatbot desenvolvido para redes de mensagens via SMS (Short 

Message Service) que passou a ser usado em 2001 no AOL Instant Messenger 

(AOL, 1997) um popular software de mensagens instantâneas. Estudos apontam 

que o Smarterchild tenha sido um precursor para o Siri (Apple, 2010) e para o 

sintetizador de fala da Samsung. 

2.1.8. SETE ZOOM 

Sete Zoom (Close-up, 2001) é uma garota propaganda do close (Unilever) que 

conversava com os usuários que visitavam o site da close-up. Segundo a 

desenvolvedora de conteúdo e estratégia da Sete Zoom, Camila Canonici “A Sete 

foi a primeira modelo virtual com inteligência artificial a representar uma 
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marca no mundo.”. Foram colocados na sua programação conceitos humanos 

como memória, aprendizado e elaboração de ideias. As suas respostas são reais, 

que deixam os usuários que conversam com ela, em dúvida se estão 

conversando com um sistema ou uma pessoa de verdade. 

2.1.9. TIM BLAH 

Desenvolvido no início dos anos 2000, o Tim Blah (Insite, 2003) envolvia 

diversos personagens virtuais para comunicação com usuários via SMS a fim 

que eles respondessem como se fossem pessoas reais. Chatbots como Kerokolo, 

10inibida, viajante e Danaite faziam parte do Tim Blah e divertiam as pessoas. 

Foi utilizado processamento de linguagem natural para que os personagens 

pudessem compreender as frases durante a conversa e para que respondessem 

de forma correta, dependendo do contexto. Vale ressaltar que Camila Canonici, 

a desenvolvedora e conteúdo e estratégia da chatbot Sete Zoom, teve 

participação no desenvolvimento de conteúdo e estratégia desses personagens 

virtuais também. 

2.2.0. ROBÔ ED  

Robô Ed (CONPET, 2004) é capaz de conversar com vários usuários 

simultaneamente, assuntos como petróleo, preservação do meio ambiente, 

economia de energia e etc. De acordo com a descrição oficial do robô, ED é uma 

sigla e significa “Energia e Desenvolvimento”. Um grupo de experts 

participaram no desenvolvimento de Ed, com especialidades em Inteligência 

Artificial, Computação Gráfica, Linguística e etc. 

2.2.1. WATSON  

Watson (IBM, 2006) é um programa desenvolvido pelo projeto DeepQA da IBM 

(International Business Machines Corporation) capaz de responder questões 

colocadas em linguagem natural e usa aprendizagem de máquinas para 

processar grande quantidade de dados. O início de seu desenvolvimento foi feito 

para participar de um programa de TV chamado Jeopardy, no qual foi campeão, 

ganhando uma premiação de 1 milhão de US$ em cima de antigos campeões do 

programa. 
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2.2.2. SIRI  

Siri (Apple, 2010) é uma assistente virtual da Apple, assentada em bases de 

processamento de linguagem natural. Com base no padrão do uso dos usuários, 

Siri pode ajudá-los a executar ações específicas, como mandar mensagens, tirar 

fotos, ativar alarmes etc.; e também é capaz de responder questionamentos e 

fazer recomendações. 

2.2.3. GOOGLE NOW  

O Google Now (Google, 2012) é um assistente virtual que se assemelha ao Siri 

da Apple, ambos utilizam o processamento de linguagem natural e ajudam o 

usuário a facilitar as atividades de uso do aparelho como também ajuda nas 

atividades do cotidiano. O Google Now auxilia o usuário, mesmo sem ele falar 

ou digitar nada. 

2.2.4. EUGENE GOOSTMAN  

Eugene (Veselov, Demchenko e Ulasen, 2001) Goostman é um chatterbot que 

de início foi construído em 2001 por Vladimir Veselov, Eugene Demchenko e 

Sergey Ulasen, mas ganhou notoriedade em 2014 por ser o primeiro chatterbot 

a passar no teste de Turing. Sua imagem é reproduzida como a de um garoto de 

13 anos, que mora na Ucrânia, tem um animal de estimação e seu pai é 

ginecologista. Em uma competição de teste de Turing realizada na The Royal 

Society (uma instituição destinada à promoção do conhecimento científico.) ele 

conseguiu convencer 10 dos 30 juízes presentes no evento que ele era um 

humano. Como era necessário ter 30% para aprovação no teste, Eugene 

Goostman conseguiu 33%. 

2.2.5. ALEXA  

Em novembro de 2014 a Amazon lançou a Alexa (Amazon, 2014), uma 

assistente virtual que também é semelhante ao Siri da Apple. Esse chatbot é 

capaz interagir por meio de voz. Segundo a descrição do próprio site da 

empresa, “com o Alexa, você pode criar experiências de voz naturais que 

oferecem aos clientes uma maneira mais intuitiva de interagir com a 

tecnologia que usam todos os dias. A coleção de ferramentas, APIs, soluções de 

referência e documentação facilitam a criação de pessoas com o Alexa”. 
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2.2.6. CORTANA 

Cortana (Microsoft, 2014) é um assistente inteligente da Microsoft que de início 

começou a ser desenvolvida em 2009 e só foi lançada em 2014. O nome Cortana 

vem de uma personagem de Inteligência Artificial da série Halo, que também se 

chamava Cortana. Inclusive sua dubladora na série, a atriz Jen Taylor, teve sua 

voz regressada a assistente virtual da Microsoft. De acordo com o site da 

Microsoft “A Cortana foi desenvolvida para ajudar você a realizar tarefas. 

Imediatamente pronta para oferecer respostas e realizar tarefas básicas, a 

Cortana aprende com o tempo e torna-se mais útil a cada dia. Conte com a 

Cortana para controlar os lembretes e trabalhar em seus dispositivos.”. 

2.2.7. BOTS FOR MESSENGER  

O Facebook lançou em um evento 2016, a plataforma Bots for Messenger 

(Facebook, 2016) para permitir que desenvolvedores pudessem criar seus 

chatterbots e que pudessem disponibilizar para usuários da rede social para 

dialogar com eles. Os chatterbots também são utilizados por grandes marcas 

como Pizza Hut, Sephora, Skol, entre outras. Todas essas marcas já possuem um 

chatterbot integrado às suas respectivas páginas para conversar com usuários. 

Face ao chatbots produzidos até então, apresentamos no Quadro 01 um 

breve resumo comparativo destes sistemas simuladores de chats. 

Quadro 01: Comparação dos Chatterbots Clássicos e Contemporâneos 

Nome Objetivo Língua Temas Características Tecnologia 

Empregada 

ELIZA Simular um diálogo entre 

homem e máquina, sendo 

seu papel a de uma 

psicóloga  

Inglesa Saúde 

mental 

Reconhecimento de 

texto, sem rosto 

SLIP 

PARRY Simular um paciente 

esquizofrênico para que 

estudantes pudessem 

conversar com ele, antes 

de atenderem pacientes 

reais 

Inglesa Saúde 

mental 

Reconhecimento de 

texto 

MLisp 
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Carla Simular uma psicologa 

virtual 

Brasilei

ra 

Saúde 

mental 

Reconhecimento de 

texto 

Não 

especificada 

pelo 

desenvolved

or 

Jabberwack

y 

Simular um diálogo de 

forma interessante e 

passar no teste de 

Turing 

Global Social Reconhecimento de 

texto 

Inteligência 

artificial 

Dr. Sbaitso Simular utilizado voz 

artificial um diálogo 

com usuário, seu papel 

era de um psicólogo 

Inglesa Saúde 

mental 

Utilizava 

Sintetizador de fala 

MS-Dos 

A.L.I.C.E Criar diálogos 

semelhantes à de uma 

linguagem natural 

Inglesa Social Reconhecimento de 

texto 

AIML 

Smarterchil

d 

Conversar com usuários 

através de uma rede 

social 

Inglesa Educação, 

aprendizad

o e 

pesquisa 

Reconhecimento de 

texto 

AIM 

Sete Zoom Interagir com usuários 

que acessam o site da 

close-up 

Brasilei

ra 

Entretenim

ento 

Bate-papo Tecnologia 

InBot 

Tim Blah Incentivar o uso do 

sistema blah, fazendo 

com que os 

personagens virtuais 

presentes no chatbot 

pudessem interagir com 

usuários como se 

fossem humanos. 

Brasilei

ra 

Entretenim

ento 

Comunidade móvel Tecnologia 

InBot 

Robô Ed Conversar com usuários 

a respeito de diversos 

assuntos ligados a 

energia e 

desenvolvimento. 

Brasilei

ra 

Social Bate-papo Tecnologia 

InBot 

Watson Desenvolvido para 

participar do programa 

jeopardy e para 

responder perguntas 

postas em linguagem 

natural 

Inglesa Social Reconhecedor de 

texto 

Tecnologia 

em nuvem 

Siri Assistente virtual capaz 

de executar ações com 

base no padrão de uso 

de usuários 

Inglesa Lazer, 

Social, 

Viagens 

Reconhecimento de 

voz, 

reconhecimento de 

texto e síntese de 

texto  

Software 

inteligente 

Google Assistente virtual que Inglesa Lazer, Reconhecimento de Software 
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Now reconhece ações 

repetidas do usuário e 

as executa no 

dispositivo. 

Social, 

Viagens 

voz, 

reconhecimento de 

texto 

inteligente 

Eugene 

Goostman 

Conversar com usuários 

através de um modelo 

de perguntas e respostas 

embutidos. 

Inglesa Social Reconhecimento de 

texto 

 

Inteligência 

Artificial 

Alexa Assistente virtual que 

oferece aos usuários 

uma maneira intuitiva 

de usar essa tecnologia. 

Inglesa 

e alemã 

Social Reconhecimento de 

voz 

Software 

Inteligente 

Cortana Assistente virtual que 

ajuda os usuários a 

realizar tarefas 

cotidianas 

Global Social Reconhecimento de 

texto e 

Reconhecimento de 

voz 

Software 

Inteligente 

Bots for 

Messenger 

Permitir a criação de 

bots para interagir com 

usuários. Útil para 

empresas que possuem 

páginas de seus 

serviços no Facebook e 

podem integrar bots a 

ela para atender 

clientes. 

Global Serviços 

variados 

Reconhecimento de 

texto 

Sistema 

inteligente 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

2.2. INTERAÇÃO HOMEM – MÁQUINA 

O uso de máquinas por nós humanos tem aumentado significativamente ao 

longo dos anos, tendo em vista a facilidade que elas nos trazem em relação a 

automatização de nossas atividades no dia a dia.  Segundo José Oscar Fontanini 

de Carvalho (1994), o avanço tecnológico transformou o computador em uma 

ferramenta cada vez mais indispensável às atividades humanas.  

As máquinas vêm evoluindo não só os seus processos de interação, mas 

também as suas interfaces para que cada vez fiquemos familiarizados com essa 

tecnologia, segundo (MORAN, 1981) apud (DE SOUZA et al., 1999) A interface 

de uma aplicação computacional envolve todos os aspectos de um sistema com o 

qual mantemos contato.  

Seguindo essa ótica os chatterbots apresentam bons resultados, uma vez 

que são construídas interfaces conversacionais durante seu desenvolvimento 

para simular uma conversa com seres humanos através de um chat ou até 

mesmo fazer recomendações e responder questionamentos.  
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Chatterbots como Google Now, Siri, Alexa e Cortana são conceituados 

como assistentes virtuais, pois são capazes de fazer recomendações cotidianas 

para o usuário e realizar determinada lista de tarefas. Outros como ELIZA, 

PARRY e Carla, são considerados interação humano-máquina, pois foram 

desenvolvidos para simularem um diálogo com usuários, a respeito de assuntos 

dois quais foram programados para interagir. 

2.3. TRABALHOS RELACIONADOS 

Nesta subseção, serão apresentados alguns trabalhos relacionados com a área 

do trabalho proposto. Foram considerados os trabalhos de [Li et al., 2003a], [Li 

et al., 2003b] e [Li et al., 2007]. 

2.3.1. MEARA: UM CHATTERBOT TEMÁTICO PARA USO EM 

AMBIENTE EDUCACIONAL 

Em [Li et al., 2003a], O chatterbot MEARA (Modelo Experimental Artificial 

para o ensino de Redes Computadores) proposto tem como objetivo auxiliar 

estudantes de cursos técnicos no que diz respeito a área de redes.  

Para esse chatterbot, foi explorado a vantagem de ter um sistema que 

tenha uma disponibilidade de 24 horas para que os estudantes de cursos 

técnicos pudessem usar a qualquer momento e que pudesse servir como um 

tutor virtual, fazendo com que o aluno também se sentisse mais à vontade, já 

que a interação com o chatterbot é privada e elimina aquela sensação de 

insegurança do aluno quando se tem uma dúvida mas ao mesmo tempo tem 

medo de se sentir constrangido diante da turma. 

A sua base de conhecimento contém apenas assuntos relacionados a área 

de redes. O chatterbot MEARA, também pode disponibilizar figuras, vídeos e 

links a respeito de determinado assunto que do qual podem ser relevantes para 

o estudo do aluno. O seu aprendizado é offline, ou seja, possui um modelo de 

aprendizado estático, em que ele só respondera ao aluno com as informações 

que já lhe foram programadas inicialmente. Para mitigar essa questão do 

aprendizado, em casos do chatterbot não conseguir responder o aluno, o mesmo 

manda uma mensagem para o aluno, afirmando que não sabe a resposta de 

determinada pergunta e manda junto a essa afirmação um e-mail para que o 

aluno entre em contato com seu desenvolvedor, dessa maneira o desenvolvedor 

responde a pergunta do aluno e poderá adicionar essa resposta a base de 
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conhecimento do chatterbot. 

2.3.2. ELEKTRA: UM CHATTERBOT PARA USO EM AMBIENTE 

EDUCACIONAL 

[Li et al., 2003b] A Elektra é um chatterbot construído com base em outro 

chatterbot chamado A.L.I.C.E. desenvolvido por Joseph Weizenbaum (1966) 

através da linguagem AIML, o objetivo de Elektra é complementar estudos na 

área de física e redes de computadores para aluno de cursos de ensino a 

distância. 

Para sua base de conhecimento foi realizada uma pesquisa com 

professores e tutores afim de colher informações do tipo, “quais perguntas são 

mais frequentes entre os alunos?” e “Quais assuntos os alunos têm mais 

dúvidas?”. A sua base de conhecimento também possui várias respostas 

associadas a um tipo de pergunta, que são escolhidas aleatoriamente, fazendo 

com que possa parecer que tem um vocabulário diversificado, esse recurso foi 

utilizado também para que quando o aluno solicite a mesma pergunta, em caso 

dele não achar satisfatório a resposta anterior, ele possa ter uma nova resposta 

na qual fique compreendida por ele. A Elektra também dispõe da visualização 

hiperlinks e imagens em suas respostas. 

2.3.3. MARIA: UM CHATTERBOT DESENVOLVIDO PARA OS 

ESTUDANTES DA DISCIPLINA “MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM 

ADMINISTRAÇÃO”. 

[Li et al., 2007] A chatterbot Maria foi desenvolvido através da linguagem AIML 

e tem como objetivo auxiliar estudantes da FURB (Universidade Regional de 

Blumenau) na disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Administração 

do curso de administração. Para a construção do chatterbot, foi observado em 

pesquisas as vantagens que um chatterbot pode ter como por exemplo, um 

sistema disponível 24 horas por dia, interfaces agradáveis para interação do 

usuário com o sistema e disponibilidades de links através do mesmo para 

complementar estudos dos alunos. 

 A base de conhecimento da Chatterbot Maria foi construída por meio de 

pesquisas que envolveram alunos da disciplina de administração dos quais 

transcreveram suas dúvidas em uma folha de papel e essas dúvidas foram 

somadas a outras que foram encontradas por meio de pesquisa. Essas dúvidas 
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foram passadas para o editor NoteTab, um editor de texto e HTML que facilitou 

posteriormente a inserção desses dados para a sua base de conhecimento. 

Maria dispõe de um total de 600 perguntas e ela só consegue responder 

apenas perguntas contidas em sua base de conhecimento, diante disso, cada 

pergunta foi adicionada em sua base de conhecimento de várias formas, afim de 

conseguir um alcance maior de perguntas respondidas.  
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3. ARQUITETURA DA DIALOGFLOW 

A arquitetura na Figura 4 exibe como a Dialogflow está relacionado a outros 

componentes e a forma como ele processa os dados:  

 

Figura 4: Visão geral da arquitetura do Dialogflow. 

Fonte: Dialogflow.com 

 

A seguir, destacamos uma breve descrição sobre quais são os 

componentes da arquitetura e como ela funciona como um todo: 

● User é o responsável por iniciar o diálogo e fornecer o input, ou seja, a 

estrutura que corresponde a entrada do usuário ao iniciar o diálogo, seja 

por teclado ou por voz. e será retornado uma saída/resposta para essa 

entrada, o que chamamos de output.  

● A query fica responsável por coletar as informações fornecidas pelo 

usuário no componente anterior, e pesquisar uma resposta no 

componente conhecido como intent. Dentro do intent o desenvolvedor 

fornece um conjunto de expressões em linguagem natural que podem ser 

feitas pelo usuário e um conjunto de respostas para estas expressões.  

● Actionable Data acionará os dados que contiverem uma intenção que 

seja relacionada a ação que o usuário deseja, e coletará, dentro de um 

conjunto de respostas de forma aleatória, uma saída que irá satisfazer a 

ação do usuário e fabricará um output. 

● Code e um editor online onde o desenvolvedor pode gerenciar uma 

resposta para o atendimento do usuário através de uma nuvem. Pode-se 

fazer o uso do webhook, uma API (Application Programming Interface) 
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que a própria plataforma dispõe para que o desenvolvedor possa manter 

um conjunto de rotinas padrão para o chatterbot. Se o desenvolvedor 

concentrar seu desenvolvimento no webhook, ele poderá fazer com que o 

chatterbot tenha respostas dinâmicas e poderá consultar uma base de 

dados (DB). 

O exemplo 3.0.1. exemplifica uma situação real de uma solicitação feita no 

Ledger, com base no processamento de dados mostrado anteriormente que a 

Dialogflow faz. 

EXEMPLO 3.0.1. (Atividades complementares do curso). Aluno X quer saber qual a 

quantidade de horas complementares que ele precisa para concluir o curso de 

Licenciatura em Computação e, para isso, faz uma requisição ao Ledger. Segue abaixo 

um pequeno exemplo de como funciona o raciocínio do chatterbot na plataforma 

Dialogflow. 

 

Figura 5: Exemplo de requisição do discente ao Ledger. 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

3.1. FRASES DE TREINAMENTO 

Para que o chatterbot consiga responder adequadamente o usuário é 

importante fornecer ao mesmo uma boa quantidade de expressões em 

linguagem natural. Quanto maior for o número de expressões presentes na 

seção “frases de treinamento” que está contida dentro da intenção, melhor vai 

ser a sua precisão. A seção frases de treinamento possui dois modos: modo de 
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exemplo e modo de modelo. 

Modo de exemplo – são escritos em linguagem natural. 

Modo de modelo – contém referências diretas a entidades, que são usadas 

para extrair valores de parâmetros. Os parâmetros são responsáveis por ligar 

palavras na resposta de um usuário a determinada entidade. 

Para este trabalho foi utilizado apenas o modo de exemplo, por que além 

de ser mais fácil, faz com que o aprendizado de máquina aprenda mais rápido. 

3.2. APRENDIZADO DE MÁQUINA 

Subárea da Inteligência Artificial (também conhecida como Machine Learning) 

que estuda se (e como) é possível que Máquinas consigam aprender a classificar 

entradas de dados, muitas vezes baseados em outras classificações pré-

estabelecidas. [COPPIN, 2010, p. 234]. Arthur Samuel (1959) define 

aprendizado de máquina como “a capacidade de aprender sem ser 

explicitamente programada “, partindo disso, a ideia trabalhada no aprendizado 

de máquina, é que as maquinas possam criar modelos para aprenderem 

sozinhas ao terem acesso a uma grande quantidade de informações. Isso pode 

ser realizado por meio de um treinamento que o aprendizado de máquina faz 

em um modelo (algoritmo), ou seja, ele vai aprender com as informações do 

qual ele tem acesso, e depois desse treinamento o algoritmo poderá fazer 

previsões de informações das quais nunca teve acesso.  A verificação de spam 

em serviços de e-mail é um exemplo no qual se utiliza aprendizado de máquina, 

uma vez que se tem um modelo treinado com vários exemplos de e-mails, e 

dessa forma, é possível fazer previsões de e-mails futuros dos quais nunca teve 

acesso, para verificar se encaixam nesses exemplos, caso contrário e 

considerado spam.  

Outro exemplo comum, seria as recomendações de filmes e series q o 

serviço de streaming Netflix oferece, com base nos filmes em que o usuário 

assiste ou na quantidade de vezes que ele assiste o mesmo filme, é criado um 

modelo do qual contém filmes que são semelhantes ao que o ele assiste e assim 

oferece recomendações com base nessas informações. 

 O aprendizado de máquinas pode ser dividido em 3 tipos de 
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aprendizagem: 

Aprendizagem supervisionada – é fornecido exemplos para a máquina 

aprender, junto com informações do resultado que ela deve ter. 

Aprendizagem não supervisionada - a aprendizagem ocorre nos padrões 

de entrada, quando não são fornecidos resultados de suas saídas. 

Aprendizagem por reforço – a aprendizagem acontece através de interações 

com o ambiente, potencializando alguma noção de recompensa ao longo do 

tempo. 

O aprendizado pode ser online ou offline. Quando se é online o modelo é 

dinâmico, ele aprende com informações de cada vez, esse tipo de aprendizado 

permite que o modelo treinado inicialmente, possa ser atualizado com novas 

informações sem que precise ser treinado novamente. Quando se é offline o 

modelo permanece estático, ele não irá aprender ao longo do tempo, está 

limitado ao que aprendeu inicialmente. 

Durante o desenvolvimento do chatterbot Ledger, o modo escolhido para 

que o chatterbot respondesse as solicitações do usuário, foi o modo híbrido, um 

modo no qual é utilizado o modelo de sistema baseado em regras e aprendizado 

de máquina. Este modo foi escolhido por que é melhor para chatterbots que 

possuem um número pequeno de exemplos contidos nas intenções, e o 

chatterbot Ledger se encaixa nesse quesito. 

3.3. SISTEMA BASEADO EM REGRAS 

O sistema baseado em regras é um método de aprendizagem de máquinas que 

segundo Regina Cantele (2016) é um tipo de modelo que procura representar o 

modo de raciocínio e o conhecimento aplicado por especialistas na resolução de 

problemas no âmbito de algum contexto. 

 Um sistema baseado em regras é um modelo do qual se utiliza regras 

para representar o conhecimento de um determinado problema e a partir da 

coerência desse conhecimento junto a esse determinado problema é possível 

alcançar novas informações.  

 



 

21 
 

O seu sistema compõe de uma interface de usuário, memória de trabalho, 

base de conhecimento ou de regras, motor ou máquina inferência. A figura 6 

apresenta a arquitetura de um sistema especialista baseado em regras. 

 

Figura 6: Arquitetura de um sistema especialista baseado em regras. 

Fonte: https://repositorio.ufrn.br/DaniloCurvelo 

Na arquitetura mostrada na figura anterior, temos: 

Interface de usuário, que permite a interação entre o usuário e o 

sistema, a memória. 

Memória de trabalho, responsável por armazenar informações ou 

fatos. 

Base de regras, armazena regras do tipo se-então, quando determinada 

regra é ativada, ela devolve uma ação da qual está correspondida a regra. 

Motor de inferência, é um mecanismo que faz a correspondência 

entre as informações guardas na memória de trabalho com as regras contidas na 

base regras. Esse mecanismo aciona a regra que melhor corresponde a 

determinada informação. 
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3.4. AIML, BLIP, WATSON, LINGUAGEM E PLATAFORMAS PARA 

DESENVOLVIMENTO DE CHATTERBOTS. 

Para o desenvolvimento de Chatterbots, existem uma variedade de ferramentas 

e plataformas disponibilizadas na internet, das quais podemos citar algumas 

que já possuem uma relevância para esse fim. 

1. AIML é uma linguagem de marcação desenvolvida por Richard 

Wallace para criação de chatterbots. Segundo a Pandorabots “AIML formou a 

base para o que inicialmente era um Eliza altamente estendido chamado " 

ALICE ". ("Artificial Linguistic Internet Computer Entity"), que ganhou 

inúmeros prêmios”. Pode ser encontrada a linguagem AIML na plataforma 

pandorabots. 

2. BLiP (Take, 2000) é uma plataforma da Take, uma empresa de 

tecnologia que possui uma vasta experiência na área de soluções por 

mensagens. O objetivo desta empresa deixa muito claro em seu site oficial, que é 

o de se tornar a melhor ferramenta do mundo no processo de agilizar e integrar 

soluções e canais de comunicação, através de chatbots. 

3. Watson Assistant (IBM, 2011) é uma plataforma da IBM que 

fornece Inteligência Artificial para profissionais para o desenvolvimento de 

chatbots. O Watson permite melhorias para o desenvolvimento de chatbots no 

que diz respeito a maneira como sua organização é executada.  

O Quadro 02, exibe um comparativo entre as plataformas/linguagens 

para desenvolvimento de chatbots. 

Quadro 02: Comparativo das Plataformas de Construção de Chatbot 

Nome Gratuidade Disponibilidade de 

Recursos 

Facilidade de Integração 

Dialogflow 100% Gratuita. Recursos adicionais são 

totalmente livres para 

usar. 

Integração de maneira 

fácil, com direito a tutorial 

de como integrar em um 

site ou em vários canais de 

comunicação, como Line, 

Viber, Telegram, Slack e 

etc. 

AIML 

(Pandorabots) 

Precisa pagar por 

recursos adicionais para 

desenvolver um bom 

Recursos adicionais 

como integração, API’s, 

interações ilimitadas e 

Integração faz parte dos 

recursos adicionais que 

são pagos. 
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chatbot. etc. são pagas.  

Watson 

Assistant 

Possui uma camada 

grátis para construção 

de chatbots, porém 

possui plano para 

escolha do usuário, caso 

queira um upgrade de 

recursos disponíveis. 

A disponibilidade de 

Recursos adicionais é 

considerada suficiente 

para construção de um 

chatbot não muito 

grande.  

Possui poucas opções de 

integração. 

BLiP 100% Gratuita. Boa quantidade de 

recursos adicionais que 

garantam uma melhora 

significativa para o 

desenvolvimento do 

chatterbot. 

Não possui muitas 

integrações disponíveis. 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A escolha da Dialogflow em detrimento das demais 

plataformas/linguagens, se justifica por ela ser totalmente grátis e oferecer 

recursos como acompanhamento do chatterbot através de gráficos e dados que 

apresentam levantamento de informações como, por exemplo, em qual período 

de tempo seu chatterbot foi mais acionado e qual das suas intenções foram mais 

acionadas, além do histórico de expressões em linguagem natural usadas pelo 

usuário durante sua interação. A sua usabilidade e disponibilidade também 

merecem destaques, já que até para quem nunca criou um chatterbot consegue 

construir um facilmente e integra-lo em outros canais de comunicação como 

Line, Viber, Telegram entre outros. 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

4. METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

Com relação aos métodos e procedimentos metodológicos, a primeira etapa foi 

realizar uma Pesquisa Bibliográfica para uma compreensão sobre os padrões, 

conceitos fundamentais e melhores maneiras que possam ser utilizadas na 

plataforma Dialogflow para conceber o processo de criação do chatterbot 

proposto neste projeto.  

Adicionalmente, foi realizada uma Pesquisa de Campo, através de 

entrevistas semiestruturadas com o setor da escolaridade para descobrir as 

principais dúvidas dos discentes. Da mesma forma, uma pesquisa quantitativa 

empregada através de um formulário online foi igualmente realizado, para que 

os discentes respondessem também sobre os seus principais questionamentos. 

Ainda nesta ótica, empregamos uma Pesquisa Documental no Manual do Aluno, 

para levantar as ações necessárias quanto à operacionalização das atividades da 

escolaridade que estão disponíveis. 

Em seguida, foi realizado um embasamento teórico a partir do 

mapeamento com as principais dúvidas dos discentes, para se construir a base 

de conhecimento para ser utilizada pelo chatterbot. Assim, prosseguimos com a 

implementação do sistema de chat.  

A etapa seguinte após a construção do chatterbot na plataforma, foi 

testar sua aplicabilidade observando seus pontos fracos e fortes. Nesta etapa 

foram realizados 3 testes. No 1º teste foi verificado se o chatterbot responde 

bem aos questionamentos que foram mapeados na etapa anterior. No 2° teste 

verificou-se por meio de um FAQ contendo um link para acesso ao chatterbot, o 

uso do mesmo por um grupo de discentes da UPE, a fim de corrigir erros ou 

acrescentar melhorias. E um 3° teste foi feito para verificar sua integração em 

uma página web.  

Por fim, a última etapa foi a inserção do chatterbot no site da UPE 

Garanhuns para que os discentes tenham acesso diretamente para acioná-lo e 

respondê-los de forma efetiva. 
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5. IMPLEMENTAÇÃO DO LEDGER 

Discutimos nesta Seção a implementação do chatbot Ledger, bem como 

tratamos algumas particularidades, como intenções ambíguas.  

5.1. LEVANTAMENTO DE DADOS 

O chatterbot criado para facilitar as consultas aos serviços comumente 

prestados pela escolaridade da UPE/Garanhuns é conhecido como Ledger.  

Conforme destacado na Metodologia, o mapeamento dos serviços foi realizado 

através de uma entrevista semiestruturada com a escolaridade (resultados no 

Apêndice A) e, em um segundo momento, através de um formulário online, 

respondido por 29 estudantes do campus UPE – Garanhuns (resultados no 

Apêndice B). Adicionalmente, também foram realizados estudos a respeito do 

manual do aluno, o qual contém atividades relacionadas às operacionalizações 

das atividades realizadas pela escolaridade. 

Com o formulário lançado, obtivemos um total de 29 respostas, 

respondidas por alunos de 7 cursos superiores. A Figura 7 ilustra a proporção 

dos discentes participantes da entrevista. 

Figura 7: Parte dos dados coletados com um 1° formulário lançado para base de conhecimento 

do Chatterbot Ledger. 
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Na investigação, também foi questionado sobre os processos administrativo que 

os alunos mais questionam, e o resultado pode ser encontrado na Figura 8. 

 

Figura 8: Parte dos dados coletados, a respeito dos processos administrativos que os discentes 

tinham mais dúvida. 

Com a obtenção dos dados coletados em entrevistas e com o formulário, 

deu-se partida para a construção da base de conhecimento do Ledger na 

plataforma Dialogflow. 

5.2. IMPLEMENTAÇÃO NA DIALOGFLOW 

A implementação do chatterbot Ledger foi construída através do mapeamento 

das principais dúvidas dos discentes. A Figura 9 representa, por exemplo, um 

fluxo conceitual para representar como seria o procedimento de resposta do 

chatterbot ao questionamento de Atividades Complementares (ou ACs). 

De posse destas informações, o próximo passo foi mapear as intenções e 

transferi-las para a Dialogflow, para construção da sua base de conhecimento. 

Isso foi realizado através da função “Intenções” presente na Dialogflow. As 

intenções permitem ao desenvolvedor dispor várias expressões em Linguagem 

Natural, sendo que estas são equivalentes a forma como os alunos questionam 

sobre algum serviço. A expressão que o discente usa, ao solicitar algum 
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questionamento pode ser feita de várias maneiras, então, quanto mais variada 

for essas expressões, mais hábil o chatterbot fica permitindo encontrar a 

intenção correta.  

                                  

Figura 9: Exemplo de questionamento mapeado sobre AC. 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A Figura 10 detalha a construção das intenções para as atividades 

complementares. A cada intenção é necessário definir as “respostas” dessas 

expressões, quando solicitadas pelo discente. 

 Estas podem ser diversificadas também, o que muda é que a escolha é 

aleatória, ou seja, uma resposta referente a intenção encontrada faz com que o 

chatterbot possa ter um vocabulário diversificado.  
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Figura 10: Intenção com expressões em linguagem natural criados para atender 

questionamentos voltados a atividades complementares. 

A Figura 11 ilustra as respostas para a intenção AC. 

 

Figura 11: Respostas para as expressões contidas na intenção criada para atender 

questionamentos sobre atividades complementares. 

Essas respostas equivalem a fala do Ledger, ou seja, o usuário questiona 

sobre alguma dúvida, e o chatterbot analisa qual a intenção que contém a 

expressão realizada pelo discente, e exibe a resposta que está relacionada a essa 

mesma expressão contida na intenção encontrada. Cada intenção criada 
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representa uma atividade a ser solicitada pelo usuário, seguida de uma resposta. 

Na Figura 12 temos um exemplo de consulta ao Ledger. 

Figura 12: Exemplo bem simples de uma requisição do usuário e uma resposta do Ledger. 

5.3. MAPEANDO INTENÇÕES AMBÍGUAS 

Ao mapear os principais questionamentos dos discentes e criar suas intenções, 

algumas expressões contidas nessas intenções continham ambiguidade, o que 

levava o chatterbot a responder de maneira insatisfatória ao discente. A figura 

13 exibe um exemplo de ambiguidade na qual o chatterbot respondia de duas 

formas diferentes. 

 

Figura 13: Exemplo de ambiguidade de intenções. 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Após algumas atualizações que aconteceram na plataforma Dialogflow, 

quando a ambiguidade acontecia, o chatterbot não mais respondia com duas 

respostas, apenas com uma, porém a resposta seria uma intenção aleatória e 

continuaria ainda assim, ser insatisfatória ao usuário. Para solucionar tal 

problema, foi criado intenções na qual continham a expressão que causava 

ambiguidade onde a resposta dada pelo chatterbot pediria para o aluno 

especificar o que ele queria solicitar. A figura 14 ilustra a solução utilizada. 

 

Figura 14: Solução usada para resolver problema de ambiguidade. 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

5.4. LIMITAÇÕES DA DIALOGFLOW 

Algumas limitações encontradas na Dialogflow foi a capacidade do chatterbot 

realizar somente aprendizado offline, ou seja, o seu modelo é estático, está 

limitado a aprender somente o que lhe foi treinado inicialmente. 

Uma ideia de pesquisa futura, seria estender a capacidade do chatterbot 

de responder aos usuários, já que a plataforma oferece um registro de consultas 

que foram feitas, das quais pode-se utilizar para melhorá-lo a partir disso. 

As quebras de linhas que não são visíveis durante o momento em que o 

chatterbot atende às solicitações é uma ausência em destaque, uma vez que elas 

ajudariam visualmente o usuário a identificar uma resposta que possa conter 

uma lista de atividades ou de opções. Também, a ausência de recurso textual 

para destacar palavras. Esse tipo de função ajudaria o chatterbot a dar ênfase 

em determinada resposta para o usuário. 
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6. VALIDAÇÃO 
Neste capítulo é abordado a validação do chatterbot Ledger, a qual foi dividida 

em 3 etapas: 

1° etapa - verificou através do console da Dialogflow se o Ledger está 

reconhecendo as primeiras expressões criadas pelo desenvolvedor, na qual estão 

contidos os questionamentos que foram mapeados durante as pesquisas e se 

está respondendo bem essas intenções. 

2° etapa - com a etapa anterior concluída, a segunda etapa se iniciou com 

um teste onde foi verificado por meio de um FAQ contendo um link para acesso 

ao chatterbot o uso do mesmo por discentes da universidade, das quais 

coletamos novos dados para melhoria e também foram realizadas as correções 

de falhas. 

3° etapa - depois de verificar erros e adicionar melhorias, esta última 

etapa foi finalizada com a integração do Ledger a página da UPE-Garanhuns, 

através da função “integrations” da Dialogflow. Entre suas diversas opções de 

integração, uma permite integrar à uma página web, na qual pode-se escolher se 

seria integrado a página web por codificação ou por link, na qual foi decidido ser 

feito por link. 

A seguir, apresentamos os principais resultados da avaliação. Os demais 

resultados podem ser encontrados no Apêndice C. A avaliação do chatterbot 

realizada com os discentes da UPE-Garanhuns através do FAQ, contou com um 

total de 13 respostas.  

A Figura 15 apresenta o desempenho do chatterbot ao responder os 

questionamentos dos discentes. Nesta primeira avaliação, o chatterbot obteve 

êxito em aproximadamente 2/3 das consultas. Adicionalmente, foram coletados 

feedbacks dos usuários a respeito de quais melhorias eles queriam para o 

chatterbot. A Figura 16 exibe estas melhorias. 
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Figura 15: Percentual de questionamentos que foram respondidos pelo chatterbot de 

forma bem-sucedida e malsucedida com a sua primeira base de conhecimento. 

Fazendo uma análise entre as respostas das Figuras 14 e 15, percebe-se 

que, em parte, o montante das consultas que não foram bem atendidas pelo 

Ledger, na verdade, foram solicitações em torna-lo mais amplo. É isso que se 

sugere, ao observamos melhorias como: “Adicionar mais opções”, ou “Mais 

conteúdo Teórico”. 

 

Figura 16: Feedbacks dos discentes a respeito de possíveis melhorias. 

Neste contexto, enfatizando a melhoria da base de conhecimento do 

chatterbot, foi perguntado aos discentes quais as áreas de processos eles tinha 
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mais dúvida. A Figura 17 ilustra esses dados. 

Figura 17: Áreas que correspondem as principais dúvidas dos discentes referente a 

escolaridade. 

Com relação às falhas de comunicação durante a interação, a figura 18 

aponta quais foram as falhas que mais ocorreram. 

 

Figura 18: Perguntas que o chatterbot não conseguiu responder aos discentes. 
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Como uma das principais dúvidas dos discentes é sobre as atividades 

complementares, a Figura 19 ilustra uma pequena interação entre o discente e o 

Ledger, a respeito das atividades complementares. 

 

Figura 19: Discente requisita ao Ledger informações sobre as atividades complementares. 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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O chatterbot Ledger foi integrado a página da UPE-Garanhuns, e pode ser 

acessado através do link: http://www.upe.br/garanhuns/. A Figura 20 ilustra o 

logotipo do Ledger, criado com base nas cores da UPE. 

 

Figura 20: Chatterbot Ledger.  

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upe.br/garanhuns/
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7. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Os chatterbots atualmente estão desenvolvendo várias habilidades e estão 

apresentando bons resultados nos mais variados ambientes. A Inteligência 

Artificial está buscando melhorar as atividades que as máquinas realizam, no 

intuito de torna-las mais racionais (neste contexto, maximizar suas medidas de 

desempenho) e com uma melhor interação junto ao homem. 

O presente trabalho apresentou Ledger, um chatterbot para auxiliar a 

escolaridade em sua quantidade de recorrências de alunos e disponibilidade de 

serviços. Para realizar esse projeto, foi pesquisado sobre a utilização de 

chatterbots para os mais diversos fins, e de forma concreta para apresentar tal 

tecnologia ao leitor e as demais pessoas para uso. Foi realizado também um 

estudo sobre a plataforma Dialogflow, que foi utilizada para a construção do 

chatterbot Ledger facilitando seu processo de construção e implementação em 

ambientes disponíveis para a plataforma. 

Dentre as solicitações, foi possível observar que as Atividades 

Complementares são fontes de inúmeras dúvidas. Assim sendo, a versão atual 

do Ledger mapeia integralmente a resolução vigente da UPE, para conferir ACs 

às atividades de Pesquisa, Ensino, Extensão e Gestão. Salientamos que o Ledger 

se encontra disponível na página oficial da UPE-Garanhuns. 

Igualmente, com vistas a melhorar a interação, questionários foram 

realizados a fim de investigar quais outros conteúdos seriam pertinentes. 

Obtivemos, como resultado: a Mobilidade estudantil, como faz? Auxílio 

estudantil; Calendário acadêmico; Como autentico certificados? Como 

autentico AC? Informações sobre o PIBID; Informações sobre o PIBIC; 

Quantas horas AC PIBID?  Bolsa de permanência; e Resultado de bolsas. 

Como já mencionado, como trabalhos futuros, enfatizamos a necessidade 

do Ledger ampliar sua interação com usuários. A plataforma utilizada oferece 

subsídios para tal, provendo um histórico das consultas realizadas.  

 

 



 

37 
 

REFERÊNCIAS 

A. L. I. C. E (1995). Artificial Intelligence Foundation. Disponível em 

<http://alice.pandorabots.com>. Acesso em: 14 jul. 2017. 

AGENTLAND. The artificial intelligence revolution. Disponível em: 

<http://www.agentland.com>. Acesso em: 17 mai. 2017. 

AliceBot (2015). AliceBot. Disponível em: <http://alicebot.blogspot.com.br>. 

Acesso em 14 mai. 2017.  

ARTIFICIAL LIFE. Artificial life. Disponível em: 

<http://www.artificiallife.com>. Acesso em: 17 mai. 2017. 

CHATBOTS. Virtual Agents / Chatbots Directory. Disponível em: 

<https://www.chatbots.org/>. Acesso em: 22 mai. 2018. 

COGPRINTS. Computing machinery and intelligence by a. m. turing. 

Disponível em: <http://cogprints.org/499/1/turing.html>. Acesso em: 22 mai. 

2018. 

GOCONQR. Connect the dots with mind maps. Disponível em: 

<https://www.goconqr.com/en/mind-maps/>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

INBOT. Inbot - assistentes virtuais. Disponível em: 

<https://www.inbot.com.br/chatbots/historia-dos-bots.php>. Acesso em: 25 

mar. 2018. 

INTERBOTS. Interbots: we build character. Disponível em: 

<http://www.interbots.com>. Acesso em: 17 mai. 2017. 

LEONHARDT, Michelle Denise. Doroty: um chatterbot para treinamento de 

profissionais atuantes no gerenciamento de redes de computadores. Doroty : 

um chatterbot para treinamento de profissionais atuantes no 

gerenciamento de redes de computadores, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Instituto de Informática. Programa de Pós-Graduação em 

Computação, p. 1-110, 200. /abr. 2018. 

LEONHARDT, Michelle Denise; NEISSE, Ricardo; TAROUCO, Liane Margarida 



 

38 
 

Rockenbach. MEARA: Um Chatterbot Temático para Uso em Ambiente 

Educacional. MEARA: Um Chatterbot Temático para Uso em Ambiente 

Educacional, Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), p. 1-8, 200. /abr. 2018. Disponível em: <http://www.br-

ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/238/224>. Acesso em: 18 abr. 2018. 

PANDORABOTS. Chatbots for b2c messaging. Disponível em: 

<http://www.alicebot.org>. Acesso em: 17 mai. 2017. 

Reflections of a Goldfish. Chatbots made easy with Dialogflow. Disponível 

em >https://blog.huhtanen.eu/2017/10/15/chatbots-made-easy-dialog-

flow.html>. Acesso em: 25 mar. 2018. 

Robô Ed (1998). Grupo de Lingüística da Insite. Disponível em 

<http://www.ed.conpet.gov.br/br/converse.php>. Acesso em: 14 jul. 2017. 

SGANDERLA, Rachele B.; FERRARI, Débora N.; GEYER, Cláudio F. R. (2003) 

“BonoBOT: Um Chatterbot para Interação com Usuários em um 

Sistema Tutor Inteligente”. In: XIV Simpósio Brasileiro de Informática na 

Educação. Rio de Janeiro. 

SITES.GOOGLE. O que é arpanet? Disponível em: 

<https://sites.google.com/site/sitesrecord/o-que-e-arpanet>. Acesso em: 25 

mar. 2018. 

TEIXEIRA, Sérgio; RAMIRO, Thiago B.; OLIVEIRA, Elias; MENEZES, Crediné 

S. (2005) “Chatterbots em ambientes de aprendizagem – uma 

proposta para a construção de bases de conhecimento”. In: XI 

Workshop de Informática na Escola. São Leopoldo. 

THE ATLANTIC. When parry met eliza: a ridiculous chatbot 

conversation from 1972. Disponível em: 

<https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/06/when-parry-met-

eliza-a-ridiculous-chatbot-conversation-from-1972/372428/>. Acesso em: 25 

mar. 2018. 

UNIVERSIA BRASIL. UFRGS apresenta sua professora virtual. 



 

39 
 

Disponível em: <http://noticias.universia.com.br/ciencia-

tecnologia/noticia/2003/09/10/548224/ufrgs-apresenta-sua-professora-

virtual.html>. Acesso em: 25 mar. 2018. 

Wallace, Richard (1995). AIML. Disponível em 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/AIML>. Acesso em: 14 jul. 2017. 

Wallace, Richard (1995). AIML: Artificial Intelligence Markup 

Language. Disponível em: <http://www.alicebot.org/aiml.html>. Acesso em: 

14 jul. 2017. 

Wallace, Richard (2003). Artificial Intelligence Markup Language 

(AIML) Version 1.0.1. Disponível em: 

<http://www.alicebot.org/TR/2001/WD-aiml/>. Acesso em 14 de Mai. 2017. 

WC3, (1990). XML. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/XML>. 

Acesso em 14 jul. 2017. 

Weizenbaum, Joseph (1966). "ELIZA—a computer program for the study 

of natural language communication between man and machine". 

Communications of the ACM. 9: 36–45. 

WIKIPEDIA. Kenneth colby. Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/kenneth_colby>. Acesso em: 25 mar. 2018. 

WIKIPEDIA. PARRY. Disponível em 

<https://en.wikipedia.org/wiki/PARRY>. Acesso em 25 mar. 2018. 

ZABAWARE. Zabaware - intelligent machines. Disponível em: < 

http://www.zabaware.com>. Acesso em: 17 mai. 2017. 

MINING BUSINESS DATA. Dialogflow ml threshold. Disponível em: 

<https://miningbusinessdata.com/dialogflow-ml-threshold/>. Acesso em: 26 

jun. 2018. 

CARVALHO, J.O.F. Referenciais para projetistas e usuários de 

interfaces de computadores destinadas aos deficientes visuais. 1994. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Faculdade de Engenharia 



 

40 
 

Elétrica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1994. 

MORAN, T. (1981) “The Command Language Grammars: a 

represetantion for the user interface of interactive computer 

systems”. International Journal of Man-Machine Studies, 15, 3-50. 

DE SOUZA, C. S. (1999) “Semiotic engineering principles for evaluating 

end-user programming environments”. Em Lucena, C.J.P. (ed.) 

Monografias em Ciência da Computação. Departamento de Informática. PUC-

Rio Inf. MCC 10/99. Rio de Janeiro. 23p. 

SAP. O que é machine learning ou aprendizagem de máquina?. 

Disponível em: <https://news.sap.com/brazil/2017/10/o-que-e-machine-

learning-ou-aprendizagem-de-maquina/>. Acesso em: 05 jul. 2018. 

ABINC. A diferença entre inteligência artificial, aprendizado de 

máquinas e aprendizagem profunda. Disponível em: 

<http://abinc.org.br/a-diferenca-entre-inteligencia-artificial-aprendizado-de-

maquinas-e-aprendizagem-profunda/>. Acesso em: 05 jul. 2018. 

MAXWELL. Aprendizado de máquina. Disponível em: 

<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/23195/23195_5.pdf>. Acesso em: 05 

jul. 2018. 

IMASTERS. Machine learning: sistemas baseados em regras. Disponível 

em: <https://imasters.com.br/tecnologia/machine-learning-sistemas-

baseados-em-regras>. Acesso em: 05 jul. 2018. 

RODRIGO MATIOLI. Sistemas baseados em regras. Disponível em: 

<http://rodrigomatiolli.blogspot.com/2012/08/sistemas-baseados-em-

regras.html>. Acesso em: 05 jul. 2018. 

ARTHUR, SAMUEL. Some Studies in Machine Learning Using the Game of 

Checkers. IBM Journal, [S.L], v. 3, n. 3, p. 210–229, mar./out. 2011. 

Disponível em: 

<https://ieeexplore.ieee.org/document/5389202/?arnumber=5389202>. 

Acesso em: 05 jul. 2018. 

 



 

41 
 

AEDB. Maria: um chatterbot desenvolvido para os estudantes da 

disciplina “métodos e técnicas de pesquisa em administração”. 

Disponível em: 

<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos07/923_artigos2007eget2.pdf>. 

Acesso em: 09 jul. 2018. 

PENTA3 - UFRGS. Elektra: um chatterbot para uso em ambiente 

educacional. Disponível em: 

<http://penta3.ufrgs.br/~elektra/info/artigos/chatterbot-

elektra%5b1%5d.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2018. 

MESTRADO SIAD. Sistemas baseados em regras. Disponível em: 

<http://mestradosiad.blogspot.com/2007/11/sistemas-baseados-em-

regras.html>. Acesso em: 09 jul. 2018. 

REPOSITORIO UFRN. Sistema especialista baseado em regras 

ponderado por tendências aplicado ao monitoramento de processos 

industriais. Disponível em: 

<https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/23950/1/danilocurvel

odesouza_tese.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

APÊNDICE A - ENTREVISTA COM A ESCOLARIDADE DA UPE CAMPUS 

GARANHUNS 
 

 Formulário 

 

 1 - Qual a média de atendimentos diários?  existe alguma estimativa da porcentagem de 

alunos que frequentam a escolaridade? 

50 atendimentos integralmente, não existe porcentagem, pois precisaria responder a 

quantidade total de alunos na instituição. 

 

 2 - Qual o curso que vem com mais frequência procurar resolver seus questionamentos? 

Matemática e Psicologia, possivelmente são os cursos que vem com mais frequência. 

 

3 - Qual o curso que vem com menos frequência procurar resolver seus questionamentos? 

Ciências Biológicas 

 

4 - Quais as principais dúvidas dos discentes em relação sistema acadêmico da universidade? 

-Desbloqueio do siga 

-Solicitação de serviços em que os discentes não entendem o nome (ex.: “Atendimento 

domiciliar acompanhado", eles conhecem por “Licença Maternidade”) 

- A grade de matrícula que é uma sugestão, mas os discentes vêm como uma grade 

definitiva. 

 

5 -  Como é o processo, para que os questionamentos dos discentes sejam resolvidos? 

O aluno vem ao balcão, se for alguma requisição de documento, o discente preenche um 

formulário que será levado às instâncias superiores, do contrário e verbal.  

 

6 - Quais as dúvidas mais frequentes dos discente sobre a organização acadêmica? Questões 

de vínculo acadêmico, sistema de matrícula, trancamento de matrícula e etc. 

-Trancamento de matrícula - quanto tempo e quando posso trancar? 

- Matrícula de vínculo - quanto tempo e quando pode ser usado? 

- AC’s - Quantas horas são e onde se encontra no siga? 

   

7 - Como é realizado a avaliação de desempenho do discente? 
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2 notas, divide-se as duas e tem a média, faltando uma nota, o discente tem direito a 2° 

chamada. No geral o cálculo é feito pela nota do semestre mais a quantidade de 

disciplinas e tem-se a média geral. 

 

8 - Qual os procedimentos para que o discente cumpra a carga horária exigida para AC’s? 

Os discentes cumprem a carga horária através de atividades de diversos tipos de 

âmbitos como ensino, pesquisa e extensão. Dentro desses 3 âmbitos existem 

subdivisões do tipo palestras, monitoria, ouvinte e etc. Cada subdivisão tem um limite e 

os âmbitos também.  

 

9 - Quais os requisitos para que o discente possa estar apto a participar de uma monitoria? 

Tenha sido aprovado na disciplina que pretende ser monitor, elaborar um projeto junto 

ao professor desta disciplina e submeter ao edital do PFA. 

 

10 - Vocês acham pertinente um sistema que consiga responder às dúvidas dos alunos sobre 

os processos administrativos do siga? 

Sim, seria mais viável para diminuir o volume dos discentes e como os questionamentos 

são quase sempre os mesmos, isso cairia bem em um sistema. 

  

11 - Quais os principais requisitos que este sistema deveria ter? 

- Os funcionários devem estar aptos a saber como funciona esse sistema. 

- Sempre estar atualizado, com as principais dúvidas e processos do sig@. 

- Não se tornar o único canal de resolução de questionamentos, caso o bot não 

consiga responder o discente, o questionamento do mesmo deve ser 

redirecionado a escolaridade. 

- As dúvidas que não estiverem pré-programadas possam chegar escolaridade. 
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APÊNDICE B - RESULTADO DO FAQ REALIZADO COM OS DISCENTES 
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APÊNDICE C - RESULTADO DO AVALIAÇÃO DO CHATTERBOT LEDGER 

REALIZADO PELOS DISCENTES 
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