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“...Pensamento é computação, procuro demonstrar, mas isso não significa
que o computador é uma boa metáfora para a mente. A mente é um conjunto

de módulos, mas estes não são cubículos encapsulados ou fatias
circunscritas da superfície do cérebro. A organização de nossos módulos
mentais provém de nosso programa genético, mas isso não quer dizer que

existe um gene para cada característica ou que o aprendizado é menos
importante do que julgávamos. A mente é uma adaptação desenvolvida pela
seleção natural, mas isso não significa que tudo o que pensamos, sentimos e
fazemos é biologicamente adaptativo. Evoluímos de grandes primatas, mas

isso não quer dizer que nossa mente é igual à deles. E o objetivo supremo
da seleção natural é propagar genes, mas isso não quer dizer que o supremo

objetivo das pessoas é propagar genes.”
—STEVEN PINKER (Como a Mente Funciona)





Resumo

A produção e utilização de linguagem natural é uma das mais marcantes habilidades humanas.
Ela permite trocar ideias, conhecimento e emoções de maneira eficaz. Desvendar os mecanismos
que tornam seres humanos capazes de lidar com linguagem, pode trazer avanços em inúmeras
áreas do conhecimento, possibilitando ainda aplicações práticas que melhorem a interação
humano-computador. Porém, apesar dos esforços da comunidade científica, a maneira como os
seres humanos processam linguagem ainda é pouco compreendida.

A abordagem proposta pela robótica desenvolvimentista sugere que a linguagem natural
pode ser aprendida por agentes incorporados através de suas interações com o ambiente e com
seus instrutores. Estas interações poderiam proporcionar ao agente a possibilidade de aprender
continuamente sobre a linguagem, associando estímulos do ambiente com palavras.

Esta Tese apresenta uma arquitetura modular de aquisição de linguagem natural por agentes
incorporados. No centro desta arquitetura encontra-se um conjunto de módulos neurais com
aprendizagem não-supervisionada, que realiza funções essenciais para a aquisição de linguagem
natural, tais como a aprendizagem de conceitos, contextos, palavras e das associações entre
esses elementos. Estes módulos foram propostos consolidando evidências de três áreas do
conhecimento e validados através da reprodução de padrões de aprendizagem reportados em três
importantes estudos realizados com pessoas. O modelo proposto pode ser aplicado na proposição
e teste de novas hipóteses e paradigmas experimentais, contribuindo para compreensão dos
mecanismos envolvidos na aprendizagem, e pode servir como base para o desenvolvimento de
agentes incorporados que aprendem linguagem natural.

Palavras chave: agentes incorporados; aquisição de linguagem natural; modelos neurais modula-
res; mapas auto-organizáveis;





Abstract

The production and use of natural language is one of the most remarkable human skills. It
allows us to exchange effectively ideas, knowledge and emotions. Unravel the mechanisms
that make humans able to handle language, may bring advances in several areas of knowledge,
but also allowing practical applications that improve human-computer interaction. However,
despite the efforts of the scientific community, the way humans process language is still poorly
understood.

The approach proposed by developmental robotics, suggests that natural language can be
learned by embodied agents through their interactions with the environment and their instructors.
These interactions could provide the agent the ability to continually learn about language by
associating environmental stimuli with words.

This thesis presents a modular architecture for the acquisition of natural language by
embodied agents. At the center of this architecture is a set of neural modules with unsupervised
learning, which performs essential functions for the acquisition of natural language, such
learning concepts, contexts, words and associations between these elements. These modules
were proposed by consolidating evidence from three areas of knowledge and validated by
reproducing learning patterns reported in three important studies with humans. The proposed
model can be applied in the proposition and test of new hypotheses and experimental paradigms,
contributing to the understanding of the mechanisms involved in learning, and can serve as a
basis for the development of embodied agents that learn natural language.

Keywords: embodied agents; natural language acquisition; modular neural models, self-
organizing maps;
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1
Introdução

A produção e utilização de linguagem complexa é uma das mais incríveis e distintas ha-
bilidades humanas. Outras espécies se comunicam através de mecanismos simples, porém
os seres humanos elevaram sua capacidade de comunicação a um patamar diferenciado. A
linguagem nos permite transmitir de maneira eficaz ideias, sensações e emoções. Ela torna
possível a cooperação entre pessoas e a execução de ações coordenadas, além de promover
um desenvolvimento acelerado da sociedade através do compartilhamento de conhecimento. É
através da linguagem que deixamos registradas as descobertas e conclusões mais importantes
para as gerações seguintes.

Linguagem natural é qualquer linguagem que surge de uma forma não premeditada como
resultado das capacidades inatas para linguagem do intelecto humano (Rahayu, 2012). Ou
seja, o termo é utilizado para estabelecer uma oposição em relação às linguagens construídas
artificialmente, como linguagens de programação de computador. A linguagem natural é uma
janela aberta para o cérebro, a mente e a natureza humana (Pinker, 2008), e por esse motivo ela
tem sido objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento.

A Linguística e a Filosofia da linguagem são áreas do conhecimento que tratam, por
exemplo, da natureza do significado linguístico, do aprendizado da linguagem, da criatividade,
da compreensão da linguagem, da interpretação, e de aspectos linguísticos do pensamento e da
experiência (Allen, 1994). Algumas das questões investigadas por estas disciplinas são: Como
as frases compõem um todo significativo? Qual é o significado das “partes” (palavras) das
frases? Qual a natureza do significado? Como a linguagem se relaciona com o mundo? Para
alcançar estes objetivos a Filosofia da linguagem se vale de teorias e reflexões, enquanto que a
Linguística utiliza do método científico.

A Psicolinguística é o estudo das conexões entre a linguagem e a mente e qualquer processo
que diz respeito à comunicação humana, mediante o uso da linguagem, seja ela de forma
oral, escrita, gestual, entre outras (Aitchison, 2008). Essa ciência também estuda os fatores
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que afetam a decodificação, ou seja, as estruturas psicológicas que nos capacitam a entender
expressões, palavras, orações, e textos.

A Neurolinguística é a ciência que estuda a elaboração cerebral da linguagem. Ocupa-se
com o estudo dos mecanismos do cérebro humano que suportam a compreensão, produção e
conhecimento abstrato da língua em suas mais variadas formas (Ahlsen, 2006). Trata tanto da
elaboração da linguagem normal, como dos distúrbios clínicos que geram suas alterações.

A Linguística Computacional ou Processamento de Linguagem Natural (PLN) envolve a
Inteligência Artificial, a Inteligência Computacional, a Ciência da Computação e a Linguística,
e utiliza-se de processos computacionais para manipulação da linguagem humana. Os linguis-
tas computacionais almejam desenvolver sistemas com capacidade de reconhecer e produzir
linguagem natural, através de uma modelagem lógico-formal (Allen, 1994).

Apesar dos enormes esforços realizados pelos estudiosos dessas áreas, a maneira como os
seres humanos processam linguagem ainda não é completamente compreendida pela ciência,
talvez porque isto requeira um nível de compreensão do funcionamento do cérebro e da mente
humana ainda não atingido. Desvendar estes mecanismos pode trazer avanços em inúmeras
áreas do conhecimento, possibilitando ainda diversas aplicações práticas, tais como, busca
de documentos, tradução e resumo automático de textos, sistemas de perguntas e respostas,
sistemas tutores, sistemas de auto-atendimento, entre outros (Allen, 1994).

Dentro da robótica, o PLN também encontra diversas aplicações, tais como, o controle de
robôs por meio de linguagem natural e a coordenação de ações envolvendo a cooperação entre
pessoas e máquinas. Este tipo de aplicação amplia seu escopo a medida que as máquinas vão
se tornando mais presentes no cotidiano das pessoas. Tais máquinas podem ajudar pessoas
a realizar os mais variados tipos de tarefas com níveis crescentes de complexidade, além de
auxiliar pessoas com dificuldades motoras, melhorando a sua qualidade de vida, tornando-as
mais independentes (Mazo et al., 1995). A utilização de linguagem natural é a chave para tornar
possíveis estas aplicações, uma vez que esta é a forma de comunicação com a qual as pessoas
estão mais habituadas, de forma que mesmo sem conhecimentos de linguagens de programação
elas seriam capazes de explorar melhor o potencial de suas máquinas.

Porém, os desafios para se construir máquinas capazes de compreender e produzir linguagem
natural são enormes. Para compreender uma frase em linguagem natural é necessário analisar
as estruturas linguísticas e seus relacionamentos subjacentes, as regras gramaticais, os conceitos
explícitos, significados implícitos, a lógica e o contexto do discurso, dentre outros (Allen, 1994).
Palavras individuais e frases muitas vezes têm vários significados, e um dos maiores desafios
na compreensão da linguagem natural advém desta ambiguidade na interpretação, a qual para
ser desfeita, muitas vezes requer profundo conhecimento do contexto no qual o discurso foi
proferido, além de conhecimento sobre o mundo e sobre os costumes sociais e culturais das
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pessoas envolvidas. Por exemplo, a frase “Você tem horas?” a rigor deveria ser interpretada de
outra forma, mas pessoas de maneira geral entendem esta frase como “Que horas são agora?”.
Já na frase “Vamos conversar sobre o teste com o novo funcionário.”, o “teste” pode estar sendo
realizado para avaliar o “novo funcionário” ou para avaliar outra coisa não mencionada na
frase, e não há como determinar o significado pretendido pelo interlocutor sem uma informação
contextualizadora.

Pessoas que leem estas frases podem inferir os significados pretendidos a partir do contexto
imediato ou do seu conhecimento pessoal e entendimento do mundo. Mas computadores não
se beneficiam das sutilezas da experiência humana. Por este motivo é uma tarefa tão árdua
criar sistemas capazes de estabelecer um diálogo em linguagem natural, conforme proposto no
famoso teste de Turing (1950).

Há trabalhos sobre diálogo com robôs desde a década de 1960, como o clássico “SHAKEY

Robot” de Nilsson (1969) e o influente “SHRDLU System” de Winograd (1971). Este último, por
exemplo, se baseava em análise sintática e em alguns casos era capaz de lidar com o problema
da ambiguidade e compreender a referência a pronomes. Seu sucesso se deveu principalmente
a seu mundo de blocos ser um ambiente bastante restrito. Shirai et al. (1985) desenvolveram
um robô humanoide com capacidades de diálogo e Torrance (1994) investigou a comunicação
natural com um robô móvel. Shibata et al. (1997) resolvem problemas de ambiguidades em
descrição de rotas em linguagem natural utilizando as relações espaciais entre os diversos pontos
da rota. Lemon et al. (2001) desenvolveram um sistema de diálogo multimodal Humano-Robô
para servir como interface de controle para um pequeno helicóptero autônomo com capacidade
de visão, planejamento e deliberações (WITAS UAV). O sistema provê uma interface para
diálogos abrangendo comandos, perguntas, revisões e relatórios ocorrendo em um ambiente
dinâmico. As entradas fornecidas ao sistema não são apenas comandos de voz, mas também
indicações em um mapa. Por sua vez o sistema pode fornecer saídas de voz e também apontar
posições no mapa.

Diversos trabalhos nesta linha empregam as técnicas de PLN descritas em Allen (1994),
como expressões regulares, sistemas de representação de estrutura gramatical, mecanismos de
Parsing e gerenciadores de diálogo (Fry et al., 1998). Na maioria das vezes, o conhecimento
sobre a linguagem e sobre o ambiente é inserido previamente no sistema por seus programadores
e poucos ajustes são permitidos para adaptar o sistema às características da situação na qual ele
será utilizado. Muitos modelos seguindo esta abordagem falham ao serem aplicados em situações
práticas devido à falta de escalabilidade para situações não previstas, ou mais complexas do
que o esperado e devido à ausência de informação sobre o contexto no qual as sentenças são
proferidas (Blitzer et al., 2007).

Por outro lado, há uma linha de pesquisadores que acreditam que a linguagem natural deva ser
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aprendida através de interações do robô com o ambiente e com instrutores, proporcionando a ele
a possibilidade contínua de associar os estados do ambiente com frases proferidas em linguagem
natural (Lopes e Teixeira, 2000; Lauria et al., 2001; Steels e Belpaeme, 2005; Lauria, 2007).
Ou seja, estes autores estão interessados em criar sistemas de Aquisição de Linguagem Natural
(ALN) e não apenas sistemas de Compreensão de Linguagem Natural (CLN). Com a ALN seria
possível adequar o aprendizado do robô para cada tarefa, proporcionando o aprimoramento
constante de suas capacidades de compreensão da linguagem através do aprendizado de novos
comandos e da evolução do seu conhecimento sobre o ambiente.

No entanto, a ALN apresenta questões importantes em aberto em sua base teórica. Há muito
debate sobre quais habilidades linguísticas são aprendidas por cada indivíduo (empiricismo) e
quais são inatas ou adquiridas através da evolução da espécie (nativismo). No argumento da
pobreza de estímulos, Chomsky (1969) aponta que as categorias abstratas de uma gramática
de linguagem natural não podem ser aprendidas a partir dos dados linguísticos disponíveis
para as crianças. Como tal, o argumento se coloca em favor do nativismo e contrário a visão
empiricista da aquisição de linguagem. As principais premissas do argumento são: (a) existem
padrões em todas as linguagens naturais que não podem ser aprendidos por crianças usando
apenas evidência positiva. Evidências positivas são as frases gramaticais que o aprendiz tem
acesso, observando o discurso de outras pessoas. Evidências negativas, por outro lado, seriam
evidencias indicando o que não é gramatical; (b) são apresentadas às crianças em quantidade
suficiente apenas evidências positivas e; (c) mesmo assim, as crianças aprendem gramática
corretamente. Portanto a conclusão lógica seria de que os seres humanos devem ter algum tipo
de habilidade linguística inata, que forneça o conhecimento adicional necessário para aprender
a língua.

Críticos do nativismo observam que há mecanismos capazes de aprender sem a necessidade
de evidências negativas (Clark, 2001; Harnad, 2005). De fato, os mecanismos de aprendizagem
não-supervisionada podem atuar fazendo este papel e têm sido aplicados aos mais variados tipos
de problemas de categorização. Como exemplo, podemos citar os Mapas Auto-Organizáveis
(Kohonen, 1985), Modelos de Mistura, Maximização da Expectativa e Modelos Hierárquicos
(Ghahramani, 2004).

Harnad (2005) aponta ainda que embora haja evidências para o argumento da pobreza de
estímulos com relação à aquisição das categorias de gramáticas, não há evidências contrárias à
aquisição das demais categorizações aprendidas pelos seres humanos. Por exemplo, diversas
outras categorias perceptivas são aprendidas, como cores, sons e formas.

É evidente que há uma conexão entre as categorias linguísticas e perceptivas, uma vez que
muitas das categorias linguísticas se referem a categorias perceptivas. Por exemplo, a palavra
“azul” se refere à categoria perceptiva que representa a cor azul. Porém, não se sabe ao certo como
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o aprendizado das categorias linguísticas afeta ou é afetado pelo aprendizado das categorias
perceptivas. Afinal, como chama atenção Harnad (2005), “Cognição é Categorização”.

Aprofundando um pouco mais nesta questão, encontra-se um dos problemas centrais da
compreensão da linguagem natural, o chamado “Symbol Grounding Problem” (Harnad, 1990),
ou em uma tradução livre, “Problema do Mapeamento de Símbolos”, o qual trata de como as
palavras (símbolos) obtém seus significados. Ou colocando de outra forma, como as palavras
se conectam ou podem ser mapeadas para as coisas as quais elas se referem. Para tratar este
problema, diversos autores sugerem que as categorias cognitivas devem ser mapeadas em última
instância para categorias perceptivas (Regier, 1992; Steels e Belpaeme, 2005; Cangelosi et al.,
2006; Mooney, 2006; Taddeo e Floridi, 2007; Cangelosi, 2010; Stramandinoli et al., 2012).
Concordando com esta visão, Perlovsky (2006) coloca que “a mente envolve uma hierarquia de
várias camadas de conceitos-modelo, a partir de simples elementos perceptivos (como bordas
ou pontos em movimento), para conceitos-modelo de objetos, de relações entre os objetos, de
cenas complexas e acima, ao longo de uma hierarquia para os conceitos-modelo do significado
de vida e do propósito de nossa existência”. Para Perlovsky (2006) conceitos-modelo são
como categorias aprendidas formando modelos internos que representam objetos e situações do
mundo.

Considerando o que foi exposto, o autor desta Tese investiga a hipótese de que o conheci-
mento não linguístico adquirido, ao explorar o mundo e interagir com outros indivíduos, auxilia
no processo de aquisição do conhecimento linguístico e vice-versa, tornando possível contornar
o problema da pobreza de estímulos apontado por Chomsky (1969). A segunda hipótese adotada
é a de que este conhecimento seria composto inicialmente de categorias motor-perceptivas e
em seguida de categorias mais abstratas, como as sugeridas por Perlovsky (2006), permitindo
a formação de conceitos de alto nível. Os mecanismos de aquisição dessas categorias seriam
inatos, baseados em modelos de aprendizagem não-supervisionada, e serviriam não apenas
para aquisição mas também para o reconhecimento de categorias ou conceitos, permitindo que
fossem extraídas informações do ambiente a respeito do contexto no qual um diálogo ocorre, o
que poderia auxiliar não só na aquisição mas também na compreensão da linguagem natural.

Porém, conforme aponta Rasanen et al. (2012), não há um modelo unificado para ALN,
combinando aprendizagem perceptual e motora que utilize o paradigma de aprendizagem não-
supervisionada, e os estudos nessa área ainda são preliminares. Assim, o objetivo geral desta
Tese é a proposição e validação de um modelo neural modular para aquisição de categorias
motoras e perceptivas que sirvam de suporte para a ALN.

Como coloca Barrett e Kurzban (2006), a modularidade é uma propriedade fundamental
dos seres vivos em todos os níveis da organização e poderá revelar-se indispensável para a
compreensão da estrutura da mente também. Embora haja um amplo debate entre estudiosos
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das ciências cognitivas sobre o grau de modularidade da mente (Fodor, 1983; Pinker, 1997;
Fodor, 2000), há um consenso sobre a existência de certo nível de modularidade. Por exemplo,
os sistemas de processamento de informação subjacentes da percepção são diferentes em
aspectos importantes daqueles do raciocínio ou do controle motor (Barrett e Kurzban, 2006).
Estas divisões são consideradas na proposição do modelo neural modular, proporcionando um
arcabouço útil para organizar a investigação das características a serem modeladas.

A metodologia utilizada para construção do modelo inicia-se com o levantamento de evidên-
cias acerca da aprendizagem e processamento da linguagem, seguido da proposição do modelo
computacional conciliando o maior número possível de evidências, e finda com a validação
de cada um dos módulos e do modelo completo. Esta validação será realizada através da
comparação do resultado de simulações com dados experimentais e também pela avaliação das
capacidades e limitações apresentadas pelo modelo.

Cangelosi et al. (2010) apontam que a robótica desenvolvimentista, através do estudo dos
agentes incorporados1, pode servir como uma ferramenta para validar as hipóteses teóricas.
Agentes incorporados (robóticos ou simulados) são capazes de adquirir habilidades complexas
comportamentais, cognitivas e linguísticas ou comunicativas através da aprendizagem individual
e social. Esta abordagem foi escolhida para fins de validação do modelo. Assim, será consi-
derado o problema de um agente, dotado de sensores e atuadores, inserido em um ambiente
simulado, o qual interage com seu instrutor através de linguagem natural.

O modelo proposto visa tornar este agente capaz de: (1) categorizar e reconhecer ações e
percepções do ambiente (categorias motor-perceptivas); (2) categorizar e reconhecer elementos
da linguagem utilizada pelo instrutor (categorias linguísticas ou rótulos), restringindo-se apenas
a substantivos concretos; e (3) associar os rótulos com as categorias aprendidas. A partir deste
ponto será investigada uma maneira de integrar o aprendizado linguístico, motor e perceptivo
de forma que um influencie positivamente no aprendizado do outro. Sendo estes os objetivos
específicos desta Tese. Por outro lado, vale apontar que os assuntos a seguir, apesar de estarem
correlacionados com o problema tratado, não são objetos centrais dos estudos realizados:
reconhecimento de fala, produção de linguagem natural, aprendizagem gramatical, planejamento
e controle da execução de comandos.

Os demais capítulos desta Tese estão organizados da seguinte maneira: O Capítulo 2
apresenta conceitos importantes das áreas da ciência que mais contribuíram para a construção
do conhecimento atual sobre a linguagem natural, fornecendo as premissas que foram utilizadas
na proposição do modelo. Em seguida, o Capítulo 3 fornece uma descrição geral do modelo
proposto, conectando as premissas levantadas com os módulos computacionais identificados.
Nos Capítulos de 4 a 7 serão descritos e validados os quatro módulos implementados. Então, no

1incorporado no sentido de assumir forma de corpo.

32



Capítulo 8 o modelo completo será validado através da reprodução de padrões de aprendizagem
reportados em três importantes estudos realizados com seres humanos. Por fim, o Capítulo 9
apresenta as considerações finais desta Tese, avaliando o modelo construído, analisando os
resultados obtidos e sugerindo trabalhos futuros e possíveis aplicações práticas do modelo
proposto.
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2
Fundamentação Teórica

Três áreas da ciência colaboram fornecendo evidências e propondo modelos para lidar com a
complexa característica que é a aptidão humana para linguagem natural: a psicolinguística, a
neurolinguística e a linguística computacional. Cada uma dessas áreas traz um olhar diferenciado
para o problema, com características importantes que dificilmente seriam levantadas através das
abordagens utilizadas em outras áreas.

A psicolinguística fornece uma visão top-down do problema observando o comportamento
exibido pelos indivíduos e procurando identificar as funções mentais que os levam a ter tal
comportamento. Ela pode ser vista ainda como uma análise de caixa preta, que procura
compreender o sistema observando principalmente suas entradas e saídas.

Por outro lado, a neurolinguística fornece uma visão bottom-up do problema. Esta seria
uma análise de caixa branca, na qual são identificadas, nomeadas e analisadas as estruturas
básicas de funcionamento do cérebro, descrevendo suas propriedades e procurando entender
como funções mais complexas podem emergir a partir dos mecanismos mais simples que até
então já foram compreendidos.

Paralelamente a estas duas áreas, a linguística computacional cria modelos e executa simula-
ções buscando validar hipóteses, gerar novas conjecturas, além de produzir aplicações práticas
se valendo das informações obtidas (Allen, 1994). A linguística computacional pode atuar em
vários níveis de abstração de acordo com os objetivos que se quer atingir.

Este capítulo destaca as principais contribuições destas três áreas do conhecimento para
a compreensão da linguagem natural que poderão ajudar nesta Tese. As contribuições da
psicolinguística serão fornecidas na Seção 2.1, as contribuições da neurolinguística serão
tratadas na Seção 2.2 e por fim, na Seção 2.3 será apresentada a abordagem clássica para
construção de sistemas de PLN.
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2.1 Contribuições da Psicolinguística

Se imaginarmos pessoas como sistemas computacionais capazes de aprender linguagem, a
psicolinguística pode ser vista como uma análise de caixa preta deste sistema. Ela observa as
entradas que são fornecidas para ele (estímulos sensoriais e linguísticos oriundos do ambiente
e das outras pessoas) e as saídas produzidas (comportamentos e linguagem utilizada), para, a
partir disto, identificar um conjunto de habilidades exibidas por este sistema computacional,
tentando compreender como estas habilidades são desenvolvidas e o que pode afetar positiva e
negativamente este processo.

2.1.1 Termos e Definições

Diversos termos utilizados no estudo da linguística e psicolinguística não são de amplo conhe-
cimento. Assim, para facilitar o entendimento deste capítulo são fornecidas a seguir algumas
definições de termos importantes. Certos termos serão discutidos com mais detalhes posterior-
mente, ainda assim, estão incluídos na listagem abaixo para facilitar referências posteriores.

Definições

Representação simbólica: O uso de ideias, imagens, e outros símbolos para identificar
objetos ou eventos.

Linguagem: Em resumo, sistema governado por regras de símbolos arbitrários que
podem ser combinados de diversas formas para comunicar informações.

Fonologia: O sistema de sons usado na linguagem, as regras para combinar estes sons e
formar palavras, e o uso de estresse e entonação em frases faladas.

Fonemas: Sons da fala que se contrastam em um determinado idioma, podendo mudar o
significado das palavras.

Semântica: O significado das palavras e sentenças.

Morfemas: A menor unidade significativa na linguagem.

Morfologia: O sistema de regras combinando morfemas para formar palavras ou modifi-
car o significado das palavras.

Sintaxe: As regras para organizar palavras em frases e sentenças.

Pragmática: As regras que regem a conversação e o efetivo uso social da linguagem.

Dêixis (ou palavras deíticas): São palavras ou expressões que requerem informação
sobre o contexto para serem compreendidas. A palavra “dêixis” remete à noção de
exposição, indicação ou demonstração.
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Habilidades produtivas: Habilidades de linguagem que permitem colocar as ideias em
palavras.

Habilidades receptivas: Habilidades de linguagem que permitem entender o que outras
pessoas dizem.

Vocalização prelinguística: Sons produzidos por crianças durante o primeiro ano de
vida, antes de começar a falar.

Jogo vocal: Vocalizações pré-linguísticas que variam muito em altura e intensidade,
incluindo ocasionais sílabas simples.

Balbucio canônico: Vocalizações pré-linguísticas que consistem de sequências de síla-
bas que soam cada vez mais como discurso

Balbucio de conversação ou jargão: Vocalizações pré-linguísticas em que as crianças
usam estresse e entonação como adultos.

Protopalavras: Vocalizações que parecem ter significados consistentes para uma criança
e são usadas em tentativas de se comunicar, mas não se assemelham de maneira
próxima a palavras de adultos em som ou significado.

Surto de vocabulário: Aumento súbito na aquisição palavra em torno dos 18 meses de
idade.

Erros de segmentação: Erros na detecção de limites entre as palavras em uma frase.

Mapeamento rápido: Processo em que uma criança usa pistas de contexto para fazer
uma estimativa razoavelmente precisa e rápida sobre o significado de uma palavra
desconhecida.

Atenção conjunta: Tendência das crianças aprendendo linguagem e de seus parceiros
de conversa a compartilhar um foco de atenção.

Tendência de objeto completo: Tendência das crianças em assumir que palavras desco-
nhecidas são nomes de objetos, em vez de suas partes, atributos ou ações com ele
relacionadas.

Contraste léxico: Tendência das crianças em assumir que não há duas palavras com o
mesmo significado.

Subextensões: Erros de linguagem em que o significado que uma criança atribui a uma
palavra é muito restrito.

Sobrextensões: Erros de linguagem em que o significado que uma criança atribui a uma
palavra é muito amplo.

Morfema gramatical: Uma unidade de linguagem que carrega pouco significado por si
só, mas que altera o significado de palavras ou frases de forma sistemática.
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Subregularizações: Erros de linguagem em que uma criança aplica uma regra morfoló-
gica a palavra que é uma exceção à regra.

Classe formulário: Uma categoria de palavras em uma linguagem que podem preencher
papéis sintáticos semelhantes em frases formadores e sentenças.

Holofrase: Uma palavra única que representa o significado de uma frase ou sentença.

Discurso telegráfico: Um estilo de discurso de crianças em que as palavras que não são
essenciais para o significado de uma frase são omitidas.

Competência comunicativa: A habilidade de usar a linguagem de uma forma social-
mente adequada em uma determinada cultura.

Teorias ambientalistas (ou empiricistas): Teorias que enfatizam os fatores ambientais
na aquisição da linguagem.

Teorias nativistas: Teorias que enfatizam, fatores biologicamente inatos na aquisição
da linguagem.

2.1.2 Características da Aprendizagem de Palavras em Crianças

A aprendizagem de palavras é uma parte importante da aquisição de linguagem natural. Ela
pode ser estudada, até certo ponto, de maneira independente da aquisição de outros elementos
da linguagem, como por exemplo, das estruturas gramaticais.

Mas antes de tratar da aprendizagem do significado das palavras é preciso entender o que
está sendo de fato aprendido. Na visão tradicional, que surge com Aristóteles, o significado de
uma palavra é o que determina sua referência. Uma palavra como “cão”, tem uma extensão (as
entidades as quais a palavra se refere - cães) e uma intenção (o que as entidades compartilham
- o que todos os cães têm em comum). O significado se identifica com a intenção. Uma
visão amplamente aceita (Bloom, 2002) define significado como uma representação mental
das características que permite julgar quais objetos do mundo são, por exemplo, cães. Outras
visões incluem a ideia de que significados são modelos mentais (protótipos) ou conjuntos de
exemplares. Estas visões compartilham da ideia de que saber o significado de X, envolve
diferenciar as coisas que são X das coisas que não são X. Não é necessário que todas as pessoas
compartilhem completamente das mesmas definições, mas deve haver coincidências suficientes
entre seus modelos mentais para que ambos sejam capazes de compartilhar significados por
intermédio de palavras.

No entanto, muitas palavras não encaixam tão bem nesta definição. Não se pode dizer que
uma criança saberá o significado da palavra “ouro” apenas quando ela souber diferenciar ouro
de outros metais. Outro problema de relacionar a aprendizagem de palavras com referência e
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categorização é que isso funciona bem para substantivos como “cão” e nomes próprios como
“Moisés”, podendo se estender para alguns verbos e advérbios. Mas não funciona bem para
palavras como determinantes, preposições e verbos auxiliares. Estas palavras tem seu significado
determinado pelo papel que desempenham ao modular o significado de outras e, portanto, o seu
aprendizado pode ser tratado de maneira distinta.

A aprendizagem de palavras ocorre durante toda a vida, mas diversos eventos relevantes
ocorrem em crianças com idades entre um e seis anos. Crianças começam a produzir palavras
por volta dos 12 meses e em torno dos quatro anos já dominam praticamente tudo que virão
a saber sobre fonologia, sintaxe e morfologia da sua língua materna. Crianças de seis anos já
conhecem aproximadamente 10.000 palavras (Bloom, 2002, p.13). E diplomados do ensino
médio americano sabem o significado de aproximadamente 45.000 palavras de dicionário. Ao
incluir nomes próprios e expressões idiomáticas este número sobe para algo entre 60.000 e
80.000 palavras (Bloom, 2002, p.6).

Cada uma dessas faixas etárias exibe traços diferentes da aprendizagem, e por isso são
o foco de estudos distintos. Crianças pré-linguísticas são alvo de estudos porque ainda não
possuem as capacidades necessárias para falar, crianças de um ano são interessantes porque são
novatas no aprendizado das palavras, crianças mais velhas e adultos são interessantes porque
já são especialistas, e crianças na pré-escola estão em um meio termo entre essas duas últimas
categorias (Bloom, 2002, p.35).

Tomando como base um aprendizado de 60.000 palavras até os 17 anos, há uma impres-
sionante taxa de aprendizagem média de 10 palavras aprendidas por dia, o que equivale ao
aprendizado de uma palavra a cada 96 minutos, descontando 8 horas de sono. Sabe-se, no
entanto, que essa taxa não é constante, no início do aprendizado poucas palavras são aprendidas
por semana, porém a taxa aumenta gradualmente atingindo seu pico em algum momento após
os 10 anos de idade, e desacelera antes dos 17 anos (Bloom, 2002, p.45).

Além disso, alguns tipos de palavras são aprendidos com mais facilidade do que outras.
Por exemplo, dentre cores, formas e texturas, as palavras relativas a formas são as mais fáceis
de aprender, palavras relativas a texturas são as mais difíceis e relativas a cores apresentam
um nível de dificuldade intermediário (Heibeck e Markman, 1987). Verbos, tais como (tais
como, andar) são mais difíceis de aprender do que substantivos (tais como, cão) (Tomasello e
Kruger, 1992). Substantivos abstratos (e.g., pensamento) são mais difíceis de aprender do que
substantivos concretos (e.g, bola) (Bloom, 2002, p.90). Instâncias individuais (e.g., Garfield) ou
mais específicas (e.g., gato) são mais fáceis de aprender do que categorias ou tipos (e.g., animal)
(Xu e Carey, 1996). Pronomes são as primeiras palavras deíticas que as crianças aprendem.
Pronomes como “este” ou “aquele” frequentemente são encontrados dentre as primeiras palavras
aprendidas (Nelson, 1973).
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Experimentos sugerem ainda que crianças tendem a associar palavras desconhecidas com
objetos para os quais elas não sabem o nome (Kagan, 1981), fenômeno este chamado de
“Contraste léxico”. Além disso, quando uma nova palavra é utilizada para referenciar um objeto
com nome já conhecido, as crianças tendem a associar essa palavra a partes do objeto (Markman
e Wachtel, 1988) ou a suas propriedades. Isto é descrito pelos autores como, exclusão mútua, ou
uma tendência a preferir um mapeamento um para um. Bloom (2002) exemplifica, considerando
o experimento de Markman e Wachtel (1988). São entregues para crianças uma banana (objeto
com nome conhecido) e um batedor de ovos (objeto com nome desconhecido). Então se pede:
“Mostre-me o Fendle” (uma palavra inexistente). Nesta situação as crianças tendem a mostra o
batedor. Elas podem estar raciocinando, implicitamente, da seguinte forma:

Exemplo

1. Eu sei que uma banana é chamada de “banana”.

2. Se ele quisesse se referir a banana, ela teria me pedido para apontar a banana.

3. Mas ele não o fez, ele usou uma palavra estranha, “Fendle”.

4. Então, ele tem a intenção de se referir a algo que não seja a banana.

5. Um candidato plausível é o batedor.

6. “Fendle” deve se referir ao batedor.

Este comportamento não se aplica apenas a associação de palavras, mas para o aprendizado
de sistemas de comunicação em geral. Porém, não se aplica a qualquer tipo de tarefa associativa,
pois embora as crianças evitem associar mais de uma palavra a um objeto, elas associam
facilmente diversas propriedades a objetos (e.g., bananas são amarelas, doces, arredondadas,
curvadas) (Bloom, 2002, p.68).

Em fim, a aprendizagem de palavras está condicionada aos seguintes fatores: (1) acesso às
palavras - crianças aprendem apenas palavras as quais são expostas; (2) acesso aos conceitos
- crianças precisam ter capturado o conceito antes de fazer a associação e (3) acesso ao ma-
peamento - palavras e conceitos devem ser apresentados em uma situação que torne possível
identificar o mapeamento.

2.1.3 Aprendizagem Associativa, por Reforço e as Dificuldades na Mode-
lagem da Aprendizagem de Palavras

O associativismo é a visão de que o mecanismo para a aprendizagem de palavras é baseado em
uma sensibilidade à covariação, fundamentado em princípios gerais de aprendizagem, como
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a aprendizagem Hebbiana (Hebb, 1949), que diz que se dois neurônios disparam ao mesmo
tempo, suas conexões são fortalecidas, e com isso, a ativação de um leva a ativação de outro. A
partir disto, em uma extrapolação um tanto exagerada, o associativismo considera que, se dois
conceitos ocorrem ao mesmo tempo, tornam-se associados, e um leva ao outro (Bloom, 2002).
Richards e Goldfarb (1986), por exemplo, propõem que as crianças aprendem o significado
das palavras por repetidas associações. À medida que as propriedades perceptivas ocorrem em
conjunto com o rótulo, as associações se fortalecem. Por outro lado, as associações que não
ocorrem em conjunto se enfraquecem.

Diversos modelos computacionais de aprendizagem de palavras funcionam de maneira
associativa (Richards e Goldfarb, 1986; Plunkett et al., 1992; Plunkett, 1997). O modelo
de Plunkett (1997) pode ser descrito como uma arquitetura conexionista que é sensível a
regularidades estatísticas no ambiente.

A hipótese associativa encontra evidências em situações que facilitam a aprendizagem de
palavras. Por exemplo, apontar para um objeto e dizer o nome dele para uma criança realmente
facilita sua aprendizagem. Mas, apesar dos méritos desta proposta, ela possui limitações
importantes. A primeira delas diz respeito às entradas que as crianças recebem. Qualquer
procedimento associacionista requer que as correlações corretas estejam presentes no meio
ambiente. No caso da aprendizagem de palavras, isso implica que as palavras sejam apresentadas
ao mesmo tempo em que as crianças estão observando o que as palavras se referem (Bloom,
2002, p.7).

Porém, as palavras não são normalmente usadas ao mesmo tempo em que as suas referências
são apercebidas. Mesmo no aprendizado do nome de objetos, e mesmo nos restringindo apenas
a interações entre pais e filhos dentro de um ambiente familiar de apoio, de 30 a 50 por cento
das vezes em que uma palavra é usada, as crianças não estão observando o objeto sobre o qual o
adulto está falando (Collins, 1977; Harris et al., 1983). Mesmo assim, crianças são capazes de
aprender o significado de nomes de objetos e ações que não são observáveis no momento em
que as respectivas palavras são pronunciadas. Na maioria das vezes que adultos utilizam verbos,
as ações às quais os verbos se referem não estão ocorrendo (Gleitman, 1990; Tomasello, 1992).
A palavra “abrir”, por exemplo, frequentemente é utilizada sem que nada esteja sendo aberto.

Além disso, a hipótese associativa prevê que, antes das crianças terem dados suficientes para
convergirem para a hipótese correta, elas deveriam cometer frequentes erros de mapeamento.
Porém, estes erros são raros.

Aprendizagem por reforço poderia ser pensada com uma alternativa, porém esta hipótese
também encontra problemas. Crianças não necessitam de correção para aprender o significado
das palavras (Lieven, 1994). Crianças mudas aprendem o significado das palavras tão bem
quanto crianças sem esta limitação (Stromswold, 1994). Assim, o fato de que a aquisição do
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nome de objetos é normalmente rápida e sem erros sugere que ela não seja uma forma puramente
estatística de aprendizagem.

Outra dificuldade foi exemplificada por Quine (1960): um coelho branco passa correndo e
um nativo diz “Gavagai”. Alguém que não saiba o significado de gavagai poderia imaginar que
significa coelho, porém neste contexto existem infinitos significados logicamente possíveis para
gavagai. A palavra também poderia se referir àquele coelho em específico, ou aos mamíferos,
ou aos animais, ou a alguma parte do coelho, ou a branco, ou a felpudo, ou apenas aos coelhos
que correm, ou até mesmo ao ato de correr. Outros problemas ainda podem ser considerados,
por exemplo: como saber se gavagai é o nome de alguma coisa ou apenas um ruído feito pelo
nativo. Ele poderia ainda estar apenas falando consigo mesmo, ou dizendo “Veja!” ou “Estou
entediado”. Como saber que há apenas uma palavra e não duas, “gava” e “gai”?

Estas dificuldades deixam claro que a identificação de outros tipos de habilidades é necessária
para uma modelagem adequada da aprendizagem de palavras.

2.1.4 Habilidades Necessárias para Aprender Palavras

Bloom (2002) sugere que o aprendizado de palavras requer diferentes capacidades cognitivas,
que em geral servem para outros propósitos, mas que ao trabalhar juntas tornam possível a
aprendizagem de palavras. O estudo da aprendizagem de palavras pode dar dicas sobre quais são
estas capacidades e como elas interagem durante o desenvolvimento. Bloom (2002) identifica
como requisitos necessários a habilidade de inferir as intenções de outros, a habilidade de
adquirir conceitos, a apreciação de estruturas sintáticas, e habilidades memorização como o
mapeamento rápido.

2.1.5 Conceitos e Categorizações

Palavras não são necessariamente pensamentos. Pensamento rico e abstrato é possível sem pala-
vras, e muito do que acontece na aprendizagem de palavras é estabelecer uma correspondência
entre símbolos de uma linguagem natural e conceitos que existiam antes, e independentemente
da aquisição daquela linguagem (Bloom, 2002, p.259). Como Fodor (1975) coloca, todo
aprendizado de idioma é na verdade o aprendizado de um segundo idioma. O primeiro idioma
seria o aprendizado da “linguagem” do ambiente. Ao menos em algumas ocasiões, quando
as crianças aprendem uma nova palavra, fica claro que elas já tinham aprendido o conceito
associado anteriormente (Bloom, 2002, p.241).

Propriedades diferentes são relevantes para uma classificação adaptativa de diferentes
entidades. Para objetos rígidos, por exemplo, a forma é altamente relevante, que é como nós
normalmente distinguimos mesas e cadeiras. Mas para as substâncias, cor e textura são o
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que importa: um círculo de pasta branca é provável que tenha as mesmas propriedades não
observáveis (tais como gosto) de um quadrado de massa branca, mas não as de um círculo
de espuma vermelha. Alguns animais sofrem transformações radicais de forma, como cobras,
outros não, como a estrela do mar. E uma mesma entidade pode ser categorizada de diferentes
maneiras, dependendo do tipo de indução que é preciso fazer. Por exemplo, propriedades
diferentes são relevantes para determinar se algo é venenoso ou se flutua (Bloom, 2002, p.149).

Ao considerar objetos como pontos em um espaço multidimensional, e similaridades e
categorias como grupos de objetos, o encolhimento ou alongamento das diferentes dimensões,
pode tornar objetos mais semelhantes ou mais distintos (Nosofsky, 1988), modificando os
agrupamentos.

No entanto, dificuldades são encontradas ao tentar definir categorias mais abstratas baseando-
se em propriedades de seus objetos e não há uma teoria capaz de explicar precisamente como
categorias mais abstratas podem ser construídas a partir de categorias perceptivas.

2.1.6 Papel dos Rótulos

Como Markman e Hutchinson (1984) colocam, o papel das palavras (ou rótulos) é dizer para a
criança que a categoria, e não alguma relação espacial ou temática é relevante naquele contexto.
Isso chama a atenção para uma categoria pré-existente na mente da criança, mas não faz com
que uma nova categoria passe a existir.

Por outro lado, evidências sugerem que a exposição a rótulos de categorias em aprendizagem
artificial pode aumentar a sensibilidade a certas propriedades perceptivas (Goldstone, 1994) e
que a mera presença de rótulos faz com que as pessoas exagerem diferenças entre grupos (Tajfel
e Wilkes, 1963). Muitos psicólogos do desenvolvimento propõe que a exposição a palavras
pode servir para estabelecer as delimitações de novos conceitos (Bloom, 2002, p.250).

Plunkett et al. (2008) apresentam uma série de experimentos que demonstram que os rótulos
podem desempenhar um papel causal na formação de categorias durante a infância. Quando
objetos foram apresentados para crianças sem o uso de rótulos elas aprenderam duas categorias.
Quando foram apresentados rótulos correlacionados com as informações das categorias visuais,
as crianças também aprenderam duas categorias, como se os rótulos não influenciassem. No
entanto, quando foram apresentados rótulos não correlacionados com as informações visuais, i.e.,
escolhidos aleatoriamente, a formação de categorias foi totalmente interrompida. Finalmente,
o uso de um rótulo único para todos os objetos levou crianças a aprender apenas uma ampla
categoria que incluía todos os objetos. Estes resultados demonstram que, mesmo antes das
crianças começarem a produzir suas primeiras palavras, os rótulos que ouvem podem sobrepor
a maneira como elas categorizam objetos.

43



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Palavras podem servir como uma dica de que objetos diferentes pertencem à mesma categoria
(ex.: há diferentes tipos de dinossauros), mas não podem ser utilizadas de uma forma definitiva,
uma vez que uma mesma palavra pode ser utilizada para representar conceitos distintos (ex.;
manga da camisa ou a fruta) (Bloom, 2002, p.253).

2.1.7 Aprendizagem Cross-Situacional

A aprendizagem cross-situacional é um mecanismo em que o significado das palavras é apren-
dido ao longo de várias exposições, mesmo havendo incerteza sobre o significado correto em
cada exposição. Em experimentos cross-situacionais, várias palavras são pronunciadas (rótulos)
enquanto os indivíduos observam várias imagens de objetos (referentes). Há uma correspondên-
cia entre rótulos e referentes que se espera que os indivíduos sejam capazes de aprender após
um certo número de apresentações.

Há uma ampla gama de evidências experimentais (Yu e Smith, 2007; Yurovsky et al., 2013;
Trueswell et al., 2013) mostrando que os seres humanos são efetivamente capazes de aprender
palavras usando aprendizagem cross-situacional, mesmo em situações onde há altos níveis de
incerteza sobre o referencial correto (Smith et al., 2011). Ou seja, exposições com mais de três
rótulos e referentes sendo apresentados ao mesmo tempo.

Duas hipóteses têm sido consideradas para explicar este tipo de aprendizagem (Yu e Smith,
2012). Na hipótese da “Aprendizagem Estatística”, os indivíduos levam em consideração
múltiplas conjecturas sobre as possíveis associações rótulo-referente, simultaneamente. Então,
à medida que se seguem as exposições, ocorrerá presumidamente um aumento na associação
entre um rótulo e seu referente mais frequente e uma redução na associação entre este rótulo
e os demais referentes, de forma que as associações corretas irão sobressair-se em relação as
associações erradas.

Por outro lado, na “Hipótese e Teste” o participante levanta uma única conjectura de
mapeamento ao ouvir cada rótulo e mantém essa conjectura para ser reavaliada em ensaios
subsequentes. Se a conjectura for verificada novamente, o indivíduo solidifica esta associação
rótulo-referente. Se, em contrapartida, o palpite for inconsistente com alguma observação
posterior, o participante abandona essa interpretação e postula uma nova, que por sua vez, será
confirmada ou rejeitada subsequentemente.

Yu e Smith (2012) criaram modelos computacionais para cada uma destas hipóteses e ambos
os modelos foram capazes de reproduzir resultados experimentais. Além disso, Fontanari
et al. (2009) mostraram que também é possível modelar este tipo de aprendizagem através
de Neural Modeling Fields (NMF) (Perlovsky, 2001). NMF é, essencialmente, um algoritmo
determinístico, auto-consistente e iterativo, projetado para maximizar a similaridade entre
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os sinais de entrada e os modelos construídos pelo algoritmo para representar estes sinais.
Os resultados das simulações mostraram que NMF pode encontrar uma solução ótima para
representar as associações. A solução é ótima no sentido de que o algoritmo cria categorias
distintas para todas as associações rótulo-referente corretas e atribui todas as associações erradas
para uma única categoria.

Maiores detalhes sobre os experimentos cross-situacionais serão fornecidos nos experimen-
tos apresentados no Capítulo 8.

2.1.8 Mapeamento Rápido

O mapeamento rápido é a habilidade que as pessoas possuem de fazer associações rapidamente,
por exemplo, com apenas uma apresentação, e que podem se manter por longo prazo. Este
tipo de associação é exibido na aprendizagem de palavras e na memorização de fatos relata-
dos, transmitidos socialmente (Bloom, 2002, p.26). Porém, foi observado que em tarefas de
memorização da localização ou das propriedades de objetos do ambiente, o mapeamento rápido
não ocorre ou não perdura, talvez porque não seja necessário armazenar informação que possa
ser facilmente recuperada do ambiente, diferentemente da informação transmitida socialmente
(Bloom, 2002, p.35). Experimentos mostram que adultos não percebem mudanças no ambiente,
ocorridas durante um momento de distração, mesmo quando as mudanças são relacionadas a
objetos que são o foco da atenção (Simons e Levin, 1998).

Outra característica interessante da associação criada entre palavras e significados é a
velocidade com a qual essa associação pode ser recuperada. Enquanto recuperar determinados
fatos arbitrários na mente pode ser considerado um processo lento e custoso, o acesso ao
significado das palavras em geral é rápido e sem esforço. Ao falar normalmente, pessoas
produzem algo em torno de três palavras por segundo.

2.1.9 Teoria da Mente

Bloom (2002) aponta que quando as crianças aprendem que coelhos comem cenouras, elas
estão aprendendo algo sobre o mundo externo, mas quando descobrem que “coelho” se refere a
coelhos, elas estão aprendendo uma convenção arbitrária compartilhada por uma comunidade
de pessoas, uma maneira implícita e acordada de se comunicar. Portanto, quando as crianças
aprendem o significado de uma palavra, saibam elas ou não, estão aprendendo algo sobre os
pensamentos de outras pessoas.

De fato, evidências mostram que a aprendizagem de palavras requer alguma compreensão
dos pensamentos dos outros, o que é chamado de “teoria da mente”, “leitura da mente”,
“cognição social”, ou “compreensão pragmática” (Miller, 2006). Esta habilidade estaria por trás
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de como as crianças aprendem as quais entidades as palavras se referem, como as palavras se
relacionam entre si, e como as palavras podem servir como sinais de comunicação. A capacidade
de ler as intenções referenciais de outra pessoa ao proferir uma palavra é utilizada para contornar
problemas de identificação da referência, como os apontadas por Quine (1960).

Finalmente, as teorias associativas, em geral são modeladas utilizando-se modelos conexio-
nistas, porém, vale ressaltar que a rejeição das teorias associativas de aprendizagem de palavras
não implica na rejeição do emprego de mecanismos conexionistas para tal fim. Há uma diferença
entre a alegação de que a aprendizagem de palavras não é feita através de uma sensibilidade à
covariação estatística e a afirmação mais forte de que os mecanismos que fundamentam a apren-
dizagem de palavras, quaisquer que sejam, não surgem a partir de algoritmos de aprendizagem
conexionistas. Bloom (2002) sugere que as crianças aprendem o significado das palavras através
da teoria da mente. Se ele estiver certo, então uma implementação conexionista puramente
associativa do aprendizado de palavras, é inviável. Mas deixa em aberto a possibilidade de que
os mecanismos subjacentes à aprendizagem de palavras, enquanto que em si não puramente
associativos, são de alguma forma o produto de mecanismos de aprendizagem associativa. Em
particular, se uma teoria conexionista pode explicar a origem e a natureza das capacidades
relevantes da teoria da mente, então o conexionismo é consistente com os fatos da aprendizagem
de palavras.

2.2 Contribuições da Neurolinguística

Nesta seção serão revisadas as principais estruturas cerebrais relacionadas com a linguagem,
desde os sistemas sensoriais mais importantes para o desenvolvimento da linguagem, i.e.,
visão e audição, até as estruturas cerebrais capazes de reconhecer palavras e sentenças, de
identificar o significado associado, e de produzir uma resposta verbal adequada. A maneira
como a informação sensorial é adquirida, organizada e distribuída para os vários centros
de processamento do cérebro, fornece conhecimentos importantes sobre a forma como o
processamento da linguagem é realizado. Este assunto será tratado na Seção 2.2.1 e Seção 2.2.2.
O processamento propriamente dito das informações linguísticas será tratado na Seção 2.2.3.

2.2.1 Organização do Sistema Visual

A luz que adentra aos olhos é refratada à medida que passa através da córnea, em seguida, passa
através da pupila e é refratada novamente pelo cristalino. A córnea e o cristalino atuam em
conjunto como uma lente composta para projetar uma imagem invertida sobre a retina. Em cada
retina há cerca de 120 milhões de foto-receptores (cones e bastonetes) (Gazzaniga e Heatherton,
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Figura 2.1 Vista superior das vias visuais humanas (Miikkulainen et al., 2005).

2005). Quando a luz atinge estes foto-receptores, se inicia uma cascata de eventos químicos e
elétricos que em última análise provocam impulsos nervosos. Estes são enviados para vários
centros visuais do cérebro através das fibras do nervo óptico.

As células da retina realizam um tipo de processamento simples, uma espécie de detecção
de borda na entrada, respondendo mais fortemente as fronteiras entre às áreas claras e escuras.
Células do tipo centro-ON reagem mais fortemente a uma mancha clara de luz rodeada por
uma região escura (campo receptivo). Células do tipo centro-OFF, reagem mais fortemente a
uma área escura cercada de luz. O tamanho do campo receptivo determina a preferência de
frequência espacial dos neurônios (Miikkulainen et al., 2005).

Conforme ilustrado na Figura 2.1, a informação de cada metade do campo visual viaja em
vias separadas. Por exemplo, a luz que entra no olho a partir do campo visual direito atinge a
metade esquerda da retina na superfície posterior de cada olho. As entradas do campo direito de
cada olho se juntam no local denominado quiasma óptico, e viajam para o Núcleo Genicular
Lateral (LGN) do tálamo esquerdo, em seguida, para o córtex visual primário, ou área V1, do
hemisfério esquerdo. Os sinais de cada olho são mantidos separados em diferentes camadas
neuronais do LGN, e são combinados em V1. Existem também vias mais diretas para outras
estruturas subcorticais a partir do quiasma e LGN, tais como o colículo superior e pulvinar (não
mostrados na figura).

Neurônios na LGN têm propriedades semelhantes às células do gânglio retinal, e também
são dispostos retinotopicamente, de modo que células LGN próximas respondem a porções
próximas da retina. As células ON da retina se conectam com células ON no LGN e as células
OFF na retina se conectam com células OFF no LGN. Devido a esta independência, as células
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ON e OFF são frequentemente descritas como canais de processamento distintos: o canal ON e
o canal OFF (Miikkulainen et al., 2005).

V1 é a primeira área cortical de processamento visual, as áreas anteriores são denominadas
subcorticais. A saída de V1 segue para diferentes áreas corticais superiores, incluindo as áreas
subjacentes de reconhecimento de objetos de rostos (Miikkulainen et al., 2005).

Córtex Visual

O termo “córtex visual” refere-se ao córtex visual primário (também conhecido como córtex
estriado ou V1) e áreas corticais extra-estriais como V2, V3, V4, e V5. O córtex visual do
cérebro é a parte do córtex cerebral responsável pelo processamento de informação visual. Ele
está localizado no lobo occipital, na parte de trás do cérebro.

Esta é uma das regiões mais estudadas do cérebro e muitos aspectos do seu desenvolvimento
foram mostrados ser dependentes da atividade neural e da experiência visual. Entender esses
processos deve ajudar na descoberta de teorias gerais de aprendizagem, memória e representação
do conhecimento, aplicáveis para todo córtex (Swindale, 1996). O acesso ao córtex visual é
obtido através de inúmeras técnicas de registro e de imagiologia e permite mapear compor-
tamentos de alto nível quase que diretamente para mecanismos neurais (Miikkulainen et al.,
2005).

V1, tal como outras partes do córtex, é composta de uma placa de neurônios e outras
células com duas dimensões, ligeiramente dobrada. Assim como os neurônios no LGN, em
V1 neurônios próximos também respondem a porções vizinhas da retina e são seletivos com
relação a frequência espacial. Mas ao contrário dos neurônios LGN, os neurônios em V1 são
binoculares, respondendo a estímulos de ambos os olhos, embora geralmente preferindo um
olho em relação ao outro. Além disso, algumas células em V1 preferem combinações de cores
específicas, como as fronteiras vermelho/verde ou azul/amarelo.

Os neurônios do córtex visual são organizados em seis camadas com diferentes características
anatômicas. Conexões do tálamo chegam em V1, normalmente terminando na camada 4.
Neurônios em outras camadas formam ligações locais dentro de V1 ou se conectam com áreas
superiores de processamento visual. Por exemplo, muitos neurônios nas camadas 2 e 3 têm
conexões laterais de longo alcance com neurônios vizinhos em V1. Há ainda conexões de
realimentação extensas vindas de áreas mais elevadas (Van Essen et al., 1992).

Colunas de neurônios ao longo das camadas em geral têm preferências semelhantes. Estas se
repetem lateralmente em intervalos regulares (aproximadamente 1-2 mm) em todas as direções,
de modo que cada tipo de preferência seja representada ao longo do tecido (Figura 2.2).

Este arranjo de preferências forma um mapa que varia suavemente para cada dimensão.
Por exemplo, a preferência por orientação é representada através do córtex em um mapa de
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Figura 2.2 Preferências por características no córtex visual do macaco. As células são coloridas de
acordo com a sua preferência de orientação. Neurônios próximos no mapa, em geral, preferem orientações
semelhantes, formando grupos de mesma cor (Miikkulainen et al., 2005).

orientação da entrada da retina. Nesse mapa, cada localização na retina é mapeada para uma
região distinta, com cada orientação possível no local da retina representada por células seletivas
a orientações diferentes, mas próximas.

Talvez a função mais importante do córtex visual seja o agrupamento e a segregação
perceptual, ou o processo de identificação dos constituintes de uma cena visual que juntos
formam objetos individuais. No nível dos mapas de orientação, agrupamento perceptual se
manifesta na integração de contorno.

Neurônios em áreas superiores tendem a ter maiores campos receptivos, respondendo a
estímulos de uma maior gama de localizações da retina, e com isso processam característi-
cas visuais mais complexas. Em particular, regiões corticais extra-estriadas, que respondem
preferencialmente a faces foram encontradas em macacos e em seres humanos adultos.

Estas áreas seletivas a faces recebem informação visual de V1. Elas são fracamente segre-
gadas em regiões que processam faces de maneiras diferentes. Por exemplo, algumas áreas
realizam a detecção de face, ou seja, respondem a diversos estímulos inespecíficos que lembram
faces (de Gelder e Rouw, 2000, 2001). Outras respondem seletivamente a expressão facial,
direções do olhar, ou exibem preferência por rostos específicos.

A área visual V5, também conhecida como área visual MT (média temporal), é uma região
do córtex visual que se conjectura ter um papel importante na percepção do movimento, como
por exemplo a integração dos sinais locais de movimento em percepções globais, além da
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coordenação de alguns movimentos dos olhos (Born e Bradley, 2005).

Simultanagnosia é a incapacidade de perceber eventos simultâneos ou objetos em um campo
visual. Estudos com pacientes da síndrome de Balint, associada com lesões bilaterais do córtex
parietal posterior, percebem o mundo de forma irregular, como uma série de objetos individuais
ou partes de objetos ao invés de perceber a totalidade de uma cena (Udesen e Madsen, 1992).

As conexões laterais parecem desempenhar um papel importante no funcionamento dos
tecidos corticais (Miikkulainen et al., 2005), por exemplo, (1) as conexões laterais conectam
áreas com propriedades semelhantes, contendo neurônios com o mesmo tipo de preferência de
orientação; (2) as conexões laterais são inicialmente uniformes, mas tornam-se irregulares logo
no início do seu desenvolvimento como resultado da atividade neural; (3) conexões laterais se
desenvolvem aproximadamente o mesmo tempo em que as colunas de orientação e dominância
ocular se formam; (4) ao integrar a informação de grandes porções do córtex, essas conexões
parecem auxiliar no agrupamento de características simples em mais complexas, tais como
bordas em objetos perceptuais e (5) o córtex visual não se torna estático após a maturação, mas
pode adaptar-se rapidamente (em minutos) após lesões na retina e alterações semelhantes na
entrada visual. Vários investigadores têm hipotetizado que as conexões laterais desempenham
um papel importante nesta adaptabilidade.

Memória Visual e Espacial

Estudos neuropsicológicos indicaram a necessidade de distinguir entre a memória visual e espa-
cial (Baddeley, 2003). Smith et al. (1995) sugerem uma distinção entre vias de processamento
visual para a codificação de informações de “o que” (objeto, via occipital-temporal-frontal) e
“onde” (localização, via parietal-frontal-occipital) (Mishkin et al., 1983). Esta ideia é apoiada
por estudos de neuroimagem, que amplamente se encaixam no padrão previsto, embora outras
interpretações sejam possíveis (Della Sala e Logie, 2002). Outra caracterização é em termos de
uma distinção dinâmica (espacial) e estática (padrão) (Pickering, 2001). Além disso, foi também
proposta uma dimensão cinestésica ou motora de codificação (Smyth e Pendleton, 1990).

Com relação à memória de trabalho visual, sabe-se que ela é limitada em capacidade,
tipicamente para cerca de três ou quatro itens. Isso resulta no fenômeno da cegueira de mudança,
em que objetos em cenas podem mudar de cor, de posição ou desaparecer sem que as pessoas
percebam (O’Regan et al., 1999; Simons e Levin, 1997). O mundo visual tipicamente persiste
ao longo do tempo, oferecendo um registro de memória permanente e fazendo com que a
retenção visual detalhada seja em grande parte desnecessária (O’Regan, 1992). Objetos são
representados por atributos como localização, cor e forma e estes atributos competem dentro de
uma determinada dimensão por capacidade de armazenamento, enquanto que as características
de dimensões distintas não competem (Luck e Vogel, 1997; Vogel et al., 2001). Wheeler
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e Treisman (2002) propõem um modelo em que os valores de recursos são armazenados
em registros de dimensões paralelas específicos ou caches, com intraconcorrência, mas não
interconcorrência de registros. A retenção de objetos é dependente da ligação em conjunto de
características constituintes, um processo que exige atenção.

2.2.2 Organização do Sistema Auditivo

Embora não faça parte do sistema nervoso, o sistema auditivo o alimenta diretamente, realizando
uma transformação de tempo e frequência das ondas sonoras em potenciais de ação neuronais.
Ele pode ser dividido em duas partes (Figura 2.3): sistema auditivo periférico e sistema auditivo
central. O sistema auditivo periférico é composto pelo ouvido externo, ouvido médio, ouvido
interno. O sistema auditivo central é composto pelo núcleo coclear, o corpo de trapézio,
complexo olivar superior, lemnisco lateral, colículo inferior, núcleo geniculado medial (Kandel
et al., 2000).

Figura 2.3 Anatomia do ouvido humano. Na representação o canal auditivo está exagerado. Traduzido
da Wikipedia.org sob licença creative commons.

As dobras da cartilagem ao redor do canal do ouvido são chamadas de pavilhão auricular. As
ondas sonoras são refletidas e atenuadas quando atingem o pavilhão auricular, e essas mudanças
fornecem informações adicionais que irão ajudar o cérebro a determinar a direção de onde vêm
os sons. O canal auditivo amplifica sons entre 3 e 12 kHz. E em sua extremidade interna se
encontra o tímpano (ou membrana timpânica), demarcando o fim do ouvido externo e o início
do ouvido médio.

As ondas sonoras que viajam através do canal auditivo atingem o tímpano fazendo-o vibrar.
Esta onda de informação viaja através da cavidade do ouvido médio através de uma série de
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ossos delicados. Esses ossículos funcionam como uma alavanca, convertendo vibrações de
baixa pressão em vibrações de alta pressão que atingem uma membrana menor chamada janela
oval (ou elíptica). Essa elevação de pressão é necessária porque após a janela oval se encontra
líquido em vez de ar. O ouvido médio conduz a informação de som em forma de onda até a
cóclea, onde será convertida em impulsos nervosos.

A cóclea tem três seções cheias de líquido, e conduz ondas de fluido impulsionado pela
pressão através da membrana basilar separando duas das seções. O órgão de Corti está localizado
neste duto da membrana basilar. Ele forma uma fita de epitélio sensorial que segue longitudinal-
mente para baixo por toda a escala média da cóclea. Suas células ciliadas transformam as ondas
de fluido em sinais nervosos que são enviados para o córtex auditivo.

Córtex Auditivo

O córtex auditivo primário (A1) é a primeira região cortical das vias auditivas. Ele se localiza
no lobo temporal na posição correspondente as áreas de Brodmann 41 e 42 do córtex cerebral.
Neurônios em A1 são organizados de acordo com a frequência do som a que eles respondem
melhor, formando um mapa topográfico da cóclea, assim como o córtex visual primário (V1) e
o córtex sensorial somático primário (S1) tem mapas topográficos de seus respectivos epitélios
sensoriais. Ao contrário dos sistemas visuais e sensoriais somáticos, a cóclea já decompõe o
estímulo acústico de modo que ele está disposto tonotopicamente ao longo do comprimento da
membrana basilar. Assim como em A1, a maior parte das estruturas auditivas ascendentes entre
a cóclea e o córtex, formam mapas tonotópicos.

Ortogonalmente ao eixo de frequência do mapa tonotópico se forma um arranjo de neurônios
dispostos em faixas. Os neurônios em uma faixa são excitados por ambos os ouvidos (binaurais),
enquanto que os neurônios ao lado das faixas são excitados por um ouvido e inibidos por outro.

O córtex auditivo primário decompõe a fala e outros sons complexos em representações
elementares de tempo e frequência antes de realizar processamento fonético e léxico de mais
alto nível (Pasley et al., 2012). Esta análise produz uma representação fiel das propriedades
espectro-temporais das formas de onda do som, incluindo as características acústicas relevantes
para a percepção da fala, como formantes, transições formantes, e taxa de sílabas. No entanto,
relativamente pouco se sabe com relação a quais características específicas da linguagem na-
tural são representadas no córtex auditivo intermediário e de mais alta ordem. Em particular,
considera-se que o giro posterior superior temporal (pSTG), parte da área de Wernicke, desem-
penha um papel crítico na transformação da informação acústica em representações fonéticas e
pré-léxicas. Acredita-se que o pSTG participa em uma etapa intermediária de processamento que
extrai características espectro-temporais essenciais para o reconhecimento de objetos sonoros e
descarta informações não essenciais.
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Estudos sugerem que as vias auditivas corticais de processamento são organizadas em duas
partes (“o que” e “onde”), semelhantemente ao córtex visual: uma via principal que se projeta
de cada uma das áreas primárias sensoriais para o córtex parietal posterior, e uma outra via
no córtex temporal anterior (Rauschecker, 1998; Rauschecker e Tian, 2000). Supõe-se que a
primeira via realiza o processamento espacial da audição enquanto que a segunda auxilia na
identificação de padrões complexos ou “objetos sonoros”.

Estudos de imagem sobre o processamento da fala (Wessinger et al., 2001) relatam um
gradiente ântero-lateral ao longo do qual há um aumento na complexidade dos estímulos
preferenciais, de tons e rajadas de ruído para palavras e frases. Este tipo de organização
hierárquica da via auditiva ântero-ventral dos seres humanos é importante no reconhecimento de
padrões auditivos e identificação de objetos. Com relação a percepção de fala, existe evidências
de que os sons da fala são decodificados hierarquicamente, de forma que o córtex temporal
anterior responde em função da inteligibilidade e não apenas da complexidade dos estímulos
(Scott et al., 2000; Narain et al., 2003; Scott et al., 2006).

2.2.3 Estruturas Cerebrais de Processamento da Linguagem

Originalmente, o processamento da linguagem no cérebro foi concebido em termos associa-
cionistas de centros e vias. Nesta visão, as informações linguísticas visuais e auditivas são
processadas em regiões corticais localizadas, com a passagem sequencial de informações entre
regiões através de tratos da massa branca. Embora este modelo esteja mais avançado do que a
teoria clássica, estritamente modular, ele continua a ser restritivo. Duffau (2008) aponta que
atualmente, uma visão hodológica (em rede), vem ganhando força, e considera que a linguagem
é concebida como resultante do processamento distribuído e paralelo, realizado por grupos de
neurônios conectados, em vez dos centros individuais (McClelland e Rumelhart, 1985; McClel-
land e Rogers, 2003; Seidenberg e Mcclelland, 1989). Ao contrário do modelo sequencial, no
qual um processo deve ser concluído antes que a informação atinja outro nível de processamento
(Levelt, 1999). Esses novos modelos de “redes independentes” assumem que processamentos
diferentes podem ser realizados simultaneamente com realimentações interativas (Caramazza,
1999; Dell et al., 1999).

Reconhecimento e Produção de Linguagem

Duas áreas no interior da superfície neocortical do hemisfério esquerdo são amplamente relacio-
nadas com a linguagem (Figura 2.4). Uma é a área de Wernicke, localizada no lobo temporal
superior e coextensiva com o lóbulo parietal inferior, a qual é responsável pela capacidade de
compreender a fala. A outra é a área de Broca, que controla grande parte da capacidade de falar
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Figura 2.4 Regiões do cérebro relacionadas com a linguagem. Modificada de The Brain from Top to
Bottom (thebrain.mcgill.ca) sobre licença copyleft.

e está localizada ao longo da convexidade frontal esquerda (Joseph, 1990).

Lesões na área de Wernicke provocam grande dificuldade em compreender linguagem falada
ou escrita (Hecaen e Albert, 1978), o que é conhecido como “afasia1 receptiva”. Este transtorno
é presumidamente devido em parte a uma redução na capacidade de discernir as unidades
individuais da fala e sua ordem temporal. Nos indivíduos com este tipo de lesão, a compreensão
é melhor quando as palavras faladas são separadas por intervalos de tempo. Já a capacidade de
fala destes pacientes é parcialmente preservada, mas, uma vez que a área de Wernicke também
atua na codificação de estímulos linguísticos de expressão, a linguagem expressiva torna-se
severamente anormal e caracteriza-se por non-sequiturs (erros onde as conclusões não se seguem
das premissas), neologismos, erros parafásicos, substituições de som e na ordem das palavras,
além da omissão de pausas e de finais de frase (Hecaen e Albert, 1978).

Indivíduos com lesões na área de Broca, mesmo aqueles com danos parciais, apresentam
capacidade de falar drasticamente reduzida. Estes indivíduos apresentam distúrbios que en-

1Condição médica na qual uma pessoa não é capaz de falar, escrever ou entender a fala ou a escrita por causa
de danos no cérebro.
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volvem gramática, sintaxe e reduções no vocabulário e na sua fluência, tanto na linguagem
falada quanto na escrita (Goodglass e Berko, 1960; Milner, 1964). No entanto, a capacidade
de compreender a linguagem é muitas vezes mantida, mesmo que parcialmente (Joseph, 1990).
Este distúrbio é conhecido como afasia de Broca, afasia expressiva ou afasia motora (Levine e
Sweet, 1982). Por outro lado, apesar das dificuldades em falar, indivíduos com afasia expressiva
são capazes de fazer declarações emocionais, podendo até mesmo ser capazes de cantar palavras
que não podem falar em discurso normal (Gardner, 1975; Goldstein, 1943; Smith, 1966; Smith
e Burklund, 1966). Além disso, uma vez que indivíduos com afasia expressiva são capazes de
compreender, eles são cientes do seu déficit e tornam-se deprimidos. Na verdade, indivíduos
com as menores lesões tornam-se mais deprimidos (Robinson e Benson, 1981).

Diversos conjuntos de fibras neurais (fascículos) interconectam regiões sensoriais, regiões de
processamento básico, e de processamento de alto nível da linguagem e desempenham um papel
fundamental em tarefas complexas como associação e reconhecimento. O fascículo longitudinal
inferior carrega a informação visual de áreas occipitais para o lobo temporal (Catani et al., 2003)
e é provável que desempenhe um papel importante no reconhecimento de objetos visuais e
na associação de representações de objetos com seus respectivos rótulos léxicos (Mummery
et al., 1999). O fascículo uncinado interliga o lobo temporal anterior com a área órbito-frontal,
incluindo o giro frontal inferior (Catani et al., 2002), e pode desempenhar um papel importante
na recuperação léxica, associações semânticas, e aspectos de nomenclatura que requerem
conexões de componentes temporais frontais da rede de linguagem (por exemplo, a nomeação
de ações) (Grossman et al., 2004; Lu et al., 2002). O fascículo fronto-occipital inferior é a única
ligação direta entre o córtex occipital e frontal no cérebro humano (Catani, 2007). Considera-
se como parte do sistema de neurônios espelho (Seção 2.2.3) e há evidências preliminares
sugerindo que este trato não está presente em macacos. A relevância deste fascículo para língua
não é totalmente compreendida, mas pode envolver a leitura e escrita (Catania e Mesulamb,
2008). Curiosamente, em nível de sentença, este fluxo ventral foi também considerado ligação
entre a fonologia e compreensão da sentença e, assim, podendo desempenhar um papel na
aquisição da linguagem (Sakai, 2005).

O fascículo arqueado foi originalmente considerado como conectando as regiões de Broca e
de Wernicke. Danos a essa via podem causar uma forma de afasia conhecida como “afasia de
condução”, onde a compreensão auditiva e articulação da fala são preservadas, mas as pessoas
encontram dificuldades em repetir um discurso ouvido. No entanto, estudos de tratografia
mostram que a anatomia do fascículo arqueado é mais complexa do que se pensava originalmente
(Catani e ffytche, 2005). Além do segmento longo e direto que liga área de Wernicke com a
área de Broca, existe uma via indireta que consiste em dois segmentos, um segmento anterior
que liga a área de Broca com o lóbulo parietal inferior e um segmento posterior que une o
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lobo parietal inferior com território Wernicke. Este arranjo não só apoia a arquitetura mais
flexível do processamento paralelo (Mesulam, 1990), como também está de acordo com alguns
dos modelos clássicos neurológicos de afasia (Compston, 2006), modelos contemporâneos
de memória de trabalho verbal (Baddeley, 2003) e as descobertas de neuroimagem funcional
(Jung-Beeman, 2005; Sakai, 2005; Stephan et al., 2003).

Compreensão da Sintaxe

Desde que trabalhos na década de 1960 (Goodglass e Berko, 1960; Milner, 1964) mostraram
que pacientes com afasia de Broca têm dificuldade em compreender frases sintaticamente
complexas, o processamento sintático foi correlacionado com a área de Broca. No entanto, vem
se acumulado evidências que indicam que o lobo temporal anterior pode abrigar uma rede que
se comporta como um sistema de computação sintática na medida em que parece ser altamente
correlacionada com a presença ou a ausência de informação sintática numa frase (Vandenberghe
et al., 2002; Dronkers et al., 2004; Rogalsky e Hickok, 2009). Além disso, estudos recentes
(Brennan et al., 2012) examinando a base neural do processamento sintático e léxico natural,
correlacionando a evolução temporal de atividade cerebral com mudanças nas propriedades
linguísticas de um estímulo de fala natural (narração de histórias), mostram que medidas de
complexidade das estruturas sintáticas estão correlacionadas com a atividade no lobo temporal
anterior esquerdo, indicando que esta região contribui para o processamento da composição
sintática.

Prosódia

Embora a linguagem seja muitas vezes discutida em termos verbais, há outro aspecto importante
da expressão e compreensão linguística, pelo qual um orador pode transmitir e um ouvinte
discernir intenção, atitude, sentimento, humor, contexto e significado: a prosódia. Além de
gramaticalmente descritiva a linguagem é também emocional. Um ouvinte compreende não
apenas o conteúdo e gramática do que é dito, mas também a emoção e melodia do interlocutor.
Atualmente está bem estabelecido que regiões do hemisfério direito, como o giro temporal
medial (Glasser e Rilling, 2008), atuam na distinção, interpretação e processamento das nuances
vocais e flexionais, incluindo intensidade, tensão, timbre, cadência, tom emocional, frequência,
amplitude, melodia, duração e entonação (Joseph, 2012). O hemisfério direito é então capaz
de determinar e deduzir não só o que uma pessoa sente sobre o que ela está dizendo, mas o
motivo e o contexto em que ele está sendo dito, mesmo na ausência de vocabulário específico
contendo esta informação ou outros denotativos característicos da língua (Blumstein e Cooper,
1974; Dwyer e Rinn, 1981).
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Sistema Espelho

Os neurônios-espelho são uma classe especial de neurônios viso-motores, originalmente desco-
bertos na área F5 do córtex pré-motor do macaco, que disparam, tanto quando o macaco faz
uma ação em particular, como também quando ele observa outro indivíduo (macaco ou humano)
fazendo uma ação semelhante (Rizzolatti e Craighero, 2004). Por exemplo, o padrão de ativação
produzido nesta região ao observar um humano agarrando um objeto é muito semelhante ao
padrão de ativação produzido quando o macaco desempenha esta função. Estudos com palavras
e frases semanticamente relacionadas a ações envolvendo a face, braço ou perna mostram ativa-
ção somatotópica do córtex sensório-motor. A ativação é rápida e em grande parte independente
da atenção. Além disso, a estimulação do sistema motor também produz efeitos diferenciais
sobre o reconhecimento de palavras de ação de tipo semântico diferente.

Keysers et al. (2003) descrevem uma população de neurônios no córtex pré-motor ventral
do macaco que se ativam tanto quando o animal executa uma ação específica quanto ouve ou
vê a mesma ação realizada por um outro indivíduo. Esses “neurônios espelho audiovisuais”,
portanto, representam ações independentemente de onde elas são provenientes. A magnitude
das respostas auditivas e visuais não diferiu significativamente em metade dos neurônios.

No cérebro, atividade cerebral consistente com a de neurônios espelho foi encontrada no
córtex pré-motor, na área motora complementar, no córtex somatossensorial primário e no córtex
parietal inferior. No entanto, normalmente não é possível estudar neurônios individuais no
cérebro humano, por isso a maioria das evidências de neurônios espelho em humanos é indireta.
Experimentos com imagens do cérebro usando ressonância magnética funcional mostraram que
o córtex frontal inferior e lobo parietal superior se ativam tanto quando uma pessoa executa
uma ação quanto quando a pessoa vê outro indivíduo executar uma ação. Tem sido sugerido
que estas regiões do cérebro contêm neurônios espelho, e que definam o sistema de espelhos
neurônio humano.

A hipótese do sistema espelho sugere que a evolução expandiu um sistema de espelho básico
para aprender a agarrar, em conjunto com outras regiões do cérebro, primeiro para permitir a
simples imitação (compartilhado entre o ancestral comum de humanos e os grandes símios) e
daí para imitações mais complexas (exclusivas na linha dos hominídeos), o que inclui a “super
imitação” (imitar até mesmo quando a ação parece ilógica), uma aparente desvantagem que é de
fato essencial para a transmissão de habilidades humanas (Lyons et al., 2007). Esses avanços
na práxis apoiaram a emergência da pantomima (uso de gestos) e daí proto-sinalizações e a
proto-linguagem. Esta capacidade, argumenta Arbib (2011), foi adequada para a evolução
cultural, e o desenvolvimento da empatia, em seguida, para produzir linguagem.
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2.3 Contribuições da Linguística Computacional

Os métodos atuais de processamento de linguagem natural estão em um meio termo entre
objetivos científicos e tecnológicos. Por um lado, isto reflete a crença de que a linguagem natural
é tão complexa que uma abordagem ad hoc sem a uma teoria de base bem especificada não
teria sucesso. Então os objetivos tecnológicos não podem ser alcançados sem a utilização das
sofisticadas teorias desenvolvidas por linguistas, psicolinguistas e filósofos. Por outro lado, o
estado atual de conhecimento sobre o processamento de linguagem natural é tão preliminar
que não é possível construir um modelo cognitivo completamente correto. Ao invés disso, os
linguistas computacionais tentam construir sistemas que pareçam funcionar adequadamente
(Allen, 1994). É possível com isso construir modelos computacionais de compreensão e
produção de linguagem que atuam bem em domínios específicos.

2.3.1 Avaliação de Sistemas de Compreensão de Linguagem Natural

O que conta como compreensão pode variar significativamente de aplicação para aplicação.
Uma maneira óbvia de avaliar um sistema deste é executar seu programa e verificar o quão
bem ele desempenha a tarefa para qual foi desenvolvido. Se o programa se propõe a responder
questões sobre uma base de fatos, então devemos fazer perguntas para verificar o quão boas são
as respostas que ele produz. Se o sistema é desenvolvido para participar de conversas simples
sobre um certo tópico, então devemos tentar conversar com ele. Esta abordagem é chamada de
avaliação de caixa preta, por que ela avalia o sistema sem olhar dentro dele para ver como ele
funciona. Enquanto que este método de avaliação pode ser o melhor teste das capacidades do
sistema, ele é problemático em estágios iniciais de pesquisa, pois os resultados da avaliação
podem ser enganosos. Algumas vezes, técnicas que produzem bons resultados no curto prazo
não produzem bons resultados em longo prazo (Allen, 1994).

Um método alternativo é identificar os vários subcomponentes do sistema e então avaliar
cada componente com testes apropriados. Isto é chamado avaliação de caixa branca, porque
vemos dentro da estrutura do sistema. O problema com esta abordagem é que ela requer um
tipo de consenso sobre quais deveriam ser os componentes de um sistema de linguagem natural.

Apesar das dificuldades, avaliações são cruciais para a área, uma vez que muito pouco pode
ser concluído ao examinar alguns exemplos que um sistema em particular consegue tratar. É
muito difícil para as pessoas não atribuir muito mais inteligência a um sistema do que de fato ele
possui. Veja o exemplo do famoso ELIZA de Weizenbaum (1966), um programa bem simples,
possuindo apenas 204 linhas de código fonte, que basicamente, simulava um diálogo entre
paciente e psicólogo utilizando as frases do paciente para formular novas perguntas. ELIZA
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parece ser inteligente porque as pessoas utilizam sua própria inteligência para dar sentido ao
que o programa diz. No entanto, ELIZA não tem conhecimento sobre a estrutura da linguagem
e não retém informações sobre o conteúdo da conversação.

Se considerarmos apenas a performance de curto prazo como critério de avaliação, a
tendência é que serão criados apenas sistemas no estilo do ELIZA, e o campo não irá superar
as limitações das abordagens simples. Para evitar este problema, é necessário aceitar certas
suposições teóricas sobre a arquitetura de sistemas de linguagem natural e desenvolver medidas
de desempenho específicas para seus diferentes componentes, ou então é preciso descontar a
superestimação dos resultados, até que alguma medida de avaliação razoavelmente de alto nível
seja obtida. Só então será possível que as comparações entre sistemas comecem a refletir seu
potencial para longo prazo.

2.3.2 Diferentes Níveis de Análise da Linguagem

Não se pode explicar o comportamento linguístico sem também levar em consideração o
conhecimento geral sobre o mundo que as pessoas têm e suas capacidades de raciocínio. Porém,
um sistema de linguagem natural deve utilizar um considerável conhecimento sobre a estrutura
da linguagem, incluindo o que são palavras, como elas se combinam para formar sentenças, o
que as palavras significam, como seu significado contribui para o significado da frase, e assim
por diante.

A seguir são listadas as diferentes formas de conhecimento relevante para a compreensão de
linguagem natural (Allen, 1994):

Tipos de Conhecimento

Conhecimento fonético e fonológico: Descreve como palavras estão relacionadas com
sons e as compõe. Tal conhecimento é crucial para sistemas baseados em fala.

Conhecimento morfológico: Descreve como palavras são construídas a partir de unida-
des de significado mais básicos chamados de morfemas. Um morfema é a unidade
primitiva de significado em uma palavra. Por exemplo, a palavra “amigável” é
derivável do significado do substantivo “amigo” e do sulfixo “vel”, que o transforma
em um adjetivo.

Conhecimento sintático: Descreve como palavras devem ser combinadas para formar
sentenças corretas e determina qual o papel que cada palavra desempenha na
estrutura da sentença e que frases são subpartes de outras frases.

Conhecimento semântico: Informa o significado das palavras e como estes significados
se combinam em sentenças para formar o significado da sentença. Este é o estudo
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do significado independente de contexto, ou seja, o significado de uma sentença
independentemente do contexto no qual ela é utilizada.

Conhecimento pragmático: Descreve como sentenças são utilizadas nas diferentes
situações e como seu uso afeta a interpretação da sentença.

Conhecimento de discurso: Descreve como as sentenças imediatamente antecedentes
afetam na interpretação do significado da sentença seguinte. Esta informação é
especialmente importante na interpretação de pronomes e dos aspectos temporais
da informação transmitida.

Conhecimento do mundo: Inclui o conhecimento geral sobre a estrutura do mundo que
os usuários da linguagem devem ter para, por exemplo, manter uma conversa. Inclui
o que cada usuário da linguagem deve saber sobre os conhecimentos e objetivos
dos outros usuários.

Estas definições são mais características imprecisas do conhecimento do que classes distintas
de conhecimento. Um fato particular pode incluir aspectos de diferentes classes de conhecimento
e um algoritmo pode precisar extrair informação de vários níveis simultaneamente.

Considere as sentenças do exemplo a seguir, modificado de Allen (1994), como frases
candidatas para um livro sobre política:

Exemplo

1. Dependendo do sistema de governo, o presidente da república pode ou não
acumular o poder executivo.

2. Sapos verdes tem narizes grandes.

3. Ideias verdes tem narizes grandes.

4. Grandes tem verdes ideias narizes.

A sentença 1 parece razoável de se encontrar em um livro sobre política. As demais sentenças
violam algumas das regras dos níveis anteriormente descritos. A sentença 2 está bem formada
sintaticamente mas não pragmaticamente, uma vez que não parece razoável ela pertencer a um
livro sobre política. A sentença 3, a pesar de estar correta sintaticamente, ela viola não apenas
a pragmática mas também a semântica, uma vez que ideias não possuem cores nem narizes.
A sentença 4, apesar de conter as mesmas palavras da sentença 3, é ainda pior, pois se torna
ininteligível ao violar a sintaxe. Mas sentenças podem ser, por exemplo, pragmaticamente bem
formadas, mesmo sendo sintaticamente mal formadas. Algo que ocorre com crianças em fase
de desenvolvimento ao cometer erros de subregularizações, como por exemplo, ao dizer “Eu já

60



2.3. CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA COMPUTACIONAL

fazi a tarefa”, uma expressão perfeitamente compreensível, apesar de mal formada.

2.3.3 Representação e Compreensão

A representação do significado de sentenças e textos é um componente crucial para a compreen-
são da linguagem. Uma vez que uma palavra pode ter múltiplos sentidos, e essa ambiguidade
não permite que utilizemos sentenças em linguagem natural para representar significados em um
sistema sem as inferências apropriadas para modelar a compreensão. O problema da ambigui-
dade parece a princípio muito mais simples do que ele realmente é, porque as pessoas em geral
não percebem muitas das ambiguidades. Programas de processamento de linguagem natural, no
entanto precisam identificar e considerar todos os significados possíveis de uma palavra.

Sendo assim, uma linguagem mais precisa é necessária. Linguagens formais são especi-
ficadas através de blocos de construção muito simples. O fundamental é a noção de símbolo
atômico, o qual é distinguível de qualquer outro símbolo atômico simplesmente pela forma como
é escrito. As propriedades a seguir são úteis em uma representação formal: (1) a representação
deve ser precisa e livre de ambiguidades; (2) a representação deve capturar a estrutura intuitiva
das sentenças na linguagem que ela representa.

A estrutura sintática de uma sentença indica a maneira como as palavras na sentença
se relacionam, informando quais palavras modificam outras palavras, e quais palavras tem
importância central. Essa estrutura pode ainda identificar os tipos de relacionamento que existem
entre frases e podem armazenar sobre as sentenças particulares que devem ser processadas para
processamento posterior.

A maioria das representações sintáticas de linguagem são baseadas na noção de gramáticas
livres de contexto, as quais representam a estrutura da sentença em termos de que frases são
subpartes de outras frases. Esta informação é frequentemente apresentada em forma de árvore.
A frase “Eu vi o incêndio do prédio.” pode ter duas estruturas sintáticas associadas, conforme
mostrado na Figura 2.5. Na primeira, o incêndio ocorreu no prédio e na segunda, o observador
do incêndio se encontrava no prédio.

Forma Lógica

É importante observar que a estrutura sintática de uma sentença não reflete diretamente seu
significado. Por exemplo, a frase “a manga não está boa” pode ter diferentes significados
dependendo sobre o que o interlocutor está falando, camisa ou fruta. Ambas as interpretações
tem a mesma estrutura sintática e os significados diferentes surgem do sentido ambíguo da
palavra “manga”. Surge então uma separação entre significado dependente de contexto e
significado independente de contexto. A representação do significado independente de contexto
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Figura 2.5 Duas representações estruturais para a frase “Eu vi o incêndio do prédio”. Legenda: S -
sentença, N - substantivo, V - Verbo, FN - frase nominal, FV - frase verbal, FA - frase adverbial.

de uma sentença é chamada de forma lógica.
A forma lógica codifica os possíveis sentidos de uma palavra e identifica as relações

semânticas entre palavras e frases. Muitas destas relações são frequentemente capturadas
utilizando um conjunto abstrato de relações semânticas entre o verbo e sua frase nominal.
Uma das tarefas chave na interpretação semântica é considerar quais combinações dos sentidos
individuais das palavras podem criar uma sentença com significado coerente.

Representação do Significado Final

A representação final necessária é uma representação geral de conhecimento que o sistema
utiliza para representar e raciocinar sobre o domínio de sua aplicação. Esta é a linguagem na
qual toda a base de conhecimento da aplicação é representada. O objetivo da interpretação
contextual é mapear a estrutura de uma sentença e sua forma lógica em uma expressão na forma
de representação do conhecimento.

2.3.4 Organização dos Sistemas de Processamento de Linguagem
Natural

Allen (1994) divide o problema de compreensão de linguagem natural nos três níveis de
representação anteriormente discutidos: estrutura sintática, forma lógica e a representação do
significado final (Figura 2.6). Nesta abordagem existem processos de interpretação que mapeiam
uma representação em outra. Por exemplo, o processo que mapeia a sentença para sua estrutura
sintática e forma lógica é chamada de parsing. Ele utiliza conhecimento sobre palavras e seus
significados (o léxico) e um conjunto de regras definindo as estruturas permitidas (a gramática)
para associar a estrutura sintática e a forma lógica a uma sentença de entrada.

62



2.3. CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA COMPUTACIONAL

Palavras (Entrada)

Estrutura Sintática e 
Forma Lógica

Parsing

Interpretação 
Contextual

Raciocínio da 
Aplicação

Palavras (Resposta)

Realização

Sentido da Resposta

Planejamento de 
Expressão

Léxico e 
Gramatical

Contexto do 
Discurso

Contexto da 
Aplicação

Estrutura Sintática e Forma 
Lógica da Resposta

Sentido Final

Figura 2.6 Fluxo de informações no processamento de linguagem natural. A coluna central indica o
conhecimento necessário para cada etapa de processamento. Traduzido de Allen (1994).

O processo que transforma a estrutura sintática e a forma lógica em uma representação
do significado final é chamado de processamento contextual. Este processo inclui problemas
tais como identificar os objetos referidos por frases nominais, tais como descrições definidas
(por exemplo “o homem”) e pronomes, a análise dos aspectos temporais da nova informação
transmitida pela sentença, a identificação da intenção do interlocutor, assim como o processa-
mento inferencial requerido para interpretar a sentença apropriadamente dentro da aplicação do
domínio. Esta etapa utiliza conhecimento do contexto do discurso (determinado pelas sentenças
precedentes) e o conhecimento da aplicação para produzir a representação final.

O sistema poderia então fazer o raciocínio apropriado para aplicação. E quando isto requer
uma resposta para o usuário, o significado que deve ser expresso é passado ao componente de
geração do sistema. Ele utiliza conhecimento sobre o contexto do discurso e informações sobre
a gramática e o léxico para formar uma expressão que é então mapeada em palavras por um
processo de realização. Embora o foco aqui seja na compreensão da linguagem, note que os
mesmos níveis do conhecimento são utilizados na tarefa de geração.

Este esquema representa a forma clássica de processamento de linguagem natural e não con-
templa mecanismos para realizar aquisição de linguagem natural. No entanto, ele apresenta uma
visão pragmática de uma sequência de etapas de processamento que permite o reconhecimento
de linguagem natural.
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2.4 Conclusão

Neste capítulo foram apresentadas informações, teorias e algumas evidências sobre como
ocorrem a aprendizagem e o processamento da linguagem natural em seres humanos. Além
disso, foi apresentada também uma forma tradicional de processamento de linguagem natural
em sistemas computacionais.

Primeiramente, foi observado um consenso na literatura psicolinguística de que os signi-
ficados devem ser adquiridos antes de serem associados a rótulos. Dentre as definições de
significado apresentadas na Seção 2.1.2, esta Tese irá adotar a visão de que significados são
modelos mentais (conceitos) que podem ser representados através de protótipos, e permitem
categorizar as entidades do mundo através de relações de semelhança. Além disso, conforme
apontado na Seção 2.1.5, propriedades diferentes são relevantes para categorizar entidades
diferentes. Também deve ser levado em consideração que a exposição a rótulos pode influenciar
na aprendizagem de conceitos, conforme descrito na Seção 2.1.6.

A neurolinguística fornece a noção de compartimentalização, ou seja, a execução de algumas
funções ocorre predominantemente em determinadas regiões. O que sugere que uma organização
modular pode ser uma boa decisão de projeto para sistemas artificiais de processamento de
linguagem natural.

Por exemplo, conforme relatado nas Seção 2.2.1 e na Seção 2.2.2, processamentos específi-
cos extraem informação relevante a partir dos sinais originados nos órgãos sensoriais visuais e
auditivos. Estruturas como a retina e o tímpano, por exemplo, deixam claro que determinadas
etapas de processamento são inatas, por outro lado, etapas de processamentos mais sofisticadas
acontecem no córtex visual e auditivo, valendo-se de organizações topológicas para reconhecer
desde cores, formas, tons e fonemas, até objetos mais complexos e específicos como faces, o
que indica que alguma parte deste processamento deve se desenvolver em função dos estímulos
recebidos após o nascimento. Estas etapas de processamento podem ser vistas como mecanismos
de extração de características, produzindo como saída percepções que são importantes para os
indivíduos desempenharem suas atividades.

Além disso, foi mostrado também que há regiões onde predomina o processamento da
linguagem, como as áreas de Wernicke e Broca (Seção 2.2.3), além de regiões que integram
informações multissensoriais, como o sistema espelho, respondendo a estímulos linguísticos,
perceptivos e motores (Seção 2.2.3).

Por fim, a linguística computacional, trouxe uma visão pragmática do PLN, indicando as
etapas que devem ser realizadas para compreender e produzir sentenças em linguagem natural e
mostrando as dificuldades em se validar sistemas de PLN.

As evidências e contribuições das áreas estudadas irão embasar a proposição do modelo
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de ALN que será apresentado no Capítulo 3. Os problemas de aprendizagem tratados serão
definidos baseando-se principalmente nas evidências psicolinguísticas. Já a arquitetura modular
será proposta levando-se em consideração tanto as evidências fornecidas pela neurolinguística
quanto as etapas de processamento tradicionalmente utilizadas na linguística computacional.
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3
Módulos Neurais para Aprendizagem de

Linguagem Natural

Neste capítulo, serão propostos módulos computacionais para tornar um agente capaz de
aprender a compreender e interagir com seu instrutor1, em ambiente inicialmente desconhecido.
Devido ao elevado nível de dificuldade, este problema, será dividido em seis subproblemas de
aprendizagem, discutidos na Seção 3.1, e cada um deles será tratado separadamente. Em seguida,
na Seção 3.2, estes subproblemas de aprendizagem serão organizados em módulos neurais que
irão compor o modelo proposto. A conclusão do capítulo é apresentada na Seção 3.3.

3.1 Formalização do Problema

A seguir serão definidos o agente considerado, suas entradas e saídas e suas percepções (Se-
ção 3.1.1), bem como o tipo de ambiente no qual ele atua (Seção 3.1.2) e o papel de seu instrutor
(Seção 3.1.2). Então, na Seção 3.1.3 serão formalizados os subproblemas de aprendizagem que
foram propostos para o agente.

3.1.1 Agente

O agente considerado nesta Tese pode ser dotado de um conjunto de sensores, tais como sensores
de imagem, de áudio, de distância e de posição, que são utilizados para mapear e compreender
o ambiente no qual ele está inserido. Além disso, o agente possui atuadores que o permitem
interagir fisicamente com objetos deste ambiente e direcionar seus sensores para um determinado

1O termo “instrutor”, nesta Tese, será utilizado no sentido de cuidador (do inglês caregiver) e não no sentido da
aprendizagem supervisionada, já que o mesmo apenas interage com o agente sem fornecer informação explícita de
erro ou correção.
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local. Os atuadores do agente devem ser acompanhados de sensores que permitam identificar
seu próprio estado, como sensores de pressão, de força e de posição ou movimentação.

Entradas e Saídas

O conjunto de entradas do agente consiste no fluxo de informações obtidos dos sensores e as
saídas produzidas são sequências de ações. De maneira formal, a cada instante t, o agente
recebe informações dos seus diversos sensores, por exemplo, visual vt = [v1 v2 v3...]

ᵀ, auditivo
at = [a1 a2 a3...]

ᵀ, de posição lt = [l1 l2 l3...]ᵀ, os quais, ao serem compostos, formam elementos
de um fluxo sensorial st = [s1 s2 s3...]

ᵀ, onde st ∈ℜn. O agente então escolhe como resposta
uma sequência de ações a serem executadas act = {ac1, ac2, ac3, ...}, onde aci ∈ AC, e AC é o
conjunto de ações possíveis de serem executadas pelos atuadores do agente.

Percepções do Agente

Conforme define Dalle-Mole (2010), percepções são interpretações sobre os dados provenientes
de um sistema sensor, produzidas por computações específicas. O resultado dessas computações
são fluxos perceptivos, cada qual capturando determinados conjuntos de características que
representam o modo como o agente representa o conhecimento do meio ao seu redor. Por
exemplo, certo processo pode ser especializado na extração e codificação de contornos de
imagens, outro pode ter como objetivo a representação de cores, e assim por diante.

Sendo assim, um vetor de percepções no instante t, pt = [p1 p2 p3...]
ᵀ, é computado a partir

de uma sequência de amostras do fluxo sensorial, por mapeamentos sensório-perceptivos do
tipo Mi({st , st−1, st−2, ...}) 7→ pi. Alguns destes mapeamentos podem ser estabelecidos de
maneira inata, como por exemplo, a detecção de contorno que ocorre na retina, outros podem ser
aprendidos através das experiências do agente, como o reconhecimento de um objeto específico.

3.1.2 Ambiente

Um agente inserido em um ambiente complexo pode criar uma representação interna (modelo) do
ambiente para compreendê-lo. Considerando um conjunto de percepções com certas limitações
de precisão e completude, esta representação será apenas uma aproximação do ambiente real. No
entanto, espera-se que haja correspondência entre os elementos da representação com elementos
do ambiente, permitindo que o agente seja capaz de capturar aquilo que é essencial para sua
atuação. Nesta Tese, considera-se que o agente representa o ambiente através de estados. Um
estado é um vetor de variáveis discretas e = [e1 e2 e3...]

ᵀ, onde ei ∈ Di representa alguma
informação relevante do ambiente, e Di é o conjunto finito de valores discretos que a variável ei

pode assumir. Estas variáveis definem como está o ambiente em um determinado momento, o
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que inclui informações sobre o agente como a posição de seus atuadores (estado do agente),
eA = [eA

1 eA
2 eA

3 ...]
ᵀ, e as características observáveis do instrutor (estado do instrutor), eI = [eI

1 eI
2

eI
3...]

ᵀ, como por exemplo, para onde ele está olhando ou apontando. O estado do ambiente é
modificado por uma ação do agente ou do instrutor.

O tipo de ambiente que pode ser representado adequadamente dessa maneira pode parecer
simples, porém, ele contempla os problemas de interesse, permitindo também abstrair problemas
que não são o foco desta Tese. Desconsiderando-se a atuação do instrutor, o tipo de ambiente
representado acima seria considerado completamente observável, se os sensores do agente
permitissem acessar o estado completo do ambiente a qualquer momento; determinístico,
se o próximo estado do ambiente fosse completamente determinado pelo estado atual e as
ações executadas pelo agente; sequencial, já que as escolhas do agente dependem do histórico;
estático, já que o ambiente não mudaria enquanto o agente escolhe que ação tomar; contínuo,
já que há um número ilimitado de percepções; e por fim, ele seria um ambiente de agente único
(Russell e Norvig, 2009).

No entanto, ao se introduzir o instrutor, a complexidade do ambiente aumenta significati-
vamente. Ele deixa de ser completamente observável, pois o agente não sabe o que se passa
na mente do instrutor; deixa de ser determinístico e passa a ser estratégico, pois o instrutor
pode modificar o estado do ambiente de maneira imprevisível; deixa de ser estático, pois o
instrutor pode modificar o ambiente enquanto o agente está deliberando; e o ambiente passa a
ser multiagente, pois o instrutor pode ser considerado como outro agente no ambiente. Sendo
assim, o ambiente no qual o agente está inserido será considerado parcialmente observável,
estratégico, dinâmico, sequencial, contínuo e multiagente.

Instrutor

O instrutor atua fornecendo entradas visuais e auditivas para o agente ao emitir sentenças, ou
efetuar gestos e ações com os objetos do ambiente. Uma sentença é uma sequência de estímulos
auditivos, S = {a1, a2, a3, ...}. Além das sentenças, o instrutor também pode utilizar gestos
como olhar, e apontar para interagir com o agente e manipular objetos do ambiente. Isto resulta
em modificações do estado do ambiente que se traduzem em estímulos visuais para o agente.

3.1.3 Subproblemas de Aprendizagem para o Agente

As definições do agente, do ambiente e do instrutor, apresentadas acima, facilitam a compreensão
do problema que deve ser tratados pelo agente para alcançar seu objetivo, auxiliando em sua
decomposição em subproblemas mais simples. Além disso, a adoção do paradigma da robótica
desenvolvimentista implica que o agente deve aprender com suas interações com o ambiente e
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com o instrutor. Então, os problemas tratados pelo agente devem ser vistos como problemas
de aprendizagem. Assim sendo, o problema de compreensão e execução de comandos em
linguagem natural foi subdividido nos seis subproblemas de aprendizagem descritos abaixo:

Subproblemas de Aprendizagem

A1: Aprender sobre o ambiente que o cerca, identificando objetos, suas propriedades e
suas posições, além da maneira como este ambiente evoluiu e qual o impacto de
suas ações e das ações do instrutor sobre o ambiente;

A2: Aprender sobre a linguagem utilizada pelo instrutor, identificando seu conjunto
léxico, sua sintaxe e sua semântica.

A3: Aprender sobre si mesmo, relacionando representações internas com o movimento
resultante de seus atuadores e a respectiva interação dos atuadores com os objetos
do ambiente;

A4: Aprender a reconhecer diferentes situações (contextos) e identificar o contexto
atual;

A5: Aprender a associar elementos da linguagem com ações, situações e elementos do
ambiente;

A6: Aprender a interpretar as intenções do instrutor em função dos estímulos visuais e
auditivos por ele fornecidos, e do contexto atual.

Os subproblemas de aprendizagem listados acima serão descritos de maneira formal a seguir.
O foco desta Tese está nos subproblemas A1, A2, A4 e A5, os quais serão tratados nos capítulos
posteriores. Estes subproblemas constituem um subconjunto passível de ser validado através de
experimentos cross-situacionais, como será apresentado no Capítulo 8. Os demais subproblemas
serão definidos abaixo e incluídos na modelagem apresentada em seguida, para proporcionar
uma visão mais completa do problema e identificar outras etapas necessárias na implementação
agentes controlados por linguagem natural.

A1 - Aprendizagem do Ambiente

Para aprender sobre o ambiente, o agente deve primeiramente identificar seus componentes. Isto
é parcialmente realizado pelo mapeamento sensório-perceptivo, discutido anteriormente. Neste
caso, mecanismos de segmentação e extração de características dos sinais produzem como saída
um conjunto de percepções (Dalle-Mole, 2010). Por exemplo, identificando formas, cores e
localizações.

Aprender a estrutura do ambiente a partir de uma sequência de percepções do agente,
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P = {p1, p2, p3, ...}, implica em: (1) representar os estados possíveis sensoriados do ambiente,
D = {D1, D2, D3, ...} e (2) identificar o estado atual, ea. A primeira parte pode ser definida
como uma função que atualiza o conjunto dos estados conhecidos pelo agente, R(DA,P) 7→ DN ,
adicionando novos estados ao conjunto ou atualizando a representação de algum dos estados
previamente conhecidos. A segunda etapa pode ser descrita como uma função que identifica o
estado atual do ambiente a partir de uma sequência de percepções: U(P) 7→ ea.

A2 - Aprendizagem da Linguagem Natural

A aprendizagem da linguagem natural se dá nos níveis léxico, sintático, semântico e pragmático.
A aprendizagem no nível léxico inclui o reconhecimento da forma das unidades de linguagem,
como radicais, prefixos e sufixos (morfemas), bem como os significados associados (Allen,
1994).

O aprendizado da forma das unidades de linguagem pode ser realizado através de uma
segmentação das percepções auditivas em suas respectivas partes. Ou seja, uma sentença pode
ser definida como uma sequência de percepções auditivas, S = {pa1, pa2, pa3, ...} a partir
da qual deve-se relacionar com uma sequência de morfemas, ou proto-morfemas, já que o
significado ainda não é conhecido M = {m1, m2, m3, ...}, para que possam ser posteriormente
associadas a seus respectivos significados (Allen, 1994). Tem-se então o mapeamento de
sentenças áudio-perceptivas em sentenças morfológicas: L(S) 7→M.

No nível sintático, o aprendizado consiste em identificar categorias gramaticais nas quais
os morfemas podem ser agrupados. Além de identificar maneiras válidas de se combinar os
morfemas em estruturas sintáticas. Este aprendizado busca tornar possível reconhecer a maneira
como as palavras em uma frase se relacionam umas com as outras e como a posição relativa das
palavras modifica o significado final do todo. Cada linguagem contém um conjunto de possíveis
estruturas sintáticas formando uma gramática G = {G1, G2, G3, ...}, e sua aprendizagem pode
ser definida como uma função que atualiza a gramática conhecida em função das percepções:
RG(GA,P) 7→ GN . Assim, uma vez aprendida a gramática, o reconhecimento de estruturas
sintáticas em que uma sentença pode ser definida como o mapeamento de uma sentença
morfológica em um subconjunto de estruturas sintáticas possíveis, Gs, ou seja: G(M) 7→ Gs.
A informação do contexto é necessária para inferir qual a estrutura sintática correta, dentre as
estruturas possíveis.

No nível semântico, o aprendizado consiste em identificar as associações entre morfemas
ou sentenças morfológicas e os estados e transições de estados identificados no ambiente. Isto
inclui o reconhecimento do contexto atual e das intenções do instrutor (descrito a seguir).

No nível pragmático o significado final pode ser alterado em relação ao significado literal
contido na sentença, dependendo do contexto, que será tratado no subproblema A4, e da
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interpretação da intenção do instrutor, que será tratado no subproblema A6.

A3 - Aprendizagem do Controle dos Atuadores

Inicialmente, o agente não sabe qual o resultado dos comandos enviados para os atuadores.
O mecanismo de aprendizagem do controle dos atuadores deve aprender este mapeamento.
O controle dos atuadores do agente pode ser descrito como um mapeamento que recebe um
comando, c, e o estado atual dos atuadores do agente, eA

a , produzindo um novo estado para os
atuadores, eA

n : C(c,eA
a ) 7→ eA

n . E a aprendizagem dos controles é definida como a memorização
da sequência de comandos que leva os atuadores do agente do estado atual para um novo estado:
AC(eA

a ,eA
n ) 7→ {c1, c2, c3, ...}.

O estado do ambiente é modificado por uma ação do agente ou do instrutor. Ou seja, uma
ação pode ser definida como uma função que recebe como entrada o estado atual e produz um
novo estado: A(ea) 7→ en.

Um mapeamento de segundo nível também pode ser definido relacionando o estado atual do
ambiente, ea, e uma ação desejada, acd , como sendo a sequência de estados dos atuadores que
realizará a ação desejada: D(ea,acd) 7→ {eA

1 , eA
2 , eA

3 , ...}.

A4 - Aprendizagem do Contexto

Contexto pode ser definido como o conjunto de circunstâncias que acompanham um aconteci-
mento. É possível diferenciar dois tipos de contexto: o espacial e o temporal (Pacheco, 2004). O
contexto espacial é um conjunto de informações sobre a posição espacial de um ou mais padrões
com relação a outros padrões. Já o contexto temporal pode ser definido como um conjunto
de informações a respeito das entradas, saídas e/ou estados passados de um sistema. Sendo
assim, o contexto pode ser representado a partir de uma sequência de estados recentes até o
estado atual, Ca = {ea, e(a−1), e(a−2), ...}. Então, aprender a reconhecer contextos, implica em:
(1) aprender um conjunto de contextos conhecidos, X = {C1, C2, C3, ...} e (2) identificar o
contexto conhecido mais semelhante ao atual, Cs.

A primeira tarefa pode ser definida como uma função que atualiza o conjunto dos contextos
conhecidos pelo agente, X(XA,Ca) 7→ XN , adicionando novos contextos ao conjunto ou atu-
alizando a representação de algum dos contextos previamente conhecidos. A segunda tarefa
pode ser descrita como uma função que identifica dentre os contextos conhecidos, qual o mais
semelhante ao contexto atual: R(Ca,X) 7→ Cs.
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A5 - Aprendizagem das Associações

Associações permitem que os elementos da linguagem façam referência a outros elementos do
sistema. As associações podem ser consideradas mapeamentos dos elementos da linguagem em
estados, ações, contextos ou em outros elementos da linguagem. Por questões de simplificação,
considere uma tupla composta por estes elementos, t = {e, ac, C, m}, na qual ao menos
um dos elementos precisa estar definido. Uma associação é definida como um mapeamento
bidirecional de um elemento morfológico em uma ou mais tuplas: AT(m)←→{t1, t2, t3, ...}.
A aprendizagem das associações equivale então à formação do conjunto dos mapeamentos
conhecidos A = {AT1, AT2, AT3, ...}.

A6 - Interpretação das Intenções do Instrutor

Considerando a descrição de estados do ambiente definida anteriormente. As intenções do
instrutor podem ser representadas através de estados desejados do ambiente ed . Sendo assim,
reconhecer uma intenção do instrutor significa reconhecer qual o estado desejado por ele. Com
isso, uma tarefa de aprendizagem pode ser definida levando-se em consideração o conjunto de
estruturas sintáticas Gs, nas quais os morfemas proferidos pelo instrutor podem estar organiza-
dos, o contexto reconhecido, Cs, e as associações conhecidas, A. Ou seja, um mapeamento do
tipo: I(Gs, Cs, A) 7→ ed que deve ser aprendido pelo agente.

Com isso, os diversos subproblemas de aprendizagem com os quais o agente se depara em
sua tarefa de aprender com o ambiente e com o instrutor foram definidos acima. A seguir, estes
subproblemas de aprendizagem serão organizadas em módulos, compondo um sistema de ALN.

3.2 Modelo Proposto

O modelo proposto nesta Tese segue a visão da “robótica desenvolvimentista”, também conhe-
cida como robótica epigenética, ou metodologia de desenvolvimento autônomo mental. Esta é
uma abordagem para o estudo de robôs cognitivos que leva inspiração direta de mecanismos
de desenvolvimento e fenômenos estudados em crianças (Weng et al., 2001; Lungarella et al.,
2003; Cangelosi e Riga, 2006). Nesta visão, os agentes são conhecidos como “agentes incor-
porados”, e adquirem habilidades complexas através da aquisição de conceitos incorporados.
Conceitos incorporados são estados internos obtidos a partir de experiências sensório-motoras
que identificam elementos cruciais do ambiente ou da interação agente-ambiente. Tais conceitos
mediam as reações motoras dos agentes e são utilizados na comunicação com outros agentes,
podendo ser organizados em representações hierárquicas. Pode-se hipotetizar que conceitos
incorporados podem ser influenciados também pela interação social e linguística e são utilizados
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para planejar a interação com o meio ambiente (Cangelosi, 2010).

3.2.1 Paradigma de Modelagem Adotado

Nas neurociências comportamentais, um dos desafios na criação de modelos que representam
comportamentos observados, advém da dificuldade de encontrar um mapeamento entre funções
e as estruturas neurais responsáveis por elas. A teoria de esquemas (Arbib et al., 1997) descreve
uma organização na qual não há necessariamente um mapeamento único entre uma função
e as estruturas responsáveis pelo seu processamento. Um módulo funcional (esquema) pode
ser compreendido como um programa mental que pode ser composto com outros para realizar
tarefas. Cada esquema é capaz de se adaptar a medida que é utilizado. Estruturas e funções se
encontram no nível das redes neurais, onde a concorrência e a cooperação entre esquemas pode
ser implementada através de circuitos neurais. Um esquema pode ser associado a suas estruturas
neurais subjacentes para validar hipóteses sobre o local de processamento de determinadas
funções, sempre que este for apropriado (Arbib, 2008). O conceito de esquemas é empregado
nesta Tese para definir os módulos neurais de aprendizagem que tratam dos subproblemas
de aprendizagem definidos na Seção 3.1. A adaptação dos esquemas ocorre devido a sua
aprendizagem, em função dos sinais recebidos como entrada.

3.2.2 Premissas e Suposições

Os módulos descritos a seguir foram propostos relacionando os comportamentos descritos
na Seção 2.1 do Capítulo 2 com as funções identificadas nas estruturas neurais revisadas na
Seção 2.2.

As premissas a seguir foram consideradas para formar requisitos que devem ser atendidos
pelo modelo proposto:

Premissas
P1: As informações sensoriais são pré-processadas para extrair informações relevantes

para o desempenho do agente (percepções), através de processos inatos ou auto-
adaptativos, por exemplo, em regiões como o córtex visual (Miikkulainen et al.,
2005) e córtex auditivo (Pasley et al., 2012). E áreas corticais superiores, tais como
V5 e o córtex parietal posterior, integram informações para formar percepções
completas ou globais (Udesen e Madsen, 1992; Born e Bradley, 2005);

P2: Palavras ou rótulos são aprendidos a partir das percepções auditivas, provavelmente
em regiões como a Área de Wernicke (Hecaen e Albert, 1978);
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P3: Conceitos incorporados são formados a partir de experiências sensoriais e motoras
(von Hofsten, 2004; Cangelosi, 2010);

P4: Neurônios-espelho respondem a informações, perceptivas, linguísticas e motoras
relacionadas entre si. Como ocorre no sistema espelho do córtex sensório-motor
(Rizzolatti e Craighero, 2004; Pulvermuller, 2005);

P5: Palavras ou rótulos podem influenciar na formação de categorias perceptivas (Plun-
kett et al., 2008);

P6: Estruturas cerebrais mantém um registro histórico dos estímulos recebidos for-
mando uma espécie de contexto. Como no Hipocampo e na Amígdala (Fletcher
et al., 1997; Aggleton e Brown, 1999);

P7: Algumas estruturas cerebrais independentes realizam o controle dos atuadores,
como o córtex motor (Morasso e Sanguineti, 1997);

P8: Estruturas cerebrais controlam as ações que são executadas, ao enviar sinais de
ativação ou supressão para as estruturas que realizam o controle dos atuadores.
Como no córtex pré-frontal e no córtex cingulado anterior (Krams et al., 1998);

P9: Determinadas regiões, como o hipocampo e o parahipocampo (Epstein e Kanwisher,
1998; Just et al., 2010; O’Reilly et al., 2013) são responsáveis por construir re-
presentações internas que refletem os estados do mundo externo, e permitem ao
indivíduo prever estados futuros do ambiente;

P10: Estruturas específicas são capazes de identificar as possíveis estruturas sintáticas
da linguagem. Como na área de Broca ou no lobo temporal anterior esquerdo
(Brennan et al., 2012).

As suposições listadas abaixo foram assumidas como verdadeiras na definição do modelo
que será apresentado na Seção 3.2.3.

Suposições

S1: Contextos são criados a partir do monitoramento dos conceitos incorporados ativa-
dos;

S2: A associação entre rótulos e conceitos deve levar em conta o contexto;

S3: Estruturas de mais alto nível cognitivo se valem das informações de associação e
dos conceitos incorporados para compreender o significado das sentenças, planejar
e controlar a execução de ações.
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3.2.3 Visão Geral do Modelo

Para tratar os problemas definidos na Seção 3.1 foi tomada como base a organização clássica
dos sistemas de processamento de linguagem natural adotada por Allen (1994), mostrada na
Figura 2.6. Esta estrutura foi considerada, por apresentar um ponto de vista funcional dos
estágios de processamento necessários. Como a produção de linguagem natural não é foco desta
Tese, em lugar disso, considera-se a execução de comandos em geral. Assim, a partir desta
organização, as etapas de produção de uma resposta em linguagem natural foram substituídas
por etapas que permitam a execução dos comandos (Figura 3.1). É então mantida a etapa de
parsing, recebendo as palavras em linguagem natural e construindo estruturas e formas lógicas,
e a etapa de interpretação do contexto, selecionando estruturas sintáticas adequadas e compondo
o significado final da sentença. A partir disto, as etapas seguintes são substituídas por uma
etapa de identificação de objetivos, que recebe o significado final e identifica o objetivo que
deve ser alcançado; e por fim, a etapa de planejamento e execução que identifica e executa uma
sequência de ações viáveis para atingir o objetivo selecionado.

Fluxo sensorial Ações

Conhecimento sobre 
o Ambiente

Sinais para
os atuadores

Sinais dos sensores

Planejamento e 
Execução

Objetivo

Identificação de 
Objetivos

Sentenças

Parsing

Estrutura Sintática e 
Forma Lógica

Interpretação do 
Contexto

Significado Final

Reconhecimento

Figura 3.1 Arquitetura de um sistema de execução de comandos em linguagem natural. Na figura, os
blocos pontilhados indicam formas de representação da informação e os blocos contínuos representam
mecanismos de processamento da informação. Em vermelho está a informação linguística, em azul a
informação do ambiente e em verde está o resultado do raciocínio e os comandos do agente. Arquitetura
baseada em Allen (1994).
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O mecanismo de reconhecimento (Figura 3.1), trata os subproblemas de aprendizagem
definidos na Seção 3.1, adquirindo o conhecimento necessário ao funcionamento das demais
etapas de processamento. Ele recebe como entrada os fluxos de informação provenientes
dos sensores do agente e constrói representações internas do conhecimento sobre o ambiente,
incluindo o conhecimento sobre a linguagem (léxico e gramatical) e o conhecimento sobre o
ambiente e os possíveis contextos. Este conhecimento é utilizado nas etapas de processamento
da linguagem natural (parsing e interpretação do contexto) além das etapas de identificação dos
objetivos e de planejamento e execução das ações.

II – Representação

I – Mapeamento Sensório-Perceptivo

Fluxo sensorial Ações

VIII – Controle Motor

VI – Reconhecimento 
Sintático

VII – Compreensão, 
Planejamento,

e Execução
Contexto

Associações

Estruturas 
sintáticas

C
o

m
an

d
o

s

Propriocepção

C
o

n
tro

le

Atuadores

III – Reconhecimento
do Contexto

Sensores

Representação 
léxica

Representação
perceptiva

Representação 
proprioceptiva

Percepções
linguísticas

Percepções
do ambiente

Propriocepção

IV – Associação

V – Representação
do Ambiente

Figura 3.2 Arquitetura do modelo proposto. As caixas com linhas pontilhadas representam módulos
que não serão implementados nesta Tese. Código de cores: vermelho: linguagem; azul: percepções do
ambiente; verde: propriocepção; amarelo: contexto; cinza: informações associadas; marrom: informações
sobre o ambiente.

O modelo proposto (Figura 3.2), visa implementar o mecanismo de reconhecimento repre-
sentado na Figura 3.1. Ele é formado por um conjunto de módulos neurais que se adaptam
em função das entradas fornecidas para realizar funções da aquisição de linguagem natural,
do reconhecimento do ambiente, e do planejamento de ações. As entradas do modelo são
compostas pelos estímulos do ambiente e a realimentação dos atuadores; e suas saídas são as
palavras reconhecidas, o contexto identificado, e as associações entre as palavras e conceitos
aprendidos. Abaixo é fornecido um resumo das atividades desempenhadas por cada módulo.
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Descrição dos Módulos

Módulo I: Mapeamento Sensório-Perceptivo: Converte o fluxo sensorial em percep-
ções relevantes para o funcionamento do agente, por exemplo, mapeando
sons em sequências de fonemas e imagens em formas e cores, tendo partici-
pação no tratamento dos subproblemas de aprendizagem A1 e A2;

Módulo II: Representação: Consolida percepções que estão distribuídas no espaço
e/ou no tempo criando uma representação composta que possui mais infor-
mação que a contida em cada percepção, quando considerada isoladamente.
Este acúmulo ao longo do tempo, permite que estímulos que não sejam
perfeitamente simultâneos, possam ser percebidos como tal. Por exemplo:
agrupar fonemas para representar morfemas ou palavras. Contribui na
resolução dos subproblemas A1 e A2;

Módulo III: Reconhecimento do Contexto: Agrupa e reconhece sequências de percep-
ções que se repetem com determinada frequência, formando os contextos
espaço-temporais perceptivos e linguísticos conhecidos pelo agente. Com
isso, este módulo atua na tarefa de aprendizagem A4;

Módulo IV: Associação: Agrupa, associa e reconhece as percepções do ambiente e dos
atuadores do agente, realizando a integração de palavras, percepções, ações
e contextos, participando na resolução dos problemas A1, A2 e A5;

Módulo V: Representação do Ambiente: Aprende quais são os estados possíveis do
ambiente e como eles evoluem em função das percepções e ações. Serve
como um repositório de conhecimento do tipo “senso comum”, que pode
ser utilizado pelo Módulo VI em suas deliberações, como por exemplo a
memória espacial e outros tipos de memória de longo prazo. Com isso, este
módulo lida com o subproblema de aprendizagem A1;

Módulo VI: Reconhecimento Sintático: Realiza o parsing das sequências de palavras
identificando estruturas sintáticas possíveis, tendo participação em A2;

Módulo VII: Compreensão, Planejamento e Execução: Compreende o significado
final das sentenças considerando as associações conhecidas, a estrutura
sintática, o contexto atual e a informação conhecida sobre o ambiente;
identifica e executa uma sequência de comandos que leva ao objetivo
estabelecido, realizando a tarefa de aprendizagem A6;

Módulo VIII: Controle Motor: Traduz comandos de alto nível para sinais de controle
dos atuadores, realizando a tarefa de aprendizagem A3.
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A Tabela 3.1 apresenta as premissas e suposições utilizadas na proposição de cada módulo,
indicando também as estruturas cerebrais relacionadas com as atividades desempenhadas pelos
módulos, dentre os subproblemas de aprendizagem identificados e descritos na Seção 3.1.3.

Tabela 3.1 Relacionamento entre as premissas e suposições utilizadas para a proposição de cada módulo,
com as funções desempenhadas e as regiões do cérebro envolvidas. As siglas das regiões são, A -
Amígdala, AA - Áreas de Associação, AB - Área de Broca, AW - Área de Wernicke, CA - Córtex
Auditivo, CM - Córtex Motor, CPF - Córtex Pré-Frontal, CPM - Córtex Pré-Motor, CPP - Córtex Parietal
Posterior, CSM - Córtex Sensório-Motor, CV - Córtex Visual, GB - Gânglios Basais, H - Hipocampo,
PH - Parahipocampo, SL - Sistema Límbico, LTAE - Lobo Temporal Anterior Esquerdo.

Módulo Premissas Sup. Função Regiões

Mapeamento Sensório-Perceptivo (I) P1 - A1,A2 CV, CA
Representação (II) P1, P2, P5 - A1, A2 AW, V5, CPP
Reconhecimento do Contexto (III) P6 S1 A4 SL (H, A)
Associação (IV) P3, P4, P5 S2 A1, A2, A5 AA, CSM, CPM, CPP
Representação do Ambiente (V) P9 - A1 H, PH
Reconhecimento Sintático (VI) P10 - A2 AB, LTAE
Compreensão, Planejamento e Execução (VII) P8 S3 A6 CPF, GB
Controle Motor (VIII) P7 - A3 CM

A seguir, será fornecida uma descrição geral de como a informação flui através dos módulos
que compõem o modelo, desde a recepção de estímulos até a produção de uma ação em resposta.

3.2.4 Fluxo de Informações no Modelo Proposto

Ao receber um estímulo do ambiente (ver Figura 3.2) os sensores do agente enviam informação
para o Módulo de Mapeamento Sensório-perceptivo (I). Este módulo extrai dos sinais, infor-
mações que são relevantes tanto para o reconhecimento de palavras, percepções auditivas (ex.:
fonemas) quanto para o reconhecimento do ambiente, percepções (ex.: cores, formas, posições)
e da propriocepção2 (ex.: movimentação, posição, força dos atuadores). Ou seja, este módulo
realiza computações específicas para cada tipo de informação sensorial e envia as percepções
para o módulo de representação. Maiores detalhes são fornecidos no Capítulo 4.

O Módulo de Representação (II) agrupa sequências de percepções para compor represen-
tações mais completas. Assim como o Módulo I, este módulo também faz processamentos
específicos para cada tipo de estímulo recebido. Por exemplo, ele pode agrupar sequências de
fonemas para representar morfemas ou palavras (reconhecimento léxico); e ao mesmo tempo
pode compor percepções visuais para representar objetos (reconhecimento de objetos) ou ainda
pode compor sequências de posições dos atuadores para representar ações (reconhecimento

2Propriocepção: também denominada como cinestesia, é o termo utilizado para nomear a capacidade em
reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição
de cada parte do corpo em relação às demais, sem utilizar a visão.
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proprioceptivo). O Capítulo 5 apresenta exemplos de como estas representações podem ser
computadas a partir de dados reais. As representações criadas por este módulo são então
enviadas para o Módulo de Reconhecimento do Contexto (III).

O Módulo de Reconhecimento de Contexto (III) realiza uma espécie de acumulação histórica
de suas entradas. Este acumulador se modifica lentamente a medida que novas entradas são
apresentadas, de forma a compor uma média ponderada que privilegia as entradas mais recentes
em detrimento das entradas mais antigas, o que é chamado de contexto atual. Além disso, ele
associa cada entrada com o contexto no qual ela foi apresentada. Quando este módulo recebe
uma entrada suficientemente semelhante a uma entrada vista anteriormente, o contexto associado
àquela entrada é atualizado. Isto faz com que o contexto associado a entradas semelhantes
represente uma média das situações nas quais aquelas entradas foram vistas. Maiores detalhes
sobre este processo são fornecidos no Capítulo 6. As saídas do módulo III são sua entrada
inalterada e o contexto associado com esta entrada.

O Módulo de Associação (IV) integra e organiza as representações de palavras, percepções,
ações e contextos, criando os conceitos incorporados. Isto é feito criando-se agrupamentos que
sejam capazes de considerar partes que estejam auto-correlacionadas das informações de entrada.
Ou seja, cada agrupamento, decide quais partes da informação de entrada serão utilizadas e
quais serão desconsideradas. Com isso, tais agrupamentos podem representar informação
puramente léxica, puramente perceptiva ou puramente motora. Mas também podem representar
combinações destas informações, como por exemplo, motora e perceptiva, perceptiva e léxica,
léxica e motora, ou até mesmo uma integração das três, quando tal correlação for observada nas
entradas com frequência. As saídas do Módulo de Associação são as informações armazenadas
nos agrupamentos mais semelhantes às entradas apresentadas, ou seja, os conceitos incorporados
ativados.

O Módulo de Reconhecimento Sintático (V) recebe os conceitos incorporados e foca na parte
léxica para organizar estas informações em estruturas sintáticas, ou seja, realizar o Parsing das
sentenças. Uma sequência de elementos léxicos pode ser organizada em mais de uma estrutura
sintática. Este módulo identifica as sequências válidas a cada nova entrada e as envia para o
Módulo VII, o qual leva em consideração o contexto e as associações para decidir qual estrutura
é provavelmente a correta. Nesta Tese, não será considerada a aprendizagem da gramática, e por
isso, a função deste módulo não será implementada.

O Módulo de Reconhecimento do Ambiente (VI) recebe as informações processadas pelo
Módulo de Associação e cria modelos do ambiente. Estes modelos tem por objetivo subsidiar
as decisões do Módulo VII, servindo de memória de longo prazo, armazenando, por exemplo,
informação espacial, informações de senso comum e pragmático, ou criando modelos que
permitem fazer previsões probabilísticas ou dinâmicas. As funções deste módulo não serão alvo
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de estudo nesta Tese.

O Módulo de Compreensão, Planejamento e Execução (VII) encapsula a função dos blocos
de “Interpretação do Contexto”, “Identificação de Objetivos” e “Planejamento e Execução”,
exibidos na Figura 3.1. Este módulo se utiliza das associações encontradas pelo do Módulo
IV, das informações armazenadas no Módulo VI, e das estruturas sintáticas produzidas pelo
Módulo V, para identificar os objetivos expressos pelos comandos em linguagem natural, e
a partir disto, produzir uma sequência de comandos que permitirão ao agente alcançar estes
objetivos. Os comandos produzidos por este módulo são enviados ao Módulo de Controle
(VIII) e podem informar conceitos motores para os atuadores, e também parâmetros indicando a
maneira como estes movimentos devem ser executados. Além disso, este módulo deve monitorar
a execução dos comandos fazendo ajustes quando necessário. Nesta Tese, não será considerada
a aprendizagem das funções deste módulo.

O Módulo de Controle (VIII) aprende a traduzir os conceitos motores enviados pelo Módulo
(VII) em sinais de controle para os atuadores. Por fim, os movimentos produzidos nos atuadores
são realimentados como entradas proprioceptivas para o Módulo I.

3.2.5 Exemplo Hipotético do Funcionamento do Modelo Proposto

A seguir será apresentado um exemplo hipotético de um ciclo de funcionamento do modelo
proposto, desde as entradas até a compreensão e execução de um comando proferido em
linguagem natural. O exemplo considera que os módulos já estejam devidamente treinados e
dispõe das informações necessárias para executar adequadamente suas atividades.

Suponha um agente que emprega o modelo proposto. Este agente está em um ambiente que
contém uma garrafa com tampa. Em um dado instante são apresentados os seguintes estímulos
nas entradas do Módulo I: a imagem da garrafa com sua tampa; e em paralelo o som da seguinte
frase: “abra esta garrafa”. Os sensores proprioceptivos coletam informações motoras sobre o
estado dos atuadores, inclusive dos que posicionam o sensor visual. Considere ainda o instante
em que o módulo recebe como entrada a última parte desta frase: “esta garrafa”.

O Módulo I receberá os estímulos das imagens e irá identificar regiões de interesse que
podem ser utilizadas para representar partes distintivas destes objetos, em seguida, irá criar uma
representação simplificada contendo cada uma destas regiões identificadas. Além disso, ele
receberá os estímulos sonoros referentes às palavras “esta” e “garrafa” e irá os decompor em
fonemas. Os estímulos proprioceptivos serão traduzidos em percepções que informam o local
para o qual o agente está olhando e a posição dos atuadores.

O Módulo II receberá a representação simplificada das regiões de interesse da imagem e
irá criar uma representação indicando que na imagem há outros objetos: garrafa e tampa. Ele

81



CAPÍTULO 3. MÓDULOS NEURAIS PARA APRENDIZAGEM DE LINGUAGEM NATURAL

também irá criar uma representação das palavras: “esta” e “garrafa”. Além disso, será composta
uma representação do estado dos atuadores e do local de origem das percepções visuais e
auditivas. Estas representações são mais adequadas ao reconhecimento e a comparação com
informações anteriores e serão enviadas para o Módulo III.

O Módulo III receberá a representação das palavras, dos objetos e das localizações e então
atualizará o contexto atual e identificará dentre as entradas armazenadas anteriormente, qual
a mais semelhante a entrada e ao contexto atual. Suponha que a informação mais semelhante
encontrada não seja suficientemente semelhante à entrada atual. Isso fará com que esta entrada
seja considerada uma novidade e então ela será armazenada associada com o contexto atual. Em
seguida, o Módulo de Contexto propagará suas entradas adiante, para o Módulo IV, juntamente
com o contexto associado.

O Módulo VI receberá as informações do Módulo IV e identificará um agrupamento
pré-existente que representa o conceito incorporado sobre o objeto “garrafa”. Este conceito
incorporado inclui a representação do aspecto visual da garrafa, a representação léxica deste
objeto e os contextos e localizações nos quais este tipo de objeto foi visto com mais frequência.
Supondo que as informações sejam suficientemente semelhantes, então um agrupamento é
considerado vencedor, fazendo com que a associação entre a representação deste conceito
incorporado seja aprimorada.

Em seguida, a informação contida no agrupamento vencedor do Módulo IV, ou seja, o
conceito incorporado será enviado para o Módulo V, o qual utilizará esta informação para
atualizar o seu modelo de mundo. Em paralelo, este conceito incorporado também será enviado
para o Módulo VI, o qual irá completar a estrutura sintática que vinha sendo formada, até então
apenas com a palavra “abra”. A estrutura identificada indica que a palavra “abra” é um verbo
e que a palavra “garrafa” é o objeto deste verbo. Então, uma representação desta estrutura
incluindo os conceitos incorporados envolvidos, é então enviada para o Módulo VII.

O Módulo VII utilizará a estrutura sintática e os conceitos incorporados e o contexto para
então compreender o comando proferido, e estabelecer seu objetivo atual como sendo o de
abrir a garrafa. Nesta etapa, o Módulo V será consultado para relacionar as representações dos
conceitos incorporados mencionados na frase com os objetos presentes no ambiente e identificar
suas respectivas posições, funções, restrições implícitas e conceitos motores relacionados. Tais
informações serão utilizadas para computar uma sequência de ações que levará ao objetivo
estabelecido.

Uma vez identificada tal sequência de ações, cada ação será convertida em uma sequência de
comandos, ou conceitos motores, que serão enviados para o Módulo VIII. Este módulo, por sua
vez, irá traduzir estes comandos em sinais de controle para os atuadores do agente, fazendo-o,
enfim, alcançar o objetivo estabelecido. Este processo de execução ocorrerá com a supervisão e
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ajustes do Módulo VII.

3.3 Escopo do Trabalho e Validação do Modelo

De forma alguma se espera que o modelo proposto neste capítulo seja um sistema completo de
aprendizagem e execução de comandos em linguagem natural. A ideia é que ele sirva como
base para identificar capacidades essenciais que ainda não tenham sido modeladas. Esta visão
virá ao se identificar tarefas que o modelo não é capaz de realizar, ou que realiza de forma
insatisfatória. A partir de então, pode-se modificar o modelo adicionando outros módulos,
ampliando as características dos módulos atuais ou até mesmo modificando a arquitetura de
interconexões entre os módulos.

A arquitetura proposta contempla diversos subproblemas de aprendizagem relacionados com
a aquisição de linguagem natural. Apesar disto, é bem provável que nem todos os subproblemas
que de fato precisam ser tratados tenham sido enumerados, ou que o nível de detalhes alcançado
não seja suficiente para uma implementação real. No entanto, é necessário estabelecer um limite
para amplitude e o escopo das investigações abordadas nesta Tese.

A aprendizagem de conceitos incorporados, que no modelo proposto se consolida no Módulo
IV, pode servir de base, não apenas para a compreensão de linguagem natural, mas também
para diversas outras aplicações da robótica desenvolvimentista, tais como a aprendizagem sobre
o ambiente, sobre pragmática e sobre controle autônomo. Por este motivo, este foi escolhido
como sendo o principal ponto em que esta Tese dará contribuições.

Dentro do modelo proposto, os módulos de I ao IV são fundamentais para a emergência dos
conceitos incorporados. Assim sendo, a partir do próximo capítulo, cada um destes módulos
serão descritos e validados. Em cada capítulo, inicialmente serão identificados na literatura os
modelos neurais mais promissores para executar as atividades de aprendizagem do módulo em
questão, e os modelos computacionais serão então aprimorados, quando for necessário, para
que possam ser aplicados e validados na a execução das tarefas de aprendizagem de cada um
dos módulos (Capítulo 4 ao Capítulo 6).

A validação do sistema de aquisição de conceitos incorporados se dará em duas etapas:
primeiro será demonstrado como os conceitos incorporados podem ser adquiridos por um agente
em um ambiente simulado (Capítulo 7). Esta etapa tem o objetivo de ilustrar as principais carac-
terísticas do modelo. Em seguida, no Capítulo 8, as capacidades do modelo de aprendizagem de
associações entre palavras (rótulos) e objetos do ambiente (referentes), serão comparadas com
as de seres humanos, em experimentos que utilizam dados reais. Isto será feito considerando
resultados reportados em três importantes trabalhos sobre aprendizagem cross-situacional de
palavras por seres humanos: Yu e Smith (2007); Yurovsky et al. (2013) e Trueswell et al. (2013).
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4
Módulo I - Mapeamento Sensório-Perceptivo

Agentes incorporados são dotados de sensores que captam informações do ambiente e produzem
fluxos de dados sensoriais que podem ser utilizados pelo agente para compreender o mundo ao
seu redor. No entanto, por vezes, há uma distância considerável entre as informações produzidas
pelos sensores e as informações que de fato podem ser utilizadas para guiar as ações do agente,
ou seja, percepções (Dalle-Mole, 2010). O mapeamento sensório-perceptivo é responsável
por fazer as transformações necessárias no fluxo sensorial, de forma a convertê-lo em uma
representação perceptiva. Observa-se que um fluxo sensorial pode produzir diversos fluxos
perceptivos, por exemplo, uma imagem fornece diversas percepções a respeito do ambiente.
Adicionalmente, mais de um fluxo sensorial pode ser necessário para gerar um determinado
fluxo perceptivo, por exemplo, imagens de dois pontos de vista são necessárias para proporcionar
a percepção de distância.

No cérebro humano processos semelhantes aos descritos acima são realizados por diversas
estruturas, dependendo da origem sensorial. No fluxo visual, por exemplo, conforme descrito
na Seção 2.2.1, o mapeamento sensório-perceptivo se inicia na própria retina, e continua sendo
realizado no LGN e no córtex visual. Já no fluxo auditivo, conforme discutido na Seção 2.2.2,
este trabalho se inicia na cóclea, sendo complementado pelo córtex auditivo. Pode-se incluir
nesta discussão o sistema somatossensorial (ou sensorial somático) que permite ao ser vivo
experimentar sensações sobre o próprio corpo, ou propriocepções, incluindo sensações de tato,
temperatura, da posição das partes do corpo ou de dor. Os receptores do sistema somatossensorial
se encontram distribuídos por todo o corpo e servem para detectar os estímulos mecânicos,
químicos e físicos. A principal área somatossensorial no córtex humano (também chamada de
córtex somático sensorial primário ou S1) está localizada no giro pós-central do lobo parietal
(Purves et al., 2011).

Uma parte do mapeamento sensório-perceptivo é aprendida, ou desenvolvida a partir dos
próprios estímulos. Porém, outra parte do mapeamento é inata, resultado de processos evolutivos.
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Esta é a parte que será considerada nesta Tese e, portanto, os mapeamentos realizados serão
fixos e não auto-adaptativos. No caso da implementação de um agente incorporado, câmeras,
microfones e sensores de movimento podem ser considerados como fonte de sinais de vídeo, de
som e de posição, formando seu fluxo sensorial. A partir deste fluxo sensorial serão formadas as
percepções do agente, as quais serão representadas através de códigos binários ou bipolares,
quando for representada a presença ou ausência de alguma característica ou valores reais entre 0
e 1 ou entre -1 e 1 quando uma gradação for representada.

As percepções consideradas nesta Tese podem ser divididas em três tipos: percepções
auditivas, percepções visuais e propriocepções. As percepções auditivas permitem aos seres
vivos identificar os mais variados tipos de sons. No entanto, nesta tese, as percepções auditivas
consideradas são apenas aquelas que permitem ao agente reconhecer a linguagem e, portanto,
serão enviadas para processamento léxico no Módulo II. As percepções visuais serão enviadas
para processamento visual no Módulo II. As propriocepções permitem ao agente perceber a si
mesmo e também ao ambiente. No entanto, nesta Tese, o tipo de propriocepção de interesse é o
que permite ao agente identificar a posição dos sensores visuais, fazendo com ele seja capaz de
identificar a posição espacial de origem dos estímulos.

Os mapeamentos utilizados para produzir as percepções dependem do tipo de sensor uti-
lizado. Nesta Tese, serão considerados dois tipos de agentes. O primeiro, irá atuar em um
ambiente simulado (Seção 4.2), que servirá para ilustrar de maneira mais ampla o funciona-
mento do modelo em um agente incorporado virtual que recebe estímulos visuais, linguísticos
de localização. O segundo irá atuar no mundo real, recebendo estímulos visuais, a partir de
imagens, e linguísticos, a partir de entradas de texto ou fala.

Os mapeamentos que extraem percepções auditivas, serão tratados na Seção 4.3, estes
mapeamentos produzem percepções linguísticas que serão adequadas tanto para o ambiente
simulado quanto para o ambiente real. Já os mapeamentos que extraem as percepções visuais
no ambiente simulado, são descritos na Seção 4.4, e a Seção 4.5 apresenta mecanismos que
extraem percepções visuais a partir de imagens de câmeras, sendo portanto adequados para
agentes que atuam no mundo real.

Para que seja possível comparar e agrupar percepções de forma coerente, três propriedades
são desejáveis: (1) percepções distintas devem ter representações distintas; (2) percepções
semelhantes devem ter representações semelhantes, com relação à métrica para compará-las;
e (3) as faixas de variação de todos os atributos da representação devem estar dentro de um
mesmo intervalo de valores.

A propriedade (1) permite ao agente diferenciar percepções, a propriedade (2) permite
ao agente agrupar percepções, e a propriedade (3) evita que determinados atributos afetem o
resultado das comparações entre percepções de uma maneira desproporcional em relação a
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outros. Na Seção 4.6 será avaliado se a representação proposta possui estas propriedades. Por
fim, a Seção 4.7 apresenta as conclusões deste capítulo.

A seguir serão descritos os principais trabalhos que forneceram a base para a proposição do
módulo de mapeamento sensório-perceptivo.

4.1 Modelos Relacionados

Dois trabalhos apresentam módulos com funções semelhantes ao módulo tratado neste capítulo.
Pacheco (2004) propôs um modelo neural modular para simular fenômenos de memória que
pessoas apresentam ao memorizar listas de palavras faladas. No sistema proposto por Pacheco,
há representações distintas para a parte literal das palavras ouvidas (representação fonética),
e para o significado das palavras (representação da essência). Neste trabalho é definido um
módulo de “Associação Sensorial” que tem por função a formação de uma representação neural
reunindo os vários estímulos recebidos pelo sistema.

Na representação fonética descrita em Pacheco (2004) e Araújo et al. (2010) as entradas
fornecidas em áudio são decompostas em fonemas e cada fonema é representado como um
conjunto de suas subcaracterísticas. Os elementos fonéticos mínimos capazes de distinguir duas
palavras em um dado idioma são chamados de traços distintivos. Como exemplo, as palavras
“bolo” e “tolo” opõem-se pela diferença mínima no fonema inicial, entre o traço grave e frouxo
de /b/ e o traço agudo e tenso de /t/. Pacheco (2004) e Araújo et al. (2010) utilizaram um
conjunto com 9 traços distintivos, que podem ser considerados como formando um conjunto
de eixos ortogonais de um espaço de traços fonéticos. Esta representação foi pensada para
representar apenas palavras através de uma representação de tamanho fixo. Uma representação
semelhante à esta será utilizada nesta Tese para representar as percepções auditivas (Seção 4.3),
no entanto, como nesta Tese o intuito é representar frases completas com tamanhos variáveis,
não havendo restrições no tamanho da representação de cada palavra.

Dalle-Mole (2010) descreve um agente incorporado autônomo, equipado com um sistema
motor e dispositivos sensores de varredura a laser, capaz de explorar um ambiente composto de
salas, corredores e passagens entre salas. Na modelagem cognitiva apresentada por Dalle-Mole
(2010), foi definida uma camada sensório-perceptiva que é o ponto de entrada dos sistemas
sensoriais e forma o substrato perceptivo básico que compreende os processos de extração e
codificação de informações. As leituras dos sistemas sensores são processadas sobre diferentes
perspectivas, produzindo sinais que são entradas adequadas aos módulos neurais das camadas
superiores. Deste modo, um único fluxo sensorial pode originar vários fluxos perceptivos. Um
exemplo de processo desta camada é a extração de informações sobre a localização de obstáculos
a partir das informações contidas nas leituras do sistema de sensores de varredura.
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As ideias descritas no trabalho de Dalle-Mole (2010) serviram de inspiração, tanto para a
definição dos mapeamentos utilizados para definir as percepções visuais que serão apresentadas
na Seção 4.4, quanto para a proposição do módulo de mapeamento sensório-perceptivo em
si, ao qual foi agregada a representação fonética proposta por Pacheco (2004) para definir as
percepções auditivas.

4.2 Ambiente Simulado

O ambiente descrito a seguir foi modelado tendo como objetivo a representação de um ambiente
cooperativo, no qual instrutor e agente interagem para realizar tarefas que são especificadas
pelo instrutor através de linguagem natural, abstraindo a maioria das dificuldades existentes no
mundo real que não contribuem diretamente para o problema da aprendizagem da linguagem,
tais como processamento de imagens, navegação e posicionamento de atuadores. Este ambiente
pode ser utilizado para verificar se o agente é capaz de aprender conceitos, tais como os conceitos
de vermelho, hexágono, posição X, e se o agente é capaz de relacionar palavras com os conceitos
corretos.

O ambiente mostrado na Figura 4.1, consiste em um tabuleiro com m× n células nas
quais podem ser posicionados objetos (1 em cada célula). Os objetos possuem as seguintes
propriedades: forma geométrica (quadrado, triângulo, círculo e hexágono), tamanho (variando
entre um mínimo e um máximo) e cor (branco, preto, vermelho, verde, azul e amarelo) os
objetos podem ser posicionados nas mãos do agente ou do instrutor, e nas células do tabuleiro. O
agente pode direcionar seus sensores para uma das células do tabuleiro, para suas mãos, para as
mãos do instrutor, ou para um local indeterminado, recebendo então as percepções do ambiente
(pA), as propriocepções (pP) e as percepções da linguagem natural (pL) listadas abaixo:

Percepções e Propriocepções do Agente

pPl: Linha do tabuleiro observada pelo agente;

pPc: Coluna do tabuleiro observada pelo agente;

pAc: Cor do objeto observado: {branco, preto, vermelho, verde, azul e amarelo} ou
cinza, caso não haja nenhum objeto no local;

pA f : Forma do objeto observado: {círculo, triângulo, quadrado e hexágono}

pAt: Tamanho do objeto observado: valor real entre [smin, smax];

pL: Última sentença escrita pelo instrutor em linguagem natural.

No ambiente modelado, o instrutor pode proferir comandos em linguagem natural. Além
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Figura 4.1 Ambiente simulado: agente observa a célula E2 do tabuleiro enquanto o instrutor manipula o
objeto da célula B1.

disso, tanto o agente quanto o instrutor podem mover objetos para outras células do tabuleiro
que estejam vazias. Para isso, ambos contam com as seguintes ações possíveis:

Ações do Agente e do Instrutor

a1: Direcionar seus sensores para uma célula do tabuleiro, para os atuadores do agente,
para as mãos do instrutor ou para um local indefinido;

a2: Pegar o objeto que está no local para o qual seus sensores estão voltados. Caso não
haja um objeto neste local, os autadores do agente permanecem vazios. Caso já
haja um objeto nos atuadores do agente, este será posicionado em uma célula vazia
do tabuleiro escolhida aleatoriamente;

a3: Colocar o objeto no local para o qual seus sensores estão voltados. Caso já haja
um objeto neste local, o objeto nos atuadores do agente será posicionado em uma
célula vazia do tabuleiro escolhida aleatoriamente.
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Apesar de ser simples, o ambiente descrito fornece inúmeros desafios para a aprendizagem
da linguagem natural, uma vez que os objetivos do agente são especificados em linguagem
natural, e o mesmo a princípio não possui conhecimento nenhum a respeito do ambiente, do
resultado de suas ações ou do significado das palavras e frases proferidas, sendo necessário
inferir todas estas informações a partir da exploração do ambiente e da interação com o instrutor.

4.3 Representação das Percepções Auditivas

A representação da percepção das frases em linguagem natural (pL) foi inspirada nos trabalhos
de Pacheco (2004) e Araújo et al. (2010). Nestes trabalhos o objetivo era representar palavras
pequenas (2-6 fonemas) por meio de uma representação de tamanho fixo. O mapeamento é
realizado em duas etapas: a primeira consiste em mapear cada palavra contida na frase para
uma representação fonética, na qual as palavras são representadas por sequências de fonemas.
A segunda etapa consiste em mapear os fonemas em um respectivo conjunto de atributos
representando seus traços distintivos, que podem ser codificados através de uma representação
de tamanho fixo. O objetivo da primeira etapa é aproximar a representação da maneira como
as palavras são pronunciadas por humanos, tornando a representação flexível o suficiente para
aceitar como entrada linguagem escrita (texto) ou falada (sons), pois ambas as formas podem ser
convertidas para uma representação fonética. E o da segunda é o de conseguir uma representação
binária de tamanho fixo, que permita a comparação adequada entre duas palavras quaisquer.

Para isso, Pacheco (2004) utiliza uma estrutura na qual consoantes consecutivas ou vogais
consecutivas são aglutinadas para se conseguir uma representação do tipo consoante-vogal-
consoante. Palavras que não se iniciavam com consoante, tinham inserido um fonema de
preenchimento no começo ’#’, permitindo que palavras como long e along ou void e avoid

sejam comparadas de maneira adequada.

Então, os fonemas aglutinados são traduzidos em um código de nove bits, representando
cada um dos nove traços distintivos pertencentes a ao menos um dos fonemas. Os nove traços
distintivos utilizados por Pacheco (2004) são: Vocálico (1) / Não vocálico (0), Consonantal
(1) / Não consonantal (0), Compacto (1) / Difuso (0), Grave (1) / Agudo (0), Rebaixado (1) /
Sustentado (0), Nasal (1) / Oral (0), Tenso (1) / Frouxo (0), Contínuo (1) / Interrompido(0),
Estridente (1) / Doce (0). Assim, a representação “011000100”, indica que o fonema /k/ é não
vocálico, consonantal, compacto, agudo, sustentado, oral, tenso, interrompido e doce.

Por exemplo, a palavra “walk” é traduzida para a representação fonética /uok/, a qual não se
inicia com consoante. Então é inserido um fonema de preenchimento no início ’#’. Em seguida a
vogal /o/ é aglutinada com a vogal /u/, formando: /# ou k/. Esta representação é então convertida
para a forma binária: “000000000 101110000 011000100”, onde “000000000”, representa o
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fonema de preenchimento /#/, “101110000” representa os fonemas vocálicos aglutinados /ou/, e
“101110000” representa o fonema consonantal /k/.

Este mapeamento ainda possui alguns problemas. Por exemplo, fonemas /#/ precisam
ser adicionados às palavras, quando forem comparadas com uma palavra maior, o que gera
imprecisões. Além disso, a semelhança entre fonemas não é capturada com muitos detalhes,
devido à representação binária. Por exemplo, fonemas dentais são mais semelhantes aos fonemas
labiodentais do que aos fonemas glotais. Mas esta representação não captura estes detalhes.

O mapeamento descrito na seção seguinte visa representar apenas fonemas e não palavras.
Esta representação foi aprimorada nesta Tese para proporcionar comparações mais precisas
entre fonemas, sem a necessidade da aglutinação. A representação de palavras e frases, tratando
dos problemas de comparações descritos acima será obtida após a composição realizada pelo
Módulo de Representação, o qual será apresentado no Capítulo 5.

4.3.1 Representação Fonética

O mapeamento das palavras para uma representação fonética pode ser realizado através de
dicionários de pronúncia do idioma de origem do texto. Nesta Tese, foi utilizado o dicionário
de pronúncia para inglês norte americano, de domínio público, produzido pela Universidade
Carnegie Mellon (CMU, 2011). Este dicionário contém mais de 100 mil palavras e as suas
transcrições para uma forma de representação fonética apropriada para processamento por
computadores. Para isso, são utilizados caracteres da tabela ASCII para representar os fonemas
do idioma inglês, o Arpabet, em vez dos caracteres específicos para representação de fonemas
do Alfabeto Fonético Internacional (AFI). O dicionário da Carnegie Mellon considera ainda
possíveis variações de pronúncia de uma mesma palavra e de acentuação em fonemas. No
entanto, estas variações não são consideradas nesta Tese para manter simples a representação
final.

Os 39 fonemas utilizados no mapeamento fonético das palavras são exibidos na Tabela 4.1.
Como exemplo, a frase “This is a red square” seria mapeada para “DH IH S IH Z AH R EH D
S K W EH R”. Note que, nesta representação, nenhum símbolo de separação entre palavras é
utilizado, pois esta informação em geral não está disponível de forma evidente em linguagem
falada. Adicionalmente, para representar as pausas existentes no discursos pode ser utilizado o
símbolo ‘#’. Exemplos de entradas deste dicionário que foram utilizadas para o mapeamento
em fonemas são exibidos na Tabela 4.2
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Tabela 4.1 Correspondência entre os símbolos AFI, símbolos do Arpabet e a respectiva representação
numérica proposta.

Fonema AFI Arpabet Representação numérica

father A AA 1 0,5 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
at æ AE 1 -0,5 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
but, sofa 2, @ AH 0,67 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
off O AO 0,33 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
how aU AW 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
my aI AY 0 0 -0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red E EH 0,33 -0,5 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
her, coward Ç, Ä ER 0,33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
big I IH -0,67 -0,5 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
bee i IY -1 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
boy OI OY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
show oU OW -0,33 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
say eI EY -0,33 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
should U UH -0,67 0,5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
you u UW -1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

buy b B 0 0 0 0 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1
chair tS CH 0 0 0 0 0,27 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1
day d D 0 0 0 0 0,45 -1 1 -1 1 -1 -1 -1
that ð DH 0 0 0 0 0,64 -1 -1 1 1 -1 -1 -1
for f F 0 0 0 0 0,82 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1
go g G 0 0 0 0 -0,27 -1 1 -1 1 -1 -1 -1
house h HH 0 0 0 0 -1 -1 -1 1 0 -1 -1 -1
just dZ JH 0 0 0 0 0,45 -1 -1 0 1 -1 -1 -1
key k K 0 0 0 0 -0,27 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1
late l L 0 0 0 0 0,45 -1 -1 -1 1 -1 -1 1
man m M 0 0 0 0 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1
knee n N 0 0 0 0 0,45 1 -1 -1 1 -1 -1 -1
sing ï NG 0 0 0 0 -0,27 1 -1 -1 1 -1 -1 -1
pay p P 0 0 0 0 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1
run r, ô R 0 0 0 0 0,27 -1 -1 -1 1 -1 1 -1
say s S 0 0 0 0 0,45 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1
show S SH 0 0 0 0 0,27 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1
take t T 0 0 0 0 0,45 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1
thanks T TH 0 0 0 0 0,64 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1
very v V 0 0 0 0 0,82 -1 -1 1 1 -1 -1 -1
way w W 0 0 0 0 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1
yes j Y 0 0 0 0 -0,09 -1 -1 -1 1 1 -1 -1
zoo z Z 0 0 0 0 0,45 -1 -1 1 1 -1 -1 -1
measure Z ZH 0 0 0 0 0,27 -1 -1 1 1 -1 -1 -1
– silêncio # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabela 4.2 Exemplos de entradas no dicionário de pronúncia da Universidade Carnegie Mellon.

Palavra Sequência de fonemas

This DH IH S
Blue B L UW
Red R EH D
Triangle T R AY AE NG G AH L
Square S K W EH R
Three TH R IY
Take T EY K

4.3.2 Representação Numérica

Para criar uma representação numérica para os fonemas listados na Tabela 4.1 foram levadas
em consideração as propriedades distintivas dos fonemas de acordo com a forma com que são
articulados quando pronunciados. A Associação Internacional de Fonética (AIF) define diversas
propriedades para fonemas de vogais Figura 4.2 e de consoantes Figura 4.3. As propriedades
fonéticas principais foram utilizadas para compor uma representação numérica com valores
variando entre (-1 e +1) para cada uma das propriedades, de acordo com a Tabela 4.3 e Tabela 4.4.
As propriedades, “Altura” e “Posteridade” das vogais e “Ponto de articulação” das consoantes
são ordenadas e, portanto, foram representadas numericamente de forma progressiva com
valores variando gradativamente entre -1 e +1. As demais propriedades foram codificadas com
valores -1 para ausência da propriedade, +1 para presença da propriedade, e zero foi utilizado
quando a propriedade não se aplica ao fonema codificado.

Figura 4.2 Propriedades das vogais de acordo com a AIF. Fonemas à direita dos pontos são arredondados.
Nas colunas consta a posteridade dos fonemas dos mais anteriores para os mais posteriores e nas linhas
consta a altura dos fonemas do mais aberto (alto) para o mais fechado (baixo). Traduzido do diagrama da
AFI distribuído pela Wikipedia.org sob licença creative commons.
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A representação de um fonema é composta então por um vetor de tamanho 12 (4 propriedades
de vogais e 8 de consoantes), no qual os fonema de vogais recebem valor intermediário (zero) nos
campos de propriedades de consoantes e os fonemas de consoantes recebem valor intermediário
para as propriedades referentes às vogais. Como exemplo, o fonema de vogal “AE” (æ) é
representado pelo vetor [1 -0,5 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0] e o da consoante “ZH” (Z) é representado
pelo vetor [0 0 0 0 0,27 -1 -1 1 1 -1 -1 -1].

Figura 4.3 Propriedades das consoantes de acordo com a AIF. Onde os símbolos estão em pares, as
consoantes são sonoras. Nas colunas são indicados os pontos de articulação, ordenados dos lábios até
a garganta. Nas linhas constam as demais propriedades. Diagrama traduzido da AFI distribuído pela
Wikipedia.org sob licença creative commons.

Tabela 4.3 Propriedades dos fonemas e representação numérica proposta para as vogais.

Vogais Variações Respectivos valores numéricos

Altura fechada (vogal alta), quase fechada, se-
mifechada, média, semiaberta, quase
aberta e aberta (vogal baixa)

-1 -0,67 -0,33 0 0,33 0,67 1

Posteridade anterior, quase anterior, central, quase
posterior e posterior

-1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75
1∗1

Arredondamento arredondada ou não -1 0∗2 1
Tensão longa ou curta -1 0 1

∗1 Mais gradações são utilizadas na representação numérica da posteridade, pois alguns fonemas são posicionados
entre as categorias listadas. Ex.: o fonema “æ” representado como (-0,25) situa-se entre “quase anterior” (-0,50) e
“central” (0,00) (veja Figura 4.2).
∗2 Zero em campos bipolares é utilizado como valor intermediário para indicar que a propriedade não se aplica ao
tipo de fonema. Ex: consoantes não possuem propriedade “arredondamento” então zero é utilizado em sua
representação.
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Tabela 4.4 Propriedades dos fonemas e representação numérica proposta para as consoantes.

Consoantes Variações Respectivos valores numéricos

Ponto de articulação bilabial, labiodental, dental, alveolar,
palato-aveolar, retroflex, palatal, velar,
uvular, faringeal, epiglotal e glotal

-1 -0,82 -0,64 -0,45 -0,27 -0,09 0
0,09 0,27 0,45 0,64 0,82 1

Maneira de articulação nasal ou não -1 0 1
oclusiva ou não -1 0 1
fricativa o não -1 0 1
sonante o não -1 0 1
deslisante -1 0 1
retroflexa -1 0 1
lateral -1 0 1

4.4 Representação das Propriocepções e Percepções do
Ambiente Simulado

As percepções e propriocepções do agente serão representadas através de um vetor com 10
componentes: p = [pPl , pPc, pAR

c , pAG
c , pAB

c , pAC
f , pAT

f , pAQ
f , pAH

f , pAt], componentes
definidos na Seção 4.2. Os índices superiores R, G, B, C, T , Q e H denotam respectivamente, as
cores: vermelho, verde e azul, e as formas: círculo, triângulo, quadrado e hexágono. A seguir
serão descritas as funções que extraem cada uma das percepções a partir do ambiente.

4.4.1 Posição do Tabuleiro Observada pelo Agente (pPl e pPc)

Para estabelecer estes mapeamentos é definido o número total de linhas (lmax) e colunas (cmax)
do tabuleiro e o índice da linha (l) e da coluna (c) da célula observada (iniciando em zero).
Assim, as percepções da linha (pPl) e da coluna (pPc) são obtidas através de pPl = l/lmax e
pPc = c/cmax.

4.4.2 Cor do Objeto no Local Observado (pAc)

As cores dos objetos são mapeadas para seus respectivos valores RGB (pAR
c , pAG

c , pAB
c ) entre 0

e 1. Caso não haja objeto presente no local, um mapeamento referente à cor do fundo (cinza) é
realizado. A Tabela 4.5 indica o mapeamento de cores em percepções.
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Tabela 4.5 Mapeamento das cores em percepções.

Cor Percepções

Branca pAR
c = 1.0, pAG

c = 1.0, pAB
c = 1.0

Preta pAR
c = 0.0, pAG

c = 0.0, pAB
c = 0.0

Vermelha pAR
c = 1.0, pAG

c = 0.0, pAB
c = 0.0

Verde pAR
c = 0.0, pAG

c = 1.0, pAB
c = 0.0

Azul pAR
c = 0.0, pAG

c = 0.0, pAB
c = 1.0

Amarela pAR
c = 1.0, pAG

c = 1.0, pAB
c = 0.0

Cinza pAR
c = 0.5, pAG

c = 0.5, pAB
c = 0.5

4.4.3 Forma do Objeto no Local Observado (pA f )

A percepção de forma dos objetos é codificada através de 4 atributos (pAC
f , pAT

f , pAQ
f , pAH

f )
cada um representando uma das 4 possíveis formas de objetos consideradas nessa Tese (círculo,
triângulo, quadrado e hexágono). Com isso a representação é obtida atribuindo-se o valor 1
a percepção correspondente e 0 as demais percepções. A Tabela 4.6 indica os mapeamentos
possíveis.

Tabela 4.6 Mapeamento das formas em percepções.

Cor Percepções

Círculo pAC
f = 1, pAT

f = 0, pAQ
f = 0, pAH

f = 0
Triângulo pAC

f = 0, pAT
f = 1, pAQ

f = 0, pAH
f = 0

Quadrado pAC
f = 0, pAT

f = 0, pAQ
f = 1, pAH

f = 0
Hexágono pAC

f = 0, pAT
f = 0, pAQ

f = 0, pAH
f = 1

4.4.4 Tamanho do Objeto (pAt)

A percepção do tamanho dos objetos (pAt) é ajustada entre 0 e 1, levando-se em consideração o
menor (smin) e maior (smax) tamanho possível de objeto e o tamanho do objeto em questão (s),
de acordo com: pAt = (s− smin)/(smax− smin). Caso não haja objeto no local observado ou o
agente esteja olhando para um local indefinido então pAt = 0.

Com isso, estão definidas todas as 10 componentes do vetor perceptivo que será enviado para
os módulos seguintes. Estas percepções foram definidas de forma propositadamente simplificada
para permitir uma análise mais detalhada dos resultados obtidos após o processamento que será
realizado pelos módulos posteriores. Percepções mais próximas das de um agente real, podem
ser obtidas a partir de imagens, conforme será descrito na seção seguinte.
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4.5 Representação das Percepções Visuais a Partir de
Imagens

Nesta Tese, a extração das percepções visuais consiste em identificar e representar elementos
da imagem que sejam úteis na descrição dos objetos ou elementos contidos na imagem. Na
literatura de Visão Computacional este processo é conhecido como extração de características.

A literatura sobre descoberta não-supervisionada de objetos em imagens (Weber et al., 2000;
Tuytelaars et al., 2010; Kinnunen et al., 2012) divide a extração de características em duas
etapas: a primeira consiste na identificação de pontos ou regiões de interesse. Esta etapa será
tratada na Seção 4.5.1. A segunda consiste em construir uma representação da informação
contida nestas regiões. A descrição de características será tratada na Seção 4.5.2.

Nesta Tese, as percepções visuais do agente serão obtidas após a execução destas duas etapas
de processamento, e irão representar partes dos objetos contidos na imagem. A representação
dos objetos completos é responsabilidade do Módulo II, e serão discutidas no Capítulo 5.

4.5.1 Detecção de Ponto de Interesse

Pontos de interesse são locais da imagem que contém informação útil para a descrição do
seu conteúdo, tais como partes de objetos, bordas e quinas. Uma propriedade desejável nos
mecanismos de detecção de características é a repetibilidade, ou seja, o método deve ser capaz
de detectar os mesmos pontos, ou pontos próximos, em imagens diferentes de uma mesma cena
ou objeto.

Kinnunen et al. (2012) comparou vários métodos de detecção de características e o detector
Hessiano afim (Mikolajczyk e Schmid, 2002) apresentou os melhores resultados quando em
conjunto com redes neurais. O detector Hessiano afim pertence à subclasse de detectores de
características chamados de detectores invariantes afins (Mikolajczyk et al., 2005).

Estes métodos detectam pontos da imagem que se alteram covariantemente com transfor-
mações de um ponto de vista para outro. Assim, os descritores de características obtidos nas
regiões em torno destes pontos são tipicamente invariantes a transformações afins de ponto de
vista, sendo, portanto, de extrema utilidade para o reconhecimento de objetos.

O detector Hessiano afim utiliza um algoritmo iterativo para localizar pontos afins invariantes
em diferentes imagens do espaço de escalas Gaussiano (Figura 4.4). A representação de uma
imagem no espaço de escala Gaussiano é o conjunto de imagens que resultam de convoluções
dessa imagem, I(x), com kernels Gaussianos de diferentes tamanhos, G(σI,s). Em cada escala,
são escolhidos pontos de interesse com base na matriz Hessiana calculada em cada ponto da
imagem:
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(a) G(σI ,s)⊕ I(x) com s = 0 (b) G(σI ,s)⊕ I(x) com s = 4 (c) G(σI ,s)⊕ I(x) com s = 64

Figura 4.4 Exemplo de três níveis em um espaço de escalas Gaussiano.

H(x) =

[
Lxx(x) Lxy(x)
Lxy(x) Lyy(x)

] �
 �	4.1

onde, Lxx(x), é a segunda derivada parcial na direção x e Lxy(x), é a segunda derivada parcial
mista nas direções x e y. Estas derivadas são computadas na escala da iteração atual, ou seja,
uma imagem suavizada por um kernel Gaussiano para a escala s: L(x) = G(σI,s)⊕ I(x).

Em cada escala, os pontos de interesse são os extremos locais tanto do determinante quanto
do traço da matriz Hessiana, que ultrapassam um limiar previamente definido: lhess. Como
discutido em Mikolajczyk et al. (2005), ao escolher pontos que maximizam o determinante
da matriz Hessiana, esta medida penaliza estruturas pequenas que têm segundas derivadas
(mudanças de sinal) em uma única direção. Um exemplo da aplicação deste detector de pontos
de interesse é mostrado na Figura 4.5. Note que a maioria dos pontos identificados na primeira
imagem (a) também foi identificado na imagem rotacionada (b). As saídas dessa etapa são os
pontos identificados associados a sua escala de detecção.

4.5.2 Descrição de Características Locais

Uma vez detectados os pontos de interesse, o próximo passo é a extração de características de
cada um desses pontos. Para que seja possível reconhecer objetos contidos nas imagens de
maneira confiável, é importante que as características extraídas da imagem sejam reconhecíveis
mesmo em situações de mudanças de escala e orientação, e mudanças de iluminação.

O descritor SIFT, do inglês “Scale-invariant Feature Transform” (Lowe, 1999), possui cada
uma destas propriedades em alguma extensão, e tem sido amplamente utilizado para descoberta
não-supervisionada de objetos (Weber et al., 2000; Tuytelaars et al., 2010; Kinnunen et al.,
2012).

O descritor SIFT pode ser visto como um histograma da direção e magnitude dos gradientes
locais em torno do ponto de interesse. O tamanho dessa área em torno do ponto de interesse
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(a) Imagem original (b) Imagem rotacionada

Figura 4.5 Exemplo de aplicação do detector Hessiano afim. Os pontos identificados pelo método em
cada imagem estão indicados em amarelo.

é determinado como uma constante vezes a escala de detecção s do ponto de interesse. A
invariância a escala é obtida normalizando-se o tamanho dessa vizinhança em função da
escala de detecção. Para obter invariância de rotação, a orientação dominante na vizinhança
é determinada e utilizada como referência para definir a orientação da grade sobre a qual o
histograma de posição é calculado. Para obter invariância a mudanças de iluminação o vetor de
características é normalizado para a unidade.

Uma vez determinada a escala e a orientação da grade, para cada ponto da grade é computado
um histograma das direções dos gradientes locais na escala do ponto de interesse, quantizado
em 8 direções distintas.

Para dar pesos para orientações mais próximas do ponto de interesse, as entradas no histo-
grama também são ponderadas por uma janela Gaussiana centrada no ponto de interesse e com
o seu tamanho proporcional à escala de detecção do ponto de interesse. Tomados em conjunto,
os histogramas locais computados para todos os pontos de grade, em geral 4x4, e quantizados
em 8 direções. Isto produz um descritor com 4 x 4 x 8 = 128 dimensões para cada ponto de
interesse, que neste trabalho é considerado como sendo um elemento perceptivo extraído da
imagem, o qual será enviado para o Módulo II, que por sua vez, compõe diversos elementos
perceptivos deste tipo para criar uma representação mais completa dos elementos contidos na
imagem.

Existem analogias importantes entre a representação espaço-escala utilizada pelos mecanis-
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Figura 4.6 Ilustração de como o descritor SIFT é calculado a partir de amostras da orientação e da
magnitude do gradiente sobre uma grade 2x2 adaptada localmente em torno de cada ponto de interesse.
O fator de escala é determinado a partir da escala de detecção do ponto de interesse e a orientação é
determinada a partir do pico dominante no histograma de orientação do gradiente em torno do ponto de
interesse. Distribuído pela Scholarpedia sob a licença Creative Commons.

mos definidos acima e a maneira como funciona a visão em mamíferos. Estudos neurofisiológi-
cos recentes (Lindeberg, 2011, 2013) apontam que existem perfis de campos receptivos na retina,
no LGN e no córtex visual de mamíferos, que podem ser modelados adequadamente pelos
operadores derivativos Gaussianos, em alguns casos, também complementados por modelos
espaço-escala afim não isotrópicos ou por modelos de escala espaço-temporais, ou combinações
não lineares de ambos. Isso aponta que o tipo de mapeamento escolhido para representar as
percepções de imagens conta com certa plausibilidade biológica, estando, portanto, em linha
com os objetivos gerais desta Tese.

4.6 Validação dos Mapeamentos Propostos

Para validar os mapeamentos propostos, é necessário verificar se a representação produzida por
eles possui as propriedades definidas no início deste capítulo. Ou seja, se é verdade que (1)
percepções distintas possuem representações distintas; (2) percepções semelhantes possuem
representações semelhantes; e (3) se todos os atributos variam dentro de um mesmo intervalo de
valores.

As percepções auditivas e as percepções do ambiente simulado possuem essas propriedades
devido ao seu desenho. Considerando que cada um dos componentes dos vetores perceptivos
possui o mesmo peso na comparação entre duas percepções e são definidos de forma que
possuam: (a) valores distintos para propriedades distintas; (b) valores próximos para representar
propriedades semelhantes e (c), todas as propriedades variam de forma proporcional e dentro
de uma mesma escala ([0,1] no caso das percepções do ambiente simulado e [-1,1] para as
percepções auditivas). Assim, decorre de (a) que a representação proposta possui a propriedade
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(1). E decorre de (b) e (c) que a representação possui as propriedades (2) e (3).

No caso das percepções extraídas a partir das imagens, não é possível garantir a propriedade
(1), pois, devido à compressão de informação realizada pela extração de características adotada,
apesar de improvável, é possível que objetos distintos, porém parecidos, acabem sendo represen-
tados por um mesmo vetor de características. Neste caso, o agente não seria capaz de distinguir
estes objetos, assim como pode ocorrer com seres humanos. Porém, é improvável que objetos
muito diferentes possuam a mesma representação, pois os pontos de interesse identificados em
objetos diferente serão distintos, e os respectivos histogramas dos gradientes de regiões distintas
regiões também serão provavelmente distintos.

Por outro lado, a propriedade (2) faz parte da motivação dos métodos utilizados para
representar imagens. Ou seja, a reprodutibilidade, alvo principal da detecção de pontos de
interesse, faz com que pontos semelhantes sejam identificados em imagens semelhantes. E as
propriedades de invariância do descritor SIFT garantem que pontos de interesse semelhantes
irão produzir representações semelhantes.

Por fim, se cada pixel das imagens de entrada for representado na escala de 0 a 255, então
cada componente dos histogramas computados também irão variar nesta faixa, o que garante a
propriedade (3).

4.7 Conclusão

Neste capítulo, foi apresentado o módulo de mapeamento sensório-perceptivo. Os dois tipos
de mapeamentos apresentados aqui cumprem papeis distintos na validação do modelo. O
mapeamento dos estímulos do ambiente simulado irá permitir avaliar o comportamento dos
módulos na formação dos conceitos incorporados ao integrar tipos diferentes de estímulos. O
ambiente definido será utilizado posteriormente para validar os demais módulos propostos. Neste
ambiente simulado, as operações necessárias para produzir o vetor de percepções são simples.
No entanto, para um agente incorporado atuando em um ambiente real, as percepções devem
ser extraídas por rotinas de processamento mais complexas, ou até mesmo auto-adaptativas.

Já o mapeamento das percepções a partir das imagens irá permitir avaliar o modelo com en-
tradas mais próximas das disponíveis no mundo real. É importante ressaltar que a representação
escolhida das percepções não captura todos os elementos perceptivos contidos em imagens reais.
Elementos tais como cor e profundidade não são capturados por esta representação. Porém, se
espera que este mapeamento extraia informações suficientes para reconhecer uma ampla gama
de objetos, úteis para diversas aplicações e atendendo aos objetivos de avaliação do modelo.

Foi também proposta uma representação das percepções para linguagem natural, a qual
pode ser obtida a partir de entrada sonora ou textual, o que traz facilidades práticas para os
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experimentos que serão apresentados em seguida. A representação das percepções linguísticas
proposta captura com mais detalhes as informações contidas nos fonemas do que as previamente
disponíveis na literatura. Foi mostrado também que as representações propostas possuem as
propriedades necessárias para que sejam criados agrupamentos coerentes.

No entanto, vale lembra que nem todos os elementos comunicativos expressos pela lin-
guagem oral são capturados por esta representação, que desconsidera a entonação e a emoção
contidas no discurso. Além disso, no caso das percepções auditivas, a análise realizada é válida
para comparação entre fonemas, mas não entre palavras, já que palavras podem ter representa-
ções de tamanhos distintos e suas partes semelhantes podem estar deslocadas, como no caso
da ocorrência de prefixos e sufixos (ex.: carregar e descarregar). A representação de palavras
será alcançada com o Módulo de Representação (II). Ainda assim, as propriedades avaliadas
acima serão necessárias para que a comparação entre palavras apresente resultados coerentes.
O mesmo vale para as percepções extraídas a partir das imagens. O Módulo II, descrito no
Capítulo seguinte, fará a composição destas percepções para permitir o reconhecimento de
objetos completos a partir do reconhecimento de suas partes.

102



5
Módulo II - Representação

Em muitas situações as percepções produzidas pelo Módulo de Mapeamento Sensório-Perceptivo
(I) não são suficientes para identificar os elementos do ambiente de uma maneira completa. Por
exemplo, fonemas, quando observados isoladamente, não apresentam informação suficiente para
a compreensão do que foi dito. Da mesma forma, partes de bordas, quinas e pequenos elementos
de textura, quando observados isoladamente, não apresentam informação suficiente para o
reconhecimento de objetos. Portanto, é necessário que estas informações sejam compostas de
alguma maneira, possibilitando a emergência de um significado que possa ser correlacionado
com os elementos de interesse do ambiente.

Dependendo do tipo de informação que se quer representar, a composição das percepções que
o Módulo II realiza pode ser espacial, temporal ou espaço-temporal. Por exemplo, composição
espacial ocorre no caso da composição de partes de imagens para representar objetos, já que as
percepções são obtidas no mesmo instante de tempo, porém de localizações distintas da imagem.
No caso da composição de fonemas para representar palavras, tem-se uma composição temporal,
pois as percepções fonéticas adquiridas em instantes de tempo consecutivos precisam ser
compostas. Já no caso da representação de movimento a partir das percepções de sequências de
imagens no tempo, como por exemplo, para representar ações, é necessário compor percepções
de posições e instantes de tempo distintos, sendo, portanto, uma composição espaço-temporal.
A criação dessa representação mais informativa através da composição espacial e temporal é
responsabilidade do Módulo II.

No córtex cerebral, algumas regiões apresentam funções similares as do Módulo de repre-
sentação. Por exemplo, sabe-se que lesões no córtex parietal posterior são correlacionadas
com a síndrome de Balint, na qual indivíduos percebem o mundo de forma irregular, como
uma série de objetos individuais ou partes de objetos ao invés de perceber a totalidade de
uma cena (Udesen e Madsen, 1992). Outro exemplo é a área visual V5, a qual se conjectura
ter um papel importante na percepção do movimento, realizando a composição dos sinais de
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movimento locais em percepções de movimento globais (Born e Bradley, 2005). Ou ainda
a área de Wernickie, que supostamente desempenha um papel crítico na transformação das
informações fonéticas em pré-léxicas (Pasley et al., 2012).

A abordagem conhecida como matriz de palavras ou “Bag-of-Words” (BoW), utilizada
originalmente na análise de documentos de texto (Salton e McGill, 1986), fornece uma maneira
de representar e comparar elementos que podem diferir significativamente em sua representação
original, a tal que inviabiliza a comparações diretas entre dois elementos. Por exemplo, considere
as frases abaixo:

Frases de Exemplo

A: “José gosta de maçãs e Maria gosta de laranjas e uvas”;
B: “José também gosta de peras e frutas cristalizadas”.

Dizer o quão similares estas frases são em termos léxicos é bastante complicado. No entanto,
pode ser construído um dicionário indexando-se cada uma das 12 palavras distintas, conforme
exemplificado na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 Exemplo de dicionário contendo todas as palavras das frases A e B.

Índice Palavra Índice Palavra

0 José 6 laranjas
1 gosta 7 uvas
2 de 8 também
3 maçãs 9 peras
4 e 10 frutas
5 Maria 11 cristalizadas

Então, utilizando-se os índices de cada palavra neste dicionário, é possível representar cada
frase por um vetor de 12 posições, indicando a quantidade de ocorrências de cada palavra na
frase representada:

Representação de Cada Frase

A: [1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0];
B: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1].

Com isso, é possível estabelecer o nível de similaridade do conteúdo léxico destas frases,
utilizando-se métricas simples de comparação de vetores. Este tipo de abordagem tem sido
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utilizado na literatura para representar e comparar documentos de texto. Porém, para que a
representação seja mais efetiva, é interessante agrupar termos semelhantes em uma mesma
entrada do dicionário. Por exemplo, é desejável que palavras com um mesmo significado como
“carro” e “automóvel” ou com significados próximos como “maçã” e “maçãs”, pertençam a
uma mesma entrada no dicionário, de forma a tornar a representação mais compacta e fazendo
com que a representação obtida seja capaz de expressar também, em algum grau, o conteúdo
semântico.

Atualmente esta abordagem tem sido também aplicada em visão computacional para catego-
rização e reconhecimento de objetos em imagens (Tuytelaars et al., 2010; Kinnunen et al., 2012).
Porém, como nesse caso não se tratam de palavras, mas sim de características extraídas das
imagens de maneira semelhante ao que foi apresentado no Capítulo 4, a abordagem é conhecida
como “Bag-of-Features” (BoF).

Nesta Tese, esta abordagem será utilizada no Módulo II para realizar a composição espacial
e temporal das percepções, criando uma representação completa. A abordagem é genérica o
bastante para representar as percepções visuais, auditivas e também, em trabalhos futuros, as
propriocepções. Na Seção 5.1, serão apresentados trabalhos relacionados que aplicam esta
abordagem para o reconhecimento não-supervisionado de objetos em imagens. Em seguida,
serão apresentados os modelos propostos para compor representações visuais (Seção 5.2) e
auditivas (Seção 5.3). Na Seção 5.4 será apresentada a validação das representações propostas e
na Seção 5.5 serão apresentadas as conclusões do Capítulo.

5.1 Descoberta e Categorização Não-Supervisionada de
Objetos em Imagens

Descoberta de objetos ou Categorização Visual de Objetos (CVO) consiste no problema de
atribuir automaticamente o rótulos de categorias de objetos que aparecem em determinadas
imagens. As imagens presentes nos conjuntos de dados utilizados para avaliar métodos CVO,
em geral contém apenas um objeto por imagem o restante da imagem é considerado fundo.
O objetivo da CVO é classificar corretamente cada imagem de acordo com o objeto nela
presente. Para alcançar resultados estado-da-arte nesta tarefa, um grande conjunto de imagens
de treinamento positivas e negativas têm sido utilizados para treinar métodos de classificação
discriminativos, tais como Caltech-101 (Fei-Fei et al., 2007), Caltech-256 (Griffin et al., 2007) e
LabelMe (Russell et al., 2008). A desvantagem imediata desta abordagem é a exigência de uma
vasta quantidade de dados rotulados. Isto motivou a realização de esforços para desenvolver
métodos de descoberta e categorização não-supervisionados de objetos em imagens, também
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chamada de CVO não-supervisionada. Neste caso, a seleção do número de categorias e as
atribuições de determinadas imagens para essas classes são executadas automaticamente.

Tuytelaars et al. (2010) avaliaram métodos de referência para categorização não-supervisionada
de objetos baseados na abordagem BoF. Nestes métodos, um codebook1 é gerado a partir de
regiões em torno dos pontos de interesse extraídos das imagens, através do agrupamento das
características locais extraídas das imagens. Em seguida, e cada imagem é representada como
um histograma normalizado das características presentes neste codebook. Imagens com his-
togramas de características semelhantes são então agrupados para formar uma categoria de
objetos semelhantes. Ou seja, são duas etapas de agrupamento: a primeira agrupa características
semelhantes para formar o codebook e a segunda agrupa os histogramas semelhantes para formar
categorias de objetos (Figura 5.1).

Sendo assim, fica evidente que o método de agrupamento utilizado em cada uma destas
etapas é de extrema importância para que estes métodos apresentem bom desempenho. Os
métodos avaliados por Tuytelaars et al. (2010) empregam técnicas de agrupamento clássicas,
tais como a atribuição aleatória, k-médias e análise de componentes principais, e métodos
mais avançados, como modelos de variáveis latentes e esquemas de agrupamento espectral.
Todos estes têm a mesma representação da imagem subjacente: um modelo BoF simples que
descreve a imagem em termos de um conjunto de descritores locais de características quantizados
organizados em forma de histograma. Tuytelaars et al. (2010) também avaliaram diferentes
tipos de representação dos histogramas e observaram que alguns são mais apropriados. Em seus
testes, a normalização L2 apresentou melhores resultados em comparação com a normalização
L1, a binarização e a tf–idf (term frequency–inverse document frequency).

Posteriormente, Kinnunen et al. (2012) viram nos os mapas auto-organizáveis de Kohonen
(1982), ou SOM do inglês Self-Organizing Map, uma alternativa viável para realizar as etapas
de agrupamento. Os autores apontam que esta estratégia produz resultados comparáveis com o
estado da arte e, além disso, apresenta outras vantagens, como uma menor sensibilidade ao tipo
de normalização aplicado aos histogramas. Estas vantagens advogam em favor da utilização de
SOM para a descoberta não-supervisionada de objetos.

O SOM é um candidato natural para a implementação dos agrupamentos nesta Tese, já que
são modelos neurais capazes de agrupar dados de forma não-supervisionada e tem sido empre-
gado com sucesso em uma ampla gama de problemas. Eles são particularmente interessantes no
contexto desta Tese, por serem modelos neurais biologicamente inspirados, com aprendizagem
não-supervisionada e incremental, que produzem como resultado protótipos que resumem os
agrupamentos identificados.

1A palavra codebook refere-se originalmente a um livro que contém uma lista de palavras com seus respectivos
códigos.
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Extração de 
características

Agrupamento de 
características

Agrupamento de 
Objetos

Figura 5.1 Ilustração da categorização não-supervisionada de objetos através da abordagem BoF. Na
ilustração, as características extraídas de imagens são agrupadas em quatro grupos. Portanto, cada objeto
será representado por um histograma com quatro componentes. Os histogramas serão então agrupados
para formar as categorias de objetos.

A representação por meio de histogramas de características foi a forma escolhida para
criar a representação composta das percepções do ambiente nesta Tese. Ela é adequada para
implementar as funções do Módulo II, pois permite compor e comparar conjuntos de percepções
que distribuídos no espaço e no tempo. Portanto, pode ser utilizada para representar não
apenas as percepções visuais, mas também as auditivas e as proprioceptivas. O agrupamento
das percepções será realizado por meio um SOM. A seção seguinte apresenta detalhes do
funcionamento e da arquitetura básica de um SOM.

5.1.1 Mapas Auto-Organizáveis

O SOM foi criado originalmente como uma ferramenta matemática para visualização de dados
de alta-dimensionalidade. Ele mapeia uma distribuição de alta dimensão em uma grade regular
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de menor dimensão, sendo capaz de compactar informações preservando os relacionamentos
topológicos e as métricas mais importantes dos dados originais. Com base nestes pontos, duas
características são evidenciadas: a capacidade de criar abstração e a exibição simplificada das
informações. Estes dois pontos podem ser utilizados de diversas maneiras em uma variedade
de aplicações, tais como em reconhecimento de voz, análise de imagem, processos industriais
de controle, organização automática de documentos numa biblioteca, visualização de regis-
tros financeiros. Estas características fizeram com que os mapas auto-organizáveis fossem
frequentemente utilizados para estabelecer agrupamentos de forma não-supervisionada (Haykin,
1998).

Outra característica interessante do modelo é a sua inspiração neurofisiológica, que vem
das observações de que, (i) em tecidos neurais, um neurônio ativado, ao disparar um pulso
causa a excitação de outros neurônios que distam dele entre 50 e 100 µm, e (ii) a propagação
da excitação para áreas não relacionadas com o processo excitatório é impedida por inibição
da região em torno da excitada. Assim, o cérebro se organiza de forma que entradas sensoriais
diferentes são representadas por mapas computacionais ordenados topologicamente (Haykin,
1998; Miikkulainen et al., 2005). Em particular, entradas sensoriais como a tátil (Kaas et al.,
1983), a visual (Hubel e Wiesel, 1962, 1977) e a acústica (Suga, 1985) são mapeadas para áreas
diferentes do córtex cerebral de uma maneira topologicamente ordenada.

Estrutura Básica do SOM

Figura 5.2 Estrutura básica de um SOM. As unidades xi são as unidades de entrada. Cada peso, wi j,
representa uma conexão entre o i-ésimo nodo da camada de entrada e o j-ésimo nodo da camada de saída.
Cada nodo na camada de saída está conectado com quatro vizinhos (grade retangular).

A estrutura básica de um SOM (Figura 5.2) consiste em uma camada de entrada e uma
camada de saída. A camada de entrada recebe os estímulos do ambiente e os propaga para todos
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os nodos da camada de saída. O número de nodos da camada de entrada é igual ao número de
atributos presentes no vetor de entrada x = [x1 x2 x3... xm]

ᵀ. A camada de saída codifica o mapa
resultante da aprendizagem e sua topologia é geralmente uma grade bidimensional de nodos, na
qual cada nodo de saída é conectado com seus vizinhos imediatos.

As conexões entre o i-ésimo nodo da camada de entrada com o j-ésimo nodo da grade
formam um vetor pesos sinápticos, w j = [w ji=1 w j2 w j3... w jm]

ᵀ, com j = 1,2, ..., l, onde m é a
quantidade de nodos da camada de entrada e l é quantidade de nodos no gradil.

Auto-Organização no SOM

A aprendizagem ou auto-organização em um SOM é composta por três etapas: competição,
adaptação e cooperação. Quando um estímulo x é apresentado para os nodos da camada de
entrada do SOM, ele é propagado para todos os nodos da grade. A partir de então se inicia a
etapa de competição entre os nodos da grade, para escolher aquele que reconhecerá o estímulo.
No mapa auto-organizável de Kohonen (1982), o nodo vencedor, i(x), é aquele cujo vetor de
pesos sinápticos w j apresenta a menor distância Euclidiana para o estímulo, x (Eq. 5.1).

i(x) = argmin
j
[D(x,w j)

2]
�
 �	5.1

onde D(x,w j) é a distância Euclidiana entre x e w j, explicitada na Eq. 5.2.

[D(x,w j)]
2 =

m

∑
i=1

(xi−w ji)
2

�
 �	5.2

onde m é definido como o número de dimensões.

A etapa de adaptação da rede ocorre através da alteração dos pesos sinápticos das unidades
de processamento w j da grade. A modificação destes pesos ocorre em reflexo aos estímulos
recebidos do espaço externo (Kohonen, 1982, 1985).

Um requisito para a auto-organização é que os pesos sinápticos de um nodo sejam modifica-
dos apenas na vizinhança local do nodo vencedor e todos os pesos modificados assemelhem-se
ao estímulo atual com mais precisão do que no passado. Diferentes sinais de entrada em diferen-
tes tempos afetam regiões diferentes na grade de nodos. Deste modo, depois de muitos passos
de aprendizagem, os pesos sinápticos começam a adquirir valores que se relacionam suavemente
dentro desta grade de maneira equivalente aos estímulos do espaço de entrada (Kohonen, 1982,
1985). A Eq. 5.3 descreve como é realizada a adaptação dos pesos.

w j(n+1) = w j(n)+η(n)h ji(x)(n)(x−w j(n))
�
 �	5.3

onde η(n), é a função de decaimento da taxa de aprendizagem e h ji(x) é a função de decaimento
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da vizinhança, ambas decaem a medida que se passam as iterações de treinamento.

A função da taxa de aprendizagem é dada pela Eq. 5.4 que faz com que a taxa se inicie com
o valor definido em η0 e decaia monotonicamente com o progresso das iterações.

η(n) = η0 exp
(
− n

τ2

)
, n = 0,1,2, ...,

�
 �	5.4

onde τ2 é uma constante de tempo que ajusta a velocidade do decaimento.

A etapa de cooperação entre os nodos ocorre através do ajuste que é feito também aos nodos
vizinhos ao vencedor em direção do estímulo de entrada. O nível de adaptação aplicado a cada
nodo da vizinhança do vencedor pode ser descrito pala função h ji(x)(n) exibida na Eq. 5.5. Esta
função atinge seu máximo para o vencedor, isto é j = i e decai através de uma gaussiana com a
distância lateral entre os nodos vizinhos distribuídos sobre a grade.

h ji(x)(n) = exp
(
−
||r j− ri||2

2σ2(n)

)
, n = 0,1,2, ...,

�
 �	5.5

onde, ri ∈ R2 e rs ∈ R2 (no caso de uma grade bidimensional) são as posições vetoriais do
vencedor i e de seu vizinho j na grade, e σ(n) corresponde a largura ou raio da função de
vizinhança. O valor de σ(n) se inicia em σ0 e decresce monotonicamente com o decorrer das
iterações, conforme a Eq. 5.6 (Haykin, 1998; Kohonen, 1982, 1985).

σ(n) = σ0 exp
(
− n

τ1

)
, n = 0,1,2, ...,

�
 �	5.6

onde τ1 é uma constante de tempo que ajusta a velocidade do decaimento.

Com isso, está definida a estrutura básica de um SOM. Conforme mencionado na seção ante-
rior, o SOM e suas derivações serão utilizados para as etapas de agrupamento da representação
das percepções. Ou seja, os padrões de entrada que tiverem um mesmo nodo como vencedor
estarão em um mesmo grupo e serão representados pelo conjunto de pesos armazenados neste
nodo vencedor. Este conjunto de pesos é então considerado como o protótipo deste grupo, uma
vez que sumariza as características das percepções por ele agrupadas.

As seções seguintes apresentam uma visão completa dos procedimentos para gerar as
representações as percepções visuais, Seção 5.2, e as percepções auditivas, Seção 5.3, que
compõe as saídas do Módulo II. A representação das propriocepções poderia ser feita de forma
similar, porém será coberta em trabalhos futuros.
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5.2 Composição da Representação de Objetos

O Módulo II recebe como entrada as percepções visuais produzidas pelo Módulo I, isto é, as
características extraídas dos pontos de interesse das imagens e representadas pelo descritor
SIFT. As saídas do Módulo II são os histogramas representando a composição das percepções
de entrada. A Figura 5.3 ilustra esse processo, incluindo as operações realizadas no Módulo I
(etapa A) e o reconhecimento dos objetos que ocorre pode ocorrer a partir das saídas do Módulo
II. A operação realizada pelo Módulo II está indicada na etapa B e consiste na produção dos
histogramas através do agrupamento das características.

Agrupamento de
objetos

descritor de 128 características (SIFT)

Histograma de ocorrências

Formação do Codebook

...

Detector de pontos de interesse Hessian Afim

B - Representação

C - Reconhecimento

A - Percepção

Agrupamento de
Retalhos de imagens

Figura 5.3 Ilustração das etapas do reconhecimento de objetos. A - ilustra o mapeamento sensório-
perceptivo; B - ilustra a representação dos objetos; e C - ilustra a etapa de reconhecimento dos objetos.

Quando uma imagem é apresentada nas entradas do Módulo I os pontos de interesse são
identificados através do detector Hessiano afim. Em seguida as regiões em tornos do ponto
de cada ponto de interesse são representadas pelo descritor SIFT e enviadas para o Módulo II.
Duas operações são definidas para o Módulo II: A primeira operação consiste no treinamento
do SOM para criar os agrupamentos de características semelhantes nos nodos da camada de
saída do SOM. A segunda operação consiste na criação do histograma de saída a partir de uma
sequência de características extraídas de uma imagem. O treinamento do SOM ocorre conforme
definido na Seção 5.1.1.
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O número de nodos na camada de entrada do SOM é dado pelo número de componentes no
descritor de imagens utilizado, e a quantidade de nodos na camada de saída define o tamanho do
dicionário de características, frequentemente referido na literatura como o tamanho do codebook.
Ou seja, ele define o tamanho da representação de saída do Módulo II. Um maior número de
nodos na camada de saída fará com que as características sejam distribuídas em mais grupos,
aumentando o nível de detalhes da representação. Por outro lado, nodos demais na camada de
saída faz com que pequenas diferenças entre objetos semelhantes resultem em representações
muito distinta para estes objetos, prejudicando as comparações.

O histograma de saída do Módulo II é computado fazendo uma composição de uma sequência
de entradas. Dada uma sequência de características extraídas de uma imagem, {x1, x2, x3, ...,
xn}, o histograma é formado apresentando-se cada característica nas entradas do SOM e
computando-se o nível de atividade de cada nodo conforme a

�
 �	5.7 .

ack j(xk,w j) =
1

Dω(xk,w j)+1

�
 �	5.7

onde xk representa a k-ésima característica de entrada, w j é o peso da unidade j da camada de
saída e Dω(x,w j) é a distância Euclidiana entre a entrada e o valor armazenado na unidade j.
O nível de atividade varia entre zero e um, tendendo a zero quando a distância entre o padrão
de entrada e o valor armazenado no nodo for grande, e tendendo a um quando a distância se
aproxima de zero.

O histograma de atividade produzido por um padrão de entrada, h(xk) = [ack1 ack2 ack3 ...
ackm]ᵀ é um vetor contendo o nível de atividade que a característica de entrada xk induziu em
cada nodo do mapa. A quantidade de nodos na camada de saída do mapa define o tamanho
do dicionário. A partir disto, o histograma de saída, Hn

1, é computado como sendo a soma dos
histogramas de atividade induzidos pelas ultimas n características de entrada, dividida por sua
norma:

Hn
1 =

∑
n
k=1 h(xk)

‖∑
n
k=1 h(xk)‖

�
 �	5.8

A representação proposta é diferente da utilizada por Kinnunen et al. (2012), uma vez que
estes utilizam um histograma de ocorrências em lugar do histograma de ativação aqui proposto.
No histograma de ocorrências apenas o nodo vencedor para cada padrão é considerado, contado
como valor 1 em sua respectiva posição do histograma e zero é atribuído para os demais nodos.
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5.3 Composição da Representação de Palavras

A estratégia utilizada para realizar a composição das percepções auditivas é análoga à utilizada
com as percepções visuais. Neste caso as entradas do módulo consistem nas representações
numéricas dos fonemas conforme definido no Capítulo 4, em sua sequência original (Figura 5.4).

Reconhecimento de 
palavras

B - Representação

C - Reconhecimento

12 características
por fonema

/k   /or /f   /ar      /e     /chchair  fork 

Representação 
fonética

A - Percepção ...

...

...

...

Agrupamento de 
morfemas 

4 fonemas

Histograma de ocorrências

Formação do Codebook

Figura 5.4 Ilustração das etapas do reconhecimento de palavras. A - ilustra o mapeamento sensório-
perceptivo; B - ilustra a representação dos objetos; e C - ilustra a etapa de reconhecimento das palavras.

Para evitar que palavras distintas que possuam o mesmo conjunto de fonemas apresentem
representações semelhantes, os fonemas são alinhados em sua sequência original e deslocados
um a um pelas entradas do SOM. Cada deslocamento consiste em uma entrada fornecida para o
mapa. Este procedimento continua até que o último fonema seja apresentado para o último nodo.
No começo e no término do deslocamento alguns nodos de entrada não recebem nenhum fonema,
e suas entradas são atribuídas com o vetor nulo. A ideia é que os nodos do SOM representem
morfemas ou partes de morfemas, e não fonemas isolados. A quantidade de nodos na camada de
entrada indica a quantidade de fonemas que serão considerados simultaneamente para computar
as ativações e formar os histogramas. Quatro fonemas simultâneos já são suficientes para criar
uma representação adequada.

Uma vantagem deste método é que ele pode ser utilizado para representar e comparar
palavras de tamanho arbitrário, incluindo palavras compostas ou expressões compostas por
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poucas palavras que aparecem frequentemente juntas, e acabam atuando como se fossem apenas
uma palavra com um significado, como “guarda-chuvas”, “bom dia” ou “tudo bem”.

Apesar desta diferença, as operações de treinamento e criação de histogramas para represen-
tar as percepções auditivas ocorrem exatamente conforme definido para as percepções visuais.
Ou seja, as saídas são os histogramas, Hn

1, computados como sendo a soma dos histogramas de
atividade induzidos pelas ultimas n características de entrada, dividida por sua norma. Ou seja,
conforme definido na

�
 �	5.7 e na
�
 �	5.8 .

5.4 Validação das Representações Propostas

A validação das representações produzidas pelos métodos propostos será realizada em três
etapas. Na Seção 5.4.1 será apresentada a metodologia utilizada para avaliar a qualidade das
representações propostas, a qual consiste de uma métrica de avaliação da qualidade de agrupa-
mentos chamada de entropia condicional. A partir disso, na Seção 5.4.2 será avaliada a qualidade
da representação dos objetos e na Seção 5.4.3 será avaliada a qualidade da representação de
palavras. Por fim, na Seção 5.4.4 será avaliada a fusão das representações visuais e auditivas. O
objetivo final destes experimentos é verificar se a representação fundida facilita a aprendizagem
das categorias de objetos.

Os experimentos serão realizados tendo em vista o modelo exibido nas Figuras 5.3 e 5.4.
As representações produzidas serão agrupadas por um SOM e a coerência dos agrupamentos
através da métrica definida na Seção 5.4.1. A pressuposição é a de que uma boa representação
resultará em agrupamentos coerentes.

5.4.1 Avaliação da Qualidade dos Agrupamentos

Na literatura de reconhecimento não-supervisionado de objetos em imagens, a qualidade dos
agrupamentos formados tem sido avaliada através da pureza, da informação mútua e da entropia
condicional. A mais utilizada é a entropia condicional (Tuytelaars et al., 2010; Kinnunen et al.,
2012), e por isto, esta foi a métrica adotada para avaliar os resultados obtidos.

Dado o conjunto dos os rótulos dos agrupamentos conhecidos (X) e dos obtidos por um
método de agrupamento (Y ), e sejam as variáveis (x,y), amostradas do espaço conjunto discreto
e finito, X×Y . A entropia condicional é dada por:

H(X |Y ) = ∑
y∈Y

p(y) ∑
x∈X

p(x|y) log
1

p(x|y)
�
 �	5.9

onde p(y) é a probabilidade de ocorrer o rótulo y e p(x|y) é a probabilidade condicional de se
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observar x, dado que y foi observado.
Na prática a distribuição p(x,y) não é conhecida, portanto, ela é estimada a partir das

frequências observadas em um processo de testes, resultando em uma estimativa empírica. Esta
medida tem uma interpretação intuitiva, uma vez que fornece a quantidade média de incerteza
que permanece sobre X uma vez que o valor de Y é conhecido. Quanto menor for o valor da
entropia condicional, melhor será a qualidade do agrupamento. No caso, ela será utilizada
para medir o quanto de incerteza permanece no agrupamento conhecido, dadas as instâncias
estimadas. A entropia condicional possui as seguintes propriedades:

a) H(X |Y )≥ 0, com a igualdade ocorrendo se e somente se Y determina X .

b) H(X |Y )≤ H(X), com a igualdade ocorrendo se e somente se Y é independente de X .

A entropia condicional se caracteriza por decrescer com o aumento do número de agru-
pamentos produzidos. Sendo assim, ela deve ser utilizada para comparar resultados com um
mesmo número de agrupamentos.

5.4.2 Validação da Representação de Objetos

O conjunto de dados utilizado para avaliar a representação das percepções visuais é um sub-
conjunto da base conhecida como Caltech256 (Griffin et al., 2007). A base completa contém
256 categorias de objetos com mais de 80 imagens em cada categoria, além de uma categoria
genérica com objetos variados. Tuytelaars et al. (2010) realizaram experimentos em um sub-
conjunto contendo 20 categorias selecionadas manualmente. O nome dessas categorias está
indicado na Tabela 5.2. Kinnunen et al. (2012) também apresentaram testes subconjunto de
categorias. Sendo assim, o método implementado também será avaliado neste conjunto de dados
e comparado com os melhores resultados apresentados naqueles trabalhos.

Tabela 5.2 Nome das 20 categorias selecionadas por Tuytelaars et al. (2010) dentre as 256 disponíveis
na base Caltech256 de Griffin et al. (2007).

American flag diamond ring dice fern
fire extinguisher fireworks French horn ketch 101
killer whale leopards 101 mandolin motorbikes 101
pci card rotary phone roulette wheel tombstone
Pisa tower zebra airplanes 101 faces easy 101

O esquema mostrado na Figura 5.3 foi implementado com um SOM para formar o codebook

(Representação) e outro SOM para realizar o agrupamento dos histogramas produzidos pelo
primeiro SOM (Reconhecimento). Os parâmetros dos mapas foram ajustados por tentativa
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e erro e estão exibidos na Tabela 5.3. Primeiramente o mapa de representação foi treinado
com as características extraídas da imagem em ordem aleatória. Em seguida as características
de cada imagem foram apresentadas nas entradas do mapa de representação e os histogramas
gerados foram utilizados para treinar o mapa de reconhecimento. Após o treinamento do
mapa de reconhecimento as imagens foram agrupadas em seus respectivos nodos vencedores e
foi calculada a entropia condicional deste agrupamento em comparação com o agrupamento
original. Este procedimento foi repetido 30 vezes.

Tabela 5.3 Parâmetros utilizados em ambos os SOMs nas simulações da representação e reconhecimento
de objetos. S é o número de amostras no conjunto de dados.

Mapa Parâmetro Valor

R
ep

re
se

nt
aç

ão

Tamanho da grade 1 × 42
Taxa de aprendizagem (α) 0,10
Decaimento da taxa de aprendizagem (λ2 1,60
Vizinhança (σ ) 0,40
Decaimento da vizinhança (λ1) 1,60
Nº de iterações 10×S

R
ec

on
he

ci
m

en
to Tamanho da grade 4×5

Taxa de aprendizagem (α) 0,10
Decaimento da taxa de aprendizagem (λ2) 1,10
Vizinhança (σ ) 1,50
Decaimento da vizinhança (λ1) 1,20
Nº de iterações 100×S

Para avaliar a qualidade do agrupamento produzido pelo SOM foi calculada a entropia
condicional. Os resultados obtidos são exibidos na Tabela 5.4 em comparação com os resultados
apresentados por Tuytelaars et al. (2010) e Kinnunen et al. (2012). A tabela exibe o tamanho do
codebook utilizado além da entropia condicional média e o desvio padrão.

Tabela 5.4 Comparativo da entropia condicional obtida com os resultados apresentados por Tuytelaars
et al. (2010) e Kinnunen et al. (2012).

Método Tamanho do codebook Entropia condicional Desvio padrão

Tuytelaars et al. (2010) 1000 2,22 0,04
Kinnunen et al. (2012) 100 2,34 0,05
Kinnunen et al. (2012) 500 2,10 0,04
Kinnunen et al. (2012) 2000 1,93 0,04
Kinnunen et al. (2012) 10000 1,77 0,02
Resultado obtido 42 1,91 0,03

Kinnunen et al. (2012) conseguiram obter valores mais baixos para a entropia condicional do
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que os que foram obtidos com a representação proposta, porém, com um codebook de tamanho
bastante elevado (10000). É importante salientar que os testes foram realizados utilizando
apenas o detector Hessiano afim. Porém, é possível obter resultados ainda melhores combinando
detectores (Tuytelaars et al., 2010; Kinnunen et al., 2012).

Os experimentos mostram que a representação proposta apresenta resultados similares aos
do estado da arte, porém, com um tamanho de codeboook consideravelmente menor, sendo,
portanto, uma representação mais compacta. Com isso, foi possível atingir uma entropia de 1,91
com uma representação 98% menor (42 contra 2000) que a utilizada por Kinnunen et al. (2012)
para atingir este mesmo patamar. Isto pode ser atribuído a utilização do histograma de ativação
em lugar do histograma de ocorrências.

Portanto, a representação das percepções visuais proposta pode ser considerada adequada
para os objetivos desta Tese.

5.4.3 Validação da Representação de Palavras

Para avaliar a representação das palavras foi criado um conjunto de 28 listas de palavras. Cada
lista de é composta por que contém um morfema em comum. Por exemplo, as palavras da lista
(conform, cuneiform, deform, form, formal) possuem em comum o radical form. O conjunto
completo de listas de palavras é exibido na Tabela 5.5.

O esquema mostrado na Figura 5.4 foi implementado, de forma análoga ao que foi feito
anteriormente, com um SOM para formar a representação e outro SOM para realizar o agrupa-
mento dos histogramas produzidos pelo primeiro SOM, sendo estes, respectivamente, os mapas
de representação e reconhecimento. Os parâmetros dos mapas foram ajustados por tentativa e
erro e estão exibidos na Tabela 5.6. Novamente, o mapa de representação foi treinado primeiro,
com as características extraídas das palavras em ordem aleatória. Em seguida as características
de cada palavra foram apresentadas nas entradas do mapa de representação e os histogramas
gerados foram utilizados para treinar o mapa de reconhecimento. Após o treinamento do mapa
de reconhecimento as palavras foram agrupadas em seus respectivos nodos vencedores e foi cal-
culada a entropia condicional deste agrupamento em comparação com o agrupamento original.
Este procedimento foi repetido 30 vezes.

Após 30 execuções, a entropia condicional média obtida foi de 1,148 (± 0,023). Um
resultado típico é exibido na tabela Tabela 5.7 para ilustrar os agrupamentos produzidos pelo
mapa de reconhecimento. Cada célula da tabela representa um nodo do mapa e contém todas as
palavras que nele foram agrupadas. O código de cores foi utilizado para facilitar a localização
de palavras de uma mesma lista. Células contendo várias palavras de uma mesma cor indicam
bons agrupamentos.
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Tabela 5.5 Listas de palavras com morfemas semelhantes utilizadas para avaliar a representação de
palavras proposta. Cada lista é representada por uma cor distinta.

1 atom,atomic,atonal,atone,atonement
2 ball,ballad,ballade,ballerina,ballet
3 cafeteria,caffeine,coffee,caffeinated,cafetizer
4 data,date,mandate,backdate,database,dateline,dating
5 debenture,debit,debt,debtor,indebted
6 ecology,economics,economy,ecosystem,ecumenical
7 ethical,ethics,ethology,ethos,unethical
8 fabric,fabricate,fabrication,prefabricated
9 conform,cuneiform,deform,form,formal
10 general,generic,genocide,gentile,gentleman,genus,heterogeneous,homogeneous
11 ahead,behead,forehead,head,headache,header,headhunter,headlight,headline,headphone,headset
12 iterative,reiterate,alliteration,alliterative,illiterate
13 adjourn,journal,journalism,journey,journeyman
14 know,acknowledge,knowledge,knowledgeable,known
15 lateral,bilateral,collateral,lateral,trilateral,unilateral
16 machination,machine,machinery,machinist,mechanic,mechanical,mechanism,mechanize
17 magnanimous,magnate,magnificent,magnify,magnitude,magnum
18 neural,neurology,neurotic,aneurism,neurasthenia,neurons,neurosurgery
19 orthodontist,periodontal,orthodontia,orthodontist,dental,dentist,dents
20 psyche,psychedelic,psychiatry,psychoanalysis,psychology,psychosis,psychosomatic,psychotherapy
21 headquarters,quart,quarter,quarterback,quarterdeck,quartermaster,quarters,quartet,quartile
22 irradiate,radial,radiant,radiate,radiator,radio,radiology,radium,radius
23 salutary,salutatorian,salute
24 tablature,table,tableau,tablespoon,tablet,tabloid,tabulate
25 vegetable,vegetal,vegetarian,vegetate,vegetation
26 bewilder,wild,wildcat,wilderness,wildfire,wildflower,wildlife
27 xenon,xenophobia,xenophobic,xenos
28 cenozoic,mesozoic,paleozoic,protozoan,zodiac,zoo,zoology

Os agrupamentos exibidos na Tabela 5.7 são bastante coerentes. Dez dos 36 agrupamentos
(1x1, 1x2, 1x5, 1x6, 2x1, 2x4, 2x5, 3x6, 4x3 e 5x4) contém palavras de uma só lista. Em
diversos outros casos os agrupamentos apesar de conter palavras de listas distintas contém
palavras semelhantes, tais como, “general” e “journal”, “echology” e “ethology”, “illiterate”
e “irradiate”. Além disso, em diversos casos, palavras de uma mesma lista ficaram separadas,
porém em células vizinhas tais como, “aneurism”, “neural” e “neurotic”.

Sendo assim, a representação proposta para as palavras pode ser considerada adequada para
os objetivos desta Tese, tomando como base os baixos valores obtidos na entropia condicional e
a coerência observadas na análise subjetiva dos resultados da Tabela 5.7.

5.4.4 Integração de Percepções

Uma vez validadas as representações das percepções visuais e auditivas de forma independente,
é necessário avaliar também se a integração destas duas representações em uma representação
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Tabela 5.6 Parâmetros utilizados em ambos os SOMs nas simulações da representação de palavras.

Mapa Parâmetro Valor
R

ep
re

se
nt

aç
ão

Tamanho da grade 1 × 70
Taxa de aprendizagem (α) 0,593
Decaimento da taxa de aprendizagem (λ2) 1,100
Vizinhança (σ ) 0,310
Decaimento da vizinhança (λ1) 0,741
Nº de iterações 100×S

R
ec

on
he

ci
m

en
to Tamanho da grade 6×5

Taxa de aprendizagem (α) 0,190
Decaimento da taxa de aprendizagem (λ2) 0,90
Vizinhança (σ ) 0,62
Decaimento da vizinhança (λ1) 1,50
Nº de iterações 600×S

composta pode ser realizada sem prejuízo.

A inspiração para esta simulação vem de experimentos com crianças nos quais foi de-
monstrado que a presença de rótulos dando nome a objetos podem alterar a maneira como
estes objetos são categorizados quando estão sendo aprendidos (Plunkett et al., 2008). Seus
experimentos indicam que quando as crianças estudam objetos de formas variadas sem que
seja informado para elas os nomes destes objetos, elas tendem a formar categorias distintas
das que seriam formadas se os nomes dos objetos fossem informados. A diferença observada
consiste no fato de que objetos que poderiam ser agrupados em categorias distintas quando não
há presença do rótulo, acabam sendo agrupados em uma mesma categoria quando um mesmo
rótulo é fornecido para ambos os objetos, pois isso, de alguma forma os torna mais semelhantes.
O contrário também pode ocorrer, ou seja, objetos que seriam suficientemente parecidos para
serem agrupados em uma mesma categoria, acabam sendo agrupados em categorias distintas
quando são fornecidos rótulos distintos para cada um dos objetos.

Poderia se hipotetizar que este tipo de característica auxiliaria na criação de uma forma
comum de enxergar o mundo, a princípio entre pais e filhos e, por sua vez, após algumas
gerações, entre os demais indivíduos da sociedade, o que facilitaria o desenvolvimento da
linguagem. Imagine, por exemplo, a categoria “veículo” a qual pertencem tanto motos quanto
helicópteros, apesar de possuírem aparências totalmente distintas. Sem dúvida, saber que ambos
são utilizados para se deslocar de um local para outro (conhecimento pragmático) auxilia na
criação desta categoria cognitiva. No entanto, o compartilhamento de um mesmo rótulo (veículo)
poderia auxiliar na categorização, chamando atenção para as características em comum entre
estes objetos.
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Tabela 5.7 Resultado do agrupamento de palavras com o SOM.
1 2 3 4 5

1

machination
mechanic

mechanical
mechanism
mechanize

know known
general generic
genocide gentile
journal journey

ecology ethical
ethics ethology

unethical
alliteration

atom atone
ahead adjourn

2

magnanimous
magnate

magnificent
magnify

magnitude
magnum

gentleman
journalism

journeyman
aneurism

ethos genus

atonal
atonement
economics
economy

ecumenical
acknowledge

atomic indebted
iterative

alliterative
illiterate
irradiate

3

mandate
machine

machinery
machinist
neurotic

neurasthenia
neurons

neurosurgery
mesozoic

knowledge
knowledgeable

neural
neurology

heterogeneous
headhunter

headline
headphone

psychoanalysis
vegetable

vegetal
vegetarian
vegetation

xenophobia
xenophobic

fabric fabricate
fabrication

head headache
header

headlight
headset

psychedelic
vegetate

4 homogeneous
xenon xenos

wild wildcat
wilderness

wildfire
wildflower

wildlife

forehead
orthodontist
orthodontia
orthodontist
headquarters

psychosis
psychosomatic
psychotherapy

cenozoic

psyche
psychiatry
psychology

5

conform
cuneiform

deform form
formal

lateral bilateral
collateral lateral

trilateral
unilateral

prefabricated
periodontal
tablespoon
paleozoic
protozoan

cafeteria
caffeine coffee

caffeinated
cafetizer

ecosystem
dentist

data date debit
debt debtor

6

radial radiant
radiate radiator
radio radiology
radium radius

reiterate

quart quarter
quarterback
quarterdeck

quartermaster
quarters quartet

quartile

backdate
database

tablature table
tableau tablet

tabloid tabulate

ball ballad
ballade

ballerina ballet
dateline dating

debenture
behead dental
dents bewilder

Para avaliar se a representação proposta é capaz de exibir este tipo de fenômeno, no
experimento desta seção, tanto percepções visuais quanto auditivas serão fornecidas como
estímulo, sendo processadas em paralelo nas etapas de percepção e representação. Nestas etapas,
o processamento será realizado exatamente conforme nos experimentos anteriores, porém, os
vetores contendo as representações produzidas para cada tipo de estímulo serão concatenados
para formar as entradas do mapa de reconhecimento. A Figura 5.5 ilustra este processo.
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SOM – Objetos

SOM – Palavras SOM – Imagens 

12 características
por fonema

4 fonemas descritor de 128 características (sift)

Detector de pontos de interesse Hessian Afim 

B - Representação

C - Reconhecimento

A - Percepção

/ar      /e     /chchair

Representação 
fonética

Figura 5.5 Ilustração da representação composta. Neste caso, ambas as percepções visuais e auditivas se-
rão processadas paralelamente. A - ilustra o mapeamento sensório-perceptivo; B - ilustra a representação
dos objetos; e C - ilustra a etapa de reconhecimento dos objetos.

A representação será validada verificando se a presença de rótulos facilita na formação
das categorias desejadas, ou seja, aquelas que são induzidas pelos rótulos. Espera-se que
com isso entropia condicional obtida seja menor do que a que foi obtida apresentando apenas
imagens. As entrada visuais serão as mesmas utilizadas no experimento da Seção 5.4.2, ou
seja, as imagens das 20 categorias da base Caltech256. As entradas auditivas serão os nomes
das 20 categorias, conforme mostrado na Tabela 5.2 removendo-se os numerais e convertendo
palavras no plural para palavras no singular, a saber: American flag, diamond ring, dice, fern,
fire extinguisher, fireworks, French horn, ketch, killer whale, leopard, mandolin, motorbike,
PCI card, rotary phone, roulette wheel, tombstone, Pisa tower, zebra, airplane e face. Para
cada imagem fornecida como entrada será apresentada em paralelo a palavra correspondente a
categoria a qual a imagem pertence.

Os valores dos parâmetros de cada um dos mapas foram ajustados por tentativa e erro, e
estão exibidos na Tabela 5.8. O experimento foi repetido 30 vezes e os valores da entropia
condicional foram registrados. Vale salientar que na representação composta, apenas 30% dos
atributos (60) eram provenientes dos estímulos auditivos enquanto que os demais 70% (140)
eram provenientes dos estímulos visuais. Estas proporções indicam os pesos que cada tipo de
informação tem na distância Euclidiana utilizada para escolher os nodos vencedores no mapa de
reconhecimento, e com isso, definir os agrupamentos formados. Portanto, estes valores indicam
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o quanto cada tipo de informação é capaz de influenciar no resultado final.

Tabela 5.8 Parâmetros utilizados em cada SOM nas simulações da representação de palavras e objetos.

Mapa Parâmetro Valor

R
ep

re
se

nt
aç

ão
de

im
ag

en
s

Tamanho da grade 1 × 140
Taxa de aprendizagem (α) 0,054
Decaimento da taxa de aprendizagem (λ2) 0,53
Vizinhança (σ ) 0,25
Decaimento da vizinhança (λ1) 0,98
Nº de iterações S

R
ep

re
se

nt
aç

ão
de

pa
la

vr
as

Tamanho da grade 1 × 60
Taxa de aprendizagem (α) 0,050
Decaimento da taxa de aprendizagem (λ2) 1,25
Vizinhança (σ ) 1,55
Decaimento da vizinhança (λ1) 0,55
Nº de iterações S

R
ec

on
he

ci
m

en
to Tamanho da grade 4×5

Taxa de aprendizagem (α) 0,08
Decaimento da taxa de aprendizagem (λ2) 1,88
Vizinhança (σ ) 0,80
Decaimento da vizinhança (λ1) 1,04
Nº de iterações 400×S

Os resultados obtidos apresentam uma entropia condicional média de 1,40 (± 0,10), o que
corresponde a uma redução de 26% em relação a entropia condicional obtida no experimento
utilizando apenas as imagens (1,91 ± 0,03). Um teste t, com 99% de confiança, assegura
que este resultado é estatisticamente diferente do anterior, o que confirma que a fusão das
representações é construtiva. Sendo assim, a representação de estímulos visuais e auditivos pode
ser considerada como validada.

5.5 Conclusão

Neste Capítulo, foi apresentado o Módulo de Representação (II). O objetivo desse módulo é o
de criar uma representação que possa ser mais facilmente correlacionada com os objetos do am-
biente, fazendo composição espacial e temporal das informações. A representação foi validada
através do agrupamento das representações produzidas. Uma vez que estes agrupamentos se
mostram coerentes, o que é fundamental para se agrupar elementos do ambiente, a representação
produzida foi considerada válida.
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A representação baseada na abordagem BoF se mostrou eficaz e genérica, sendo capaz de
representar adequadamente tanto as percepções visuais quanto as auditivas e até mesmo a fusão
de ambas. A utilização dos histogramas de ativação em lugar dos histogramas de frequência,
é capaz de capturar mais informações contidas no mapa do que os histogramas de ocorrência
utilizados por Kinnunen et al. (2012). Com isso foi possível produzir uma representação de
imagens tão informativa quanto a produzida com os histogramas de ocorrência, porém mais
compacta.

O agrupamento das informações, tanto para compor a representação quanto para avaliar
as representações, foi implementado utilizando-se a versão original do mapa de Kohonen
(1982). Porém, outras variações do SOM também podem ser utilizadas, trazendo características
interessantes como a aprendizagem do número de agrupamentos corretos e topologias variantes
no tempo, fazendo com que as vizinhanças possam se adequar melhor aos dados de entrada.
No Capítulo 8 serão apresentados experimentos com variações aperfeiçoadas dos mapas auto-
organizáveis implementando as funções do Módulo II.

Dentro do modelo proposto, as saídas do Módulo de Reconhecimento serão enviadas para o
Módulo de Contexto (III), onde as sequências de informações que se repetem com frequência
serão reconhecidas, em seguida a informação será enviada para o Módulo de Associação (IV),
onde ocorrerá um agrupamento semelhante ao que foi realizado neste Capítulo para validar as
representações. No Capítulo seguinte será apresentado o Módulo de Contexto.
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6
Módulo III - Contexto

Compreender o contexto no qual uma palavra está inserida pode ser fundamental para compre-
ender o seu significado. A identificação do contexto permite que estímulos semelhantes, possam
ser diferenciados quando vistos em contextos distintos. Por exemplo, uma mesma palavra
pode possuir significados distintos em contextos diferentes. Por outro lado, a identificação do
contexto também permite que estímulos diferentes sejam aproximados, por terem sido vistos em
contextos semelhantes. Ou seja, palavras distintas podem apresentar significados semelhantes
quando reconhecidas em contextos parecidos.

Em Pacheco (2004), contexto é definido como o conjunto de circunstâncias que acompanham
um acontecimento. Dois tipos de contexto podem ser diferenciados: o espacial e o temporal.
O contexto espacial é um conjunto de informações sobre a posição espacial de um ou mais
padrões com relação a outros. Em outras palavras, o contexto espacial contém informações que
identificam ou localizam um ou mais padrões em seu espaço de origem. O contexto temporal
é um conjunto de informações a respeito das entradas, saídas e/ou estados passados de um
sistema. Ou seja, é um conjunto de informações a respeito do histórico desse sistema em um
dado momento.

O Módulo de Contexto deve atuar na aprendizagem e no reconhecimento dos possíveis con-
textos. As suas entradas são as saídas do Módulo de Reconhecimento, ou seja, a representação
léxica, perceptiva e proprioceptiva. E suas saídas são constituídas de suas próprias entradas,
inalteradas, além do contexto reconhecido e associado a cada estímulo. Estas saídas são então
encaminhadas para o Módulo de Associação.

No cérebro, supõe-se que o hipocampo, uma região especializada localizada no sistema
límbico, associa uma informação recebida com um contexto espacial e temporal (Schacter,
1996; Fletcher et al., 1997; Aggleton e Brown, 1999). Estudos mais recentes apontam que os
neurônios do hipocampo apresentam padrões de disparo únicos, que poderiam servir como
uma representação neural do contexto (Butterly et al., 2011). Também foi observado por Aires
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(1991), que ratos com lesões no hipocampo, possuem dificuldades na memória contextual e
geralmente repetem suas decisões ao caminhar por um labirinto, visitando repetidamente as
mesmas posições.

A organização das regiões corticais de memória, especialmente no sistema límbico, contem-
plam inúmeras conexões recorrentes, tornando a abordagem de conexões recorrentes biologi-
camente mais plausível que outras abordagens como a de janelas temporais deslizantes para
formação de contexto (Pacheco, 2004).

Pacheco (2004) e Araújo et al. (2010) apresentaram um modelo para o fenômeno de falsas
memórias. Nestes trabalhos, os autores propuseram um módulo de contexto baseado na Teoria
da Ressonância Adaptativa, ou ART, do inglês Adaptive Resonance Theory (Grossberg, 1976),
que é capaz de executar as funções de aprendizagem e reconhecimento de contexto. O modelo,
chamado de “ART2 com Contexto”, foi proposto para a identificação do contexto semântico
contido em listas de palavras semanticamente relacionadas. O modelo foi construído levando
em consideração certo nível de plausibilidade biológica. Nesta Tese, este modelo foi utilizado
para a implementação do Módulo de Contexto.

Sendo assim, o modelo proposto por Araújo et al. (2010) será apresentado na Seção 6.1. Na
Seção 6.2 serão apresentados o ART1, o ART2 e o ART2 com Contexto. Na Seção 6.3 será
discutido como o ART2 com Contexto foi aplicado no problema desta Tese. A validação do
modelo será apresentada na Seção 6.4 e por fim, as conclusões do Capítulo serão discutidas na
Seção 6.5.

6.1 Papel do Contexto na Modelagem de Falsas Memórias

Falsas memórias são um tipo de falha de memória, em que o indivíduo pode (a) reconhecer
como tendo visto antes um objeto ou evento que não tenha ocorrido ou (b) não reconhecer algo
previamente presenciado. Estes são respectivamente, o falso reconhecimento e a rejeição errada.

Em experimentos desenhados para estudar falsas memórias (Roediger e McDermott, 1995;
Brainerd e Reyna, 1998), listas com aproximadamente 15 palavras são utilizadas. Cada lista de
palavras está associada a um “distraidor crítico” predefinido, que dá nome a lista, e todas as
palavras da lista estão semanticamente relacionadas com o seu respectivo distraidor crítico, o
qual não está presente na lista. Como exemplo, a lista associada ao distraidor crítico montanha,
poderia conter as palavras vale, cume, pico, alto e cordilheira, mas não a própria palavra
montanha. Estas listas, quando memorizadas por indivíduos, os fazem criar algum tipo de
contexto associado com o distraidor crítico, e nesta situação eles são induzidos a reconhecer as
palavras relacionadas com este contexto, mesmo que não façam parte da lista.

Por exemplo, nos experimentos de Brainerd e Reyna (1998), de um conjunto contendo 24
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listas preparadas nos moldes acima exemplificados, cada uma contendo aproximadamente 15
palavras, 12 listas foram apresentadas a um grupo de indivíduos. Em seguida os participantes
tiveram suas memórias testadas. As listas de teste incluíram: (a) 36 palavras extraídas das 12
listas apresentadas (3 palavras escolhidas aleatoriamente de cada lista), (b) os 12 distraidores
críticos das listas apresentadas, (c) 12 distraidores críticos das 12 listas não apresentadas, (d) 12
palavras extraídas das 12 listas não apresentadas (um palavra escolhida aleatoriamente de cada
lista).

Nos resultados, em média 63% dos distraidores críticos das listas apresentadas foram
reportados como estando presentes nas listas, quando na verdade, estas palavras não estavam
presentes nas listas (falso reconhecimento), enquanto que apenas 61% das palavras que de fato
estavam presentes na lista foram reportadas como tal (reconhecimento correto). Além disso,
apenas 39% das palavras presentes nas listas não foram reconhecidas (rejeição errada).

Estes experimentos sugerem que o contexto semântico formado durante as apresentações
dos padrões desempenha um papel importante para a memorização e é levado em conta durante
o reconhecimento (Matzen e Benjamin, 2009). Segundo as teorias mais aceitas atualmente
(Brainerd et al., 2008), dois processos distintos agem em paralelo durante a memorização e
reconhecimento, um sobre as informações fonéticas ou literais e o outro sobre a essência do
significado da palavra.

Figura 6.1 Arquitetura do modelo neural modular proposto por Araújo et al. (2010).

Em Araújo et al. (2010), um modelo de rede neural baseado em Pacheco (2004) foi cons-
truído para simular a ocorrência de falsas memórias utilizando conceitos da teoria do rastro
difuso, sendo esta baseada na metáfora de intuição, segundo a qual, as pessoas pensam, racioci-
nam e se lembram de forma inexata, utilizando resumos e não cópias completas e detalhadas
das informações, pois estas são mais fáceis de serem esquecidas (Brainerd e Reyna, 1990).

Araújo et al. (2010) propuseram um modelo neural modular que considera a fonética e o
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significado das palavras. O sistema neural proposto é composto por três módulos: de associação
sensorial, de contexto e de decisão (Figura 6.1). O fluxo de informações por cada um dos
módulos ocorre da seguinte forma:

Associação Sensorial: uma vez que um estímulo é recebido, ou seja, uma palavra é ouvida
para memorização ou reconhecimento, o Módulo de Associação Sensorial prepara uma repre-
sentação fonética e uma representação do significado do estímulo, que são enviadas ao módulo
de contexto. A representação fonética utilizada é aquela descrita na Seção 4.3. A representação
semântica adotada era construída a partir de uma matriz de propriedades, na qual cada linha
estava associada a uma palavra e cada coluna listava todas as propriedades consideradas pelos
autores (129, no total). Na linha de uma determinada palavra, cada coluna recebia um valor
entre zero e um, indicando o grau de pertinência daquela propriedade para aquela palavra, onde
zero indica pertinência mínima e um indica pertinência máxima. Com isso, a representação
semântica de uma palavra era composta por um vetor de 129 atributos reais, entre zero e um, ou
seja, as informações contidas em sua respectiva linha nessa matriz.

Contexto: O Módulo de Contexto mantém um registro histórico dos últimos estímulos
recebidos e associa cada estímulo com seu histórico atual. As saídas são constituídas pelo
contexto atual e suas próprias entradas.

Decisão: O Módulo de Decisão recebe as saídas do Módulo de Contexto e decide se o
padrão apresentado é reconhecido ou não, comparando o significado e a informação fonética
com o contexto recuperado.

Com esta arquitetura foi possível modelar de forma satisfatória as taxas de reconhecimento
correto e falso reconhecimento observados nos experimentos com seres humanos. Além disso,
nos testes realizados por Pacheco (2004), o Módulo de Contexto mostrou-se capaz de formar
um contexto atual, ou seja, uma representação que se aproxime do conjunto de dados de entrada
que já foram apresentadas ao sistema, privilegiando os dados mais recentes, em detrimento dos
mais antigos e, além disto, associando um contexto a cada novo dado de entrada recebido. Este
módulo será utilizado com um propósito similar nesta Tese. A rede neural utilizada em sua
implementação foi baseada em ART, a qual será apresentada a seguir.

6.2 Adaptive Resonance Theory - ART

A Teoria da Ressonância Adaptativa (ART) é uma teoria desenvolvida por Grossberg (1976),
que considera aspectos de como o cérebro processa a informação. Os autores propuseram uma
série de modelos de redes neurais que utilizam métodos de aprendizagem supervisionadas e
não-supervisionadas, e tratam problemas como o reconhecimento e a previsão de padrões.

O modelo neural não-supervisionado ART2, introduzido por Carpenter e Grossberg (1987a),
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foi escolhido para implementar as funções do Módulo de Contexto principalmente devido a
sua utilização para fins semelhantes em trabalhos anteriores (Pacheco, 2004). Além disso, de
maneira semelhante ao SOM, o ART2 utiliza aprendizagem não-supervisionada e incremental,
realiza agrupamento, associa estímulos de diferentes naturezas, possui capacidade de ajuste
no grau de semelhança dos padrões agrupados, lida com plasticidade e estabilidade, e possui
alguma plausibilidade biológica. Mas diferentemente do SOM, ele utiliza circuitos de conexões
recorrentes que se assemelham melhor com a maneira como se organizam as regiões cerebrais
que desempenham as funções modeladas neste Capítulo.

O primeiro modelo apresentado por Carpenter e Grossberg (1987b), o ART1, foi projetado
para agrupamento de vetores binários enquanto que o segundo modelo, ART2 (Carpenter e
Grossberg, 1987a), foi projetado para agrupamento de vetores contendo valores reais. O terceiro
modelo, chamado de ART3 (Carpenter e Grossberg, 1990), introduz um processo de busca de
arquiteturas ART para lidar de forma robusta com sequências de padrões de entrada analógicas
em tempo real. Os autores ainda propuseram outras variações para trabalhar com lógica difusa
(fuzzy) (Carpenter et al., 1991) e de forma supervisionada (Goodman et al., 1992). No entanto,
as versões propostas pelos autores após o ART2 são para problemas mais específicos, que fogem
do escopo deste trabalho. Já o modelo ART2 é simples e suficientemente completo para modelar
o Módulo de Contexto. Portanto, na seção seguinte serão apresentados os modelos ART1 e
ART2, dando um maior enfoque no segundo.

6.2.1 Modelos ART1 e ART2

Nos modelos ART1 e ART2, os padrões de entrada podem ser apresentados em qualquer ordem
e, cada vez que um padrão é apresentado, um nodo é escolhido para agrupá-lo e os pesos
associados ao nodo são ajustados para permitir a aprendizagem do padrão. Os pesos associados
a um nodo podem ser considerados como um protótipo ou exemplo típico (exemplar) para os
padrões armazenados naquele agrupamento.

Nas redes ART, o parâmetro de vigilância, ρ , permite controlar o grau de similaridade entre
os padrões associados a um mesmo grupo. Durante o treinamento, um mesmo padrão pode ser
apresentado diversas vezes, podendo ser colocado em grupos diferentes. Isto ocorre quando,
entre uma apresentação e outra do mesmo padrão, os pesos dos nodos foram modificados devido
à apresentação de outros padrões.

A rede é considerada estável quando cada padrão é sempre agrupado em um mesmo nodo.
Uma rede é plástica quando é capaz de aprender com igual intensidade um novo padrão apresen-
tado em qualquer fase do treinamento, seja no início ou após diversas épocas de treinamento.

Além de lidar com o problema de tornar a rede plástica, sem perder a estabilidade, e estável
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sem perder a plasticidade, as redes ART têm a característica de que o controle sobre os processos
da rede é realizado por nodos especializados, que decidem quando um padrão de entrada deve
ser agrupado no nodo vencedor ou em uma nova unidade.

Camada F1

Camada F2

B

T

Reset

Intra F1

bf(qi)

Controle do 
Reset

f(xi)aui

normalização

normalização

normalização

cpi

si

Ri

Y1 Yj
Ym

Ui

Wi

Vi

Pi
Qi

Xi

Figura 6.2 Estrutura básica do ART2.

Os modelos ART1 e ART2 são compostos por três grupos de nodos: a camada F1, ou
camada de entrada, a camada F2 ou camada de agrupamento e os nodos de controle (Figura 6.2).
Um conjunto de nodos na camada F1 é responsável por receber e processar os dados de entrada,
si, reduzindo a quantidade de ruído. Outro conjunto de nodos na camada F1 é responsável por
fazer a interface com a camada F2.

Para controlar as semelhanças entre os padrões agrupados em um mesmo nodo há duas
matrizes de pesos entre as camadas F1 e F2: B e T . A matriz B, ou matriz bottom-up, armazena
os pesos das conexões que partem de cada unidade i, em F1, para a cada unidade j, em F2,
(elementos bi j). A matriz T ou matriz top-down armazena os pesos das conexões que partem de
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cada unidade j em F2 para cada unidade i em F1 (elementos ti j).

A camada F2 é uma camada competitiva, ou seja, o nodo que obtiver o maior valor de saída
se torna candidato a aprender o padrão de entrada apresentado e as demais unidades têm sua
saída inibida para zero. Caso o grau de similaridade entre o padrão de entrada e vetor de pesos
de T conectado à unidade vencedora seja suficientemente alto, então a unidade vencedora será
treinada com o padrão de entrada, e vetor de pesos de T , conectado à unidade vencedora, será
atualizado.

Esta decisão é tomada pela unidade de reset, a qual implementa um mecanismo de controle
que recebe e compara os sinais de entrada e de saída na camada F1, estabelecendo o grau de
similaridade entre ambos e comparando-o com o valor do parâmetro de vigilância, ρ . Se o grau
de similaridade estiver abaixo de ρ , então esta unidade não poderá aprender e sua saída é inibida
para as demais tentativas, o que força a procura de um novo candidato.

Entre as ações tomadas, quando todas as unidades candidatas forem recusadas e inibidas
estão: (a) adicionar mais unidades de agrupamento em F2 para agrupar o novo padrão, (b)
reduzir o valor do parâmetro de vigilância e (c) classificar o padrão em uma classe especial que
contém todos os padrões não corretamente classificados (ou padrões rejeitados).

A principal diferença entre as redes ART1 e ART2 é que enquanto a primeira foi feita para
trabalhar com entradas binárias, a segunda foi pensada para trabalhar com valores reais. Neste
caso, é necessário tomar medidas para reduzir ruído. Isto é realizado em ART2 introduzindo-se
passos de normalização dos dados de entrada e de supressão de ruído.

Na rede ART2, para lidar com valores contínuos, a matriz T armazena valores reais e a
camada F1 contém seis tipos de unidades: W , X , U , V , P e Q (Figura 6.2). Cada uma destas
unidades é composta por um vetor de n dimensões, onde n é a dimensão do vetor de entrada.

As unidades W recebem os vetores de entrada e as unidades X armazenam uma versão
normalizada dos vetores de entrada. As unidades U armazenam um protótipo do padrão de
entrada a ser comparado com os protótipos, entretanto é necessário um pré-processamento
para fazer distinção entre ruídos e vetores em que todos os valores de entrada são baixos. As
unidades P fazem o papel de interface entre as camadas F1 e F2, ou seja, armazenam o valor
procurado em F2 e o candidato mais semelhante tendo as unidades Q que armazena uma versão
normalizada de P. As unidades V armazenam uma composição ponderada entre as versões
normalizadas e com supressão de ruídos do último padrão de entrada e do último candidato
encontrado. A função de ativação f (x), aplicada sobre X e Q é responsável por suprimir os
ruídos, ou seja, torna a saída nula em toda unidade cuja ativação seja menor que um limiar
previamente definido por θ :
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Algoritmo 6.1: Treinamento da rede ART2.
1 Inicialize: a, b, c, d, e, α , θ , ρ , nbrE pochs, nbrIterations, q e n;
2 para nbrE pochs faça
3 para cada padrão de entrada s faça
4 Inicialize as ativações na camada F1:
5 ui = 0; wi = si; pi = 0; qi = 0; xi = si/(e+ ||s||); vi = f (xi);
6 Atualize as ativações nas unidades F1 novamente:
7 ui = vi/(e+ ||v||); wi = si +aui; pi = ui,

xi = wi/(e+ ||w||); qi = pi/(e+ ||p||); vi = f (xi)+b f (qi);
8 Propague os sinais para as unidades em F2:
9 y j = ∑i(bi, j pi);

10 reset = true;
11 enquanto não houver reset faça
12 Encontre a unidade yJ em F2 com a maior ativação:
13 yJ = max[y j]; 1≤ j ≤ q;
14 se yJ =−1 então
15 J = uma unidade ainda não utilizada;
16 reset = f alse;
17 fim
18 Verificar se houve reset:
19 se reset então
20 ui = vi/(e+ ||v||); pi = ui +dtJ,i; pci+n = tJ,i+n;
21 ri = (ui + cpi)/(e+ ||u||+ c||p||);
22 se ||r||< (ρ− e) então
23 reset = true; yJ =−1;
24 senão
25 reset = f alse; wi = si +au; xi = wi/(e+ ||w||);
26 qi = pi/(e+ ||p||); vi = f (xi)+b f (qi);
27 fim
28 senão
29 para nbrIterations faça
30 Atualize a unidade vencedora, J:
31 tJ i = αdui +[1+αd(d−1)]tJ,i;
32 biJ = αdui +[1+αd(d−1)]bi,J ;
33 Normalize os vetores atualizados:
34 tJ,i = tJ,i/||tJ ||;
35 bi,J = bi,J/||bJ ||;
36 Atualize a ativação das unidades em F1:
37 ui = vi/(e+ ||v||); wi = si +aui; pi = ui+dtJi;
38 xi = wi/(e+ ||w||); qi = pi/(e+ ||p||); vi = f (xi)+b f (qi);
39 fim
40 fim
41 fim
42 fim
43 fim
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f (x) =

x if x≥ θ

0 if x < θ

As unidades de reset, Ri são responsáveis por verificar se o agrupamento encontrado em F2
é suficientemente semelhante ao padrão apresentado, s. O Alg. 6.1 apresenta o procedimento
completo de treinamento do ART2. Neste algoritmo, as variáveis pi,qi,ri,si,ui,vi,wi,xi,yi são
os i-ésimos elementos dos vetores P, Q, R, S, U, W, X, Y. J é o nodo na camada F2 com ativação
mais alta, reset, indica se o nodo vencedor da camada F2 pode aprender o padrão apresentado. T

e B são respectivamente as matrizes de pesos top-down e bottom-up. Os parâmetros do modelo
estão descritos abaixo:

Parâmetros do ART2
n: número de nodos na camada F1, sendo equivalente ao tamanho da entrada.
a e b: pesos fixos na camada F1.
c: pesos fixos usados para a condição de reset, no intervalo [0,1].
d: unidade de ativação do vencedor na camada F2 dentro do intervalo [0,1].
e: parâmetro para evitar a divisão por zero quando a norma do vetor for zero.
θ : parâmetro de supressão do ruído, tipicamente 1/

√
n. A entrada do vetor de

componentes com valores menores que θ serão setados como zero.
α: taxa de aprendizagem.
ρ : parâmetro de vigilância. Determina o número de grupos formados, valores dentro
do intervalo [0,7 ,1] produzem controle efetivo sobre o número de grupos formados.
nbrE pochs: número máximo de épocas.
nbrIterations: número máximo de iterações.

Uma vez treinada, a rede pode ser utilizada em modo teste, caso em que os padrões de
entrada serão apenas agrupados sem que haja aprendizagem. Para isso, os passos de atualização
dos pesos da rede (linhas 30-38, no Alg. 6.1) e de recrutamento de novas unidades (linha 15)
não são executados. Além disso, o parâmetro de vigilância é ajustado para 1 no momento em
que um novo padrão é apresentado. Caso nenhum nodo seja considerado suficientemente similar
para agrupar este padrão, então o parâmetro de vigilância é levemente reduzido, por exemplo,
através da equação: ρ = 0,999×ρ . Este processo é repetido até que o padrão de entrada seja
agrupado em alguma unidade.

Em Pacheco (2004), o modelo ART2 foi utilizado como base para a implementação do
módulo de contexto. No entanto, foi necessário modificar a rede para incluir características
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temporais, para permitir que a rede aprenda também o contexto em que os estímulos são
apresentados, assim como o contexto atual. As adaptações realizadas serão apresentadas na
seção seguinte.

6.2.2 ART2 com Contexto

No geral, a arquitetura do ART2 com Contexto é bem similar à do ART2 (Figura 6.3), a principal
diferença é a inserção das unidades de contexto com conexões recorrentes. O objetivo das
unidades de contexto é armazenar o histórico dos últimos padrões de entrada recebidos pela rede
e permitir que este contexto influencie tanto na fase de busca quanto na fase de reconhecimento
de padrões, no algoritmo do ART2.

Camada F2

contextoIntra F1

Camada F1

Unidades de 
Contexto

Ym

PCi

realimentação

B resetT

Ri

Controle 
do reset

Wi

Qi

Vi

Xi

normalização

normalização

normalização

...

Si

bf(q)i

f(x)i
aui

cpi

UCi Ui

YjY1

Pi

...

Figura 6.3 Estrutura do ART2 com Contexto. Observe que, além da informação das unidades Pi, as
matrizes T e B também armazenam a informação contextual vinda das unidades de contexto PCi.

O modelo tem a camada F2 idêntica a camada F2 do ART2. Porém, as unidades de contexto,
UC e PC, foram acrescidas ao modelo. Cada unidade UCi contém uma espécie de média dos
últimos valores das unidades Ui. Cada unidade Ui armazena a intensidade da ocorrência de
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uma característica do padrão de entrada, na representação interna da rede ART2, devidamente
normalizada e com supressão de ruídos.

Cada unidade UCi recebe duas conexões: a alimentação com o novo padrão de entrada,
vindo de Ui e uma realimentação, com seu próprio valor armazenado no passo anterior. Esta
realimentação é ponderada por um parâmetro, retro, que indica o peso do valor anterior de cada
unidade UCi em relação ao novo padrão em Ui, no cálculo do novo valor de UCi. Ao final da
apresentação dos estímulos, o contexto formado e armazenado nas unidades UC se aproxima de
um valor médio, o qual servirá para representar o contexto atual.

As unidades PC são utilizadas para fazer interface das unidades de contexto com a camada
F2. Elas têm papel equivalente ao desempenhado pelas unidades P na rede ART2 original,
no caso, informar o valor armazenado nas unidades UC à camada F2 e manter este valor
temporariamente armazenado para ser utilizado pelo mecanismo de reset. Porém, enquanto que
as unidades P armazenam apenas a entrada mais recente, as unidades PC armazenam informação
contextual. A adição das conexões entre Y e PC implicou na adição de linhas à matriz B e
colunas à matriz T , para armazenar os pesos destas conexões.

Além dos parâmetros do ART2, o ART2 com Contexto possui também os parâmetros
listados abaixo, que permitem ajustar o comportamento do contexto:

Parâmetros adicionais do ART2 com Contexto
back: peso do contexto no intervalo de [0,1]
contextWeight: razão de influência da informação do contexto sobre o mecanismo de
reset, dentro do intervalo [0,1]
dcontext : efeito equivalente ao d usado na unidade de contexto.
αcontext : razão de aprendizagem do contexto.

O algoritmo de treinamento (Alg. 6.2) consiste nos seguintes passos: Após a inicialização
das variáveis (linha 1) um laço é executado para cada época de treinamento.

Para cada padrão de entrada, as ativações das unidades nas camadas U, W, P, Q, X e V são
inicializadas (linha 5) e atualizadas para refletir os efeitos dos padrões de entrada (linhas 7 e 8).

Então, os valores computados são propagados para as unidades de contexto UC (linha 10) e
os novos valores são reescalados (linha 12) e copiados para a unidade PC (linha 14).

Em seguida, os valores armazenados nas unidades P e PC são propagados para a camada
F2, onde ocorre uma competição entre os grupos, com cada grupo produzindo uma ativação y j

(linha 16). Então, o laço iniciado na linha 18 se repete até que o grupo vencedor seja definido
e atualizado, ou seja, até que a condição de reset, inicializada como verdadeira na linha 17,
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Algoritmo 6.2: Treinamento do ART2 com Contexto.
1 Inicialize: a, b, c, d, e, α , θ , ρ , nbrE pochs, nbrIterations, n, back, contextWeight, dcontext , αcontext ;
2 para nbrE pochs faça
3 para cada vetor de entrada si faça
4 Inicialize a ativação das unidades em F1:
5 ui = 0; wi = si; pi = 0; qi = 0; xi = si/(e+ ||s||); vi = f (xi);
6 Atualize a ativação das unidades em F1:
7 ui = vi/(e+ ||v||); wi = si +aui; pi = ui;
8 xi = wi/(e+ ||w||); qi = pi/(e+ ||p||); vi = f (xi)+b f (qi);
9 Propague os valores para as unidades UC:

10 uci = (back)(uci)+(1−back) f (ui);
11 Normalize as unidades de contexto:
12 uci = uci/(e+ ||uc||);
13 Propague o contexto para as unidades PC:
14 pci = uci;
15 Calcule a ativação das unidades em F2:
16 y j = (1− contextWeight)∑i bi, j pi + contextWeight ∑i(bi+n, j pi);
17 reset = true;
18 enquanto reset faça
19 Encontre a unidade em F2 com a maior ativação yJ :
20 yJ = max[y j],1≤ j ≤ q;
21 se yJ =−1 então
22 J = uma unidade ainda não utilizada;
23 reset = f alse;
24 fim
25 se reset então
26 ui = vi/(e+ ||v||); pi = ui +dtJ,i; pci+n = tJ,i+n;
27 ri = (ui + cpi + contextWeight)/(e+ ||u||+ c||p||+ contextWeight||pc||);
28 se ||r||< (ρ− e) então
29 reset = true,yJ =−1;
30 senão
31 reset = f alse,wi = si +au,xi = wi/(e+ ||w||);
32 qi = pi/(e+ ||p||),vi = f (xi)+b f (qi);
33 fim
34 senão
35 para nbrIterations faça
36 Atualize os pesos associados a unidade vencedora J:
37 tJ i = αdui +[1+αd(d−1)]tJ,i;
38 biJ = αdui +[1+αd(d−1)]bi,J ;
39 tJ,i+n = αcontextdcontextuci +[1+αcontextdcontext(dcontext −1)]tJ,i+n;
40 bi+n,J = αcontextdcontextuci +[1+αcontextdcontext(dcontext −1)]bi+n,J ;
41 Normalize os vetores atualizados:
42 tJ,i = tJ,i/||tJ ||;
43 bi,J = bi,J/||bJ ||;
44 tJ,i+n = tJ,i+n/||tJ ||;
45 bi+n,J = bi+n,J/||bJ ||;
46 Atualize a ativação das unidades em F1:
47 ui = vi/(e+ ||v||); wi = si +aui; pi = ui+dtJi;
48 xi = wi/(e+ ||w||); qi = pi/(e+ ||p||); vi = f (xi)+b f (qi);
49 fim
50 fim
51 fim
52 fim
53 fim
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torne-se e permaneça falsa.

Inicialmente, o grupo J com maior ativação é encontrado (linha 20). Se este grupo estiver
desativado (ativação = -1), todos os grupos são desativados por causa do sinal de reset, e um
novo grupo é criado (linhas 21 a 24).

Entretanto, é verificado se o grupo vencedor é suficientemente similar ao padrão apresentado
(usando o parâmetro ρ), se não for, o grupo é desativado e ocorre o reset, então outro grupo
pode ser encontrado (linhas 25 a 33).

Se o grupo vencedor for considerado suficientemente similar ao padrão de entrada, ele é
aproximado do padrão de entrada (linhas 36 a 40), os vetores atualizados são normalizados
(linhas 42 a 45) e as ativações na camada F1 são atualizadas (linhas 47 e 48).

6.3 Aplicação do Modelo

O ART2 com Contexto descrito acima, apresenta todas as características necessárias para
implementar o Módulo de Contexto desta Tese. No entanto, o modelo será utilizado com
estímulos que possuem características significativamente distintas dos estímulos considerados
por Pacheco (2004), de forma que as suposições básicas não são as mesmas dos trabalhos
anteriores.

Em Araújo et al. (2010), os estímulos eram palavras codificadas em uma representação
fonética e semântica. No entanto, apenas a parte semântica era utilizada na formação do contexto,
pois, naquele caso, apenas o contexto semântico foi investigado pelos autores. Nesta Tese,
por outro lado, não há representação semântica propriamente dita, e a informação perceptiva
composta pelo Módulo de Representação é que será utilizada na construção do contexto.

As representações semânticas das palavras de uma mesma lista compartilham propriedades,
possuindo uma forte relação de similaridade, já que estão semanticamente correlacionadas
com um mesmo distraidor crítico. No entanto, isto não é necessariamente verdade para as
representações das percepções de um mesmo contexto. Por exemplo, as percepções produzidas
por vários elementos contidos em um mesmo ambiente, pressupostamente associadas a um
mesmo contexto, podem ser significativamente distintas, visto que alguns dos objetos deste
ambiente podem ter variadas formas e cores. Portanto, construir uma representação contextual
deste ambiente a partir das percepções é uma tarefa mais complexa do que reconstruir o contexto
de listas de palavras semanticamente correlacionadas.

É esperado que o contexto formado a partir de uma sequência de estímulos convirja para
uma média, que represente melhor os estímulos mais recentes do que os antigos. E por mais
que estes estímulos sejam distintos, espera-se que haja uma quantidade de características em
comum que seja suficiente para que em conjunto estas características se sobressaiam, e formem
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um contexto distinto.

Assim sendo, a suposição básica adotada nesta Tese é a de que o contexto formado com
as percepções de uma dada situação será suficientemente distinto do contexto formado com
percepções de outras situações. Esta suposição é válida assumindo-se que as características
compartilhadas serão provavelmente distintas em contextos distintos.

Na seção seguinte, será avaliado se o ART2 com Contexto é capaz de operar conforme
descrito acima, e portanto, se servirá para implementar as funções atribuídas ao Módulo de
Contexto considerado nesta Tese.

6.4 Validação do Módulo de Contexto

Diversas propriedades do ART2 com Contexto foram avaliadas em Pacheco (2004), tais como
tolerância a ruído, capacidade de agrupar estímulos semelhantes, sua escalabilidade e plastici-
dade. Portanto, não cabe aqui reproduzir estas análises. Sendo assim, a validação consiste em
verificar se o ART2 com Contexto funciona de forma satisfatória com os estímulos utilizados
nesta Tese. Ou seja, será avaliado se ele é capaz de associar contextos semelhantes para estímu-
los apresentados em instantes próximos e contextos distintos para estímulos apresentados em
instantes distantes.

Para verificar isto, a arquitetura exibida na Figura 6.4 foi implementada. Ela é semelhante
àquela utilizada no Capítulo 5 para avaliar a representação produzida, com a diferença que as
representações produzidas pelo Módulo II, desta vez são enviadas para o Módulo de Contexto.
Os parâmetros de cada rede foram ajustados por tentativa e erro e estão exibidos na Tabela 6.1.

Os estímulos fornecidos nas entradas do Módulo I são formados a partir de duas listas
de palavras. As palavras escolhidas foram bat, armoire, snake, dog, cat, cheese, trap para
a primeira lista (A) e speaker, printer, computer, notebook, monitor, keyboard, mouse para a
segunda lista (B). Imagens referentes a cada uma das palavras foram obtidas através do Google
Images®. Com isso foi possível criar os estímulos auditivos e visuais para cada palavra, os quais
foram apresentados para o Módulo I, da seguinte maneira: 21 palavras da lista A, em ordem
aleatória, seguidas de 21 palavras da lista B, em ordem aleatória. Cada estímulo auditivo foi
apresentado duas vezes: uma simultaneamente com seu respectivo estímulo visual e outra com
um outro estímulo visual, escolhido aleatoriamente da mesma lista. Este processo foi repetido
três vezes intercalando-se as listas.

O parâmetro de vigilância do ART2 com Contexto foi ajustado para um valor alto1 (ρ =

1Este parâmetro é muito sensível, sendo um valor como 0.99 considerado alto, e 0.95 considerado moderado
uma vez que ‖r‖ varia muito sutilmente. Quando ρ diminui, permite que estímulos com maiores diferenças entre
si compartilhem um mesmo agrupamento.
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B - Representação

C - Contexto
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12 características
por fonema

/k   /or /f   /ar      /e     /ch

4 fonemas descritor de 128 características (sift)

Detector de pontos de interesse Hessian Affine

chair  fork 

Representação 
fonética

A - Percepção ...

...

...

...

...

ART2 com Contexto

Figura 6.4 Ilustração das etapas de processamento executadas nos experimentos de contexto. A -
aquisição das percepções; B - composição da representação; C - criação e reconhecimento do contexto.

0,999), fazendo com que seja criado aproximadamente um nodo na camada F2 para cada
estímulo distinto. O que de fato ocorreu, conforme pode ser verificado através do gráfico exibido
na Figura 6.5.

Figura 6.5 Índice do nodo vencedor na camada F2 para cada estímulo apresentado. Palavras da lista A
estão em vermelho e palavras da B estão em azul. Por falta de espaço, nem todas as palavras apresentadas
para o modelo estão visíveis no eixo horizontal.

No eixo horizontal deste gráfico, são exibidos alguns dos estímulos apresentados para
o modelo e no eixo vertical está indicado o respectivo índice do nodo vencedor na camada
F2. Ao final da primeira apresentação das palavras da lista A (em vermelho), foram criados
aproximadamente 20 nodos e ao final da primeira apresentação da lista B (em azul), foram
criados aproximadamente 38 nodos. Uma vez que os estímulos se repetem, deste ponto em
diante, poucos nodos são criados. É possível observar ainda que as palavras da lista A, na
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Tabela 6.1 Parâmetros das redes utilizados nos experimentos de contexto.

Parâmetro valor

Módulo de Representação (percepções visuais) - SOM

Taxa de aprendizagem (α) 0,10
Decaimento da taxa de aprendizagem (λ2 1,60
Vizinhança (σ ) 0,40
Decaimento da vizinhança (λ1) 1,60
Nº de iterações 10×S

Módulo de Representação (percepções auditivas) - SOM

Taxa de aprendizagem (α) 0,10
Decaimento da taxa de aprendizagem (λ2 1,60
Vizinhança (σ ) 0,40
Decaimento da vizinhança (λ1) 1,60
Nº de iterações 10×S

Módulo de Contexto - ART2 com Contexto

Peso fixo em F1 (a) 10
Peso fixo em F1 (b) 10
Peso da condição de reset (c) 0,1
Atividade da unidade vencedora em F2 (d) 0,9
Parâmetro para evitar divisão por zero (e) 0,0001
Parâmetro de supressão de ruído (θ ) 0,0739221
Taxa de aprendizagem (α) 0,8
Parâmetro de vigilância (ρ) 0,999
Número de épocas (nbrE pochs) 1
Número de iterações (nbrIterations) 1
Taxa de retropropagação do contexto (back) 0,9
Influência do contexto sobre o mecanismo de reset (contextWeight) 0,0002
Atividade da unidade vencedora em F2 para o contexto (dcontext) 0,9
Taxa de aprendizagem contexto (αcontext) 0,8

maioria das vezes são agrupadas em nodos com índices de 1 a 20, enquanto as palavras da lista
B, em nodos com índices de 21 a 41.

No entanto, é preciso verificar como se comportam os contextos associados a cada um
dos nodos em F2. Espera-se que os contextos recuperados para palavras da lista A sejam
semelhantes entre si e distintos dos contextos recuperados para palavras da lista B e vice-versa.

Para avaliar isto, foi computada a média dos contextos associados a estímulos da lista A
(MCA) e a média dos contextos associados a estímulos da lista B (MCB). Estes valores foram
comparados com os contextos recuperados para cada estímulo apresentado para o modelo. O
nível de similaridade foi calculado através do cosseno do ângulo entre os vetores. Ou seja,
valores próximos de 1 significam alta similaridade.
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Figura 6.6 Similaridade entre o contexto recuperado após a apresentação de cada estímulo e o contexto
médio dos estímulos de uma mesma lista.

A Figura 6.6 apresenta a evolução do nível de similaridade entre os contextos recuperados
para cada estímulo e os contextos médios MCA (linha vermelha) e MCB (linha azul). Conforme
esperado, observa-se que palavras da lista A foram associadas a contextos mais distantes
daqueles que foram associados às palavras da lista B, e vice-versa. Por outro lado, palavras
de uma mesma lista foram associadas a contextos relativamente semelhantes. Com isso, foi
possível demonstrar que o ART2 com Contexto apresenta as propriedades necessárias para
implementar a função do Módulo de Contexto.

6.5 Conclusão

Neste capítulo, foi apresentada a implementação do Módulo de Contexto, incluindo sua base
metodológica, seus algoritmos e sua validação com respeito ao tipo de estímulo considerado
nesta Tese.

O módulo se mostrou capaz de formar um contexto, ou seja, uma representação que se
aproxime do conjunto de dados de entrada que já foram apresentadas ao sistema, privilegiando
os dados mais recentes, em detrimento dos mais antigos e de associar este contexto a cada novo
dado de entrada recebido.

Uma vez que o ART2 possui as características de escalabilidade e plasticidade, é plausível
assumir que o ART2 com Contexto também possua estas características. No entanto, esta é
uma questão importante, que será deixada para trabalhos futuros. Nesta Tese será considerado
apenas casos em que existem poucos contextos a serem aprendidos e diferenciados.

Mais experimentos incluindo o Módulo de Contexto serão apresentados no Capítulo 8.
Nestes experimentos, espera-se que os contextos recuperados possam ser utilizados na desambi-
guação de palavras homógrafas, ou seja, aquelas que apresentam grafia e pronúncia idênticas,
mas com significados distintos em contextos distintos, tais como: bat, que pode significar
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morcego ou taco, ou rock que pode significar pedra ou estilo musical.
Por fim, conforme descrito no Capítulo 3, o contexto associado a cada estímulo de entrada,

juntamente com as entradas recebidas, inalteradas, serão enviadas para o Módulo de Associação,
o qual será apresentado no Capítulo seguinte.
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7
Módulo VI - Associação

Para que um agente possa atuar de forma adequada na maioria dos ambientes, ele deve ser
capaz de reconhecer o que foi visto anteriormente. As informações capturadas pelo agente,
são o produto do mapeamento sensório-perceptivo discutido no Capítulo 4, da representação
composta, discutida no Capítulo 5 e do reconhecimento do contexto apresentado no Capítulo 6.
Estas informações são fornecidas como entrada para o módulo de associação, que deve ser capaz
identificar e reconhecer as correlações entre informações provenientes de origens diversas.

A mera memorização de tudo que é percebido, na forma de uma gravação, não seria ade-
quada para agentes biológicos, dadas as restrições de espaço e energia do cérebro, nem tão
pouco para agentes incorporados, haja visto os requisitos de armazenamento e de processamento
para recuperar informação. Além disso, esta estratégia resultaria em baixa capacidade de genera-
lização, já que situações muito semelhantes, poderiam ser reconhecidas como distintas, mesmo
que as pequenas diferenças existentes fossem irrelevantes. O que reduziria consideravelmente o
valor prático do reconhecimento.

Uma maneira mais adequada e plausível de tornar o agente capaz de reconhecer o que foi
visto anteriormente pode ser obtida dotando-o da capacidade de agrupar percepções semelhantes.
Uma forma de fazer isso é representando estes grupos por meio de protótipos que guardam
características gerais, compartilhadas por um conjunto de percepções correlacionadas. Assim,
o reconhecimento se dá ao identificar o grupo no qual (ou os grupos nos quais) uma nova
percepção se encaixa, levando em consideração suas semelhanças e desconsiderando algumas
de suas diferenças. Os protótipos formados por este processamento, bem como as medidas
de diferença entre as percepções e os protótipos, irão compor as saídas deste módulo e serão
utilizadas posteriormente como entradas para os módulos de reconhecimento do ambiente e de
reconhecimento sintático.

As várias percepções capturadas por um agente (ex.: som, cor, forma, tamanho, localização,
etc) precisam ser correlacionadas de alguma forma. As correlações entre informações de
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origens distintas podem se combinar de inúmeras maneiras e revelam propriedades do ambiente.
Identificar estas correlações e reconhece-las é o principal objetivo do Módulo de Associação.

No cérebro humano, supõe-se que haja um sistema de neurônios espelho (Seção 2.2.3)
com características semelhantes as designadas ao Módulo de Associação. Os neurônios desse
sistema respondem a informações visuais, auditivas e motoras que estejam de alguma foram
correlacionadas (Rizzolatti e Craighero, 2004). Por exemplo, pequenas populações de neurônios
identificadas por Keysers et al. (2003), no córtex pré-motor ventral do macaco, se ativam
quando o animal executa uma ação específica ou quando ele ouve ou vê a mesma ação sendo
realizada por outro indivíduo. Portanto, estes neurônios espelho audiovisuais, de alguma forma
representam informações auto-correlacionadas, mesmo que sejam provenientes de origens
sensoriais (ou proprioceptivas) distintas.

Além dessas regiões, algumas vias do cérebro humano também desempenham funções
relacionadas com as tarefas desempenhadas pelo Módulo de Associação. O fascículo longi-
tudinal inferior carrega a informação visual de áreas occipitais para o lobo temporal (Catani
et al., 2003) e provavelmente também desempenha um papel importante na conexão entre
representações de objetos com seus respectivos rótulos léxicos (Mummery et al., 1999). O
fascículo fronto-occipital inferior conecta o córtex occipital com o frontal no cérebro humano
(Catani, 2007) e é considerado como parte do sistema de neurônios espelho. Há evidências
sugerindo que este trato não está presente em macacos, o que talvez explique as limitações
linguísticas da espécie.

Seguindo a linha dos conceitos incorporados (Cangelosi, 2010), a hipótese explorada neste
Capítulo é a de que as percepções, após agrupadas, possam representar conceitos a respeito do
ambiente. Estes conceitos podem representar por exemplo: formas, cores, posições, objetos
completos, ações, etc (Riga et al., 2004), e podem ser associados com palavras que serão os
respectivos rótulos destas entidades reconhecidas. Por exemplo, ao analisar as percepções de
diferentes tipos de hexágonos, como por exemplo, “hexágono pequeno vermelho”, “hexágono
grande verde” e “hexágono amarelo médio”, e observar as propriedades em comum (atributos
relativos à forma) e desconsiderar as características que variam (cor, localização, etc), o Módulo
de Associação deve ser capaz de criar um grupo representando o conceito de “Hexágono”.

Além disso, outro subconjunto destas percepções pode ser utilizado para formar outro
conceito, como o de “Vermelho” ao analisar as percepções que representem “Hexágono pequeno
vermelho”, “Quadrado grande vermelho” e “Círculo pequeno vermelho” considerando agora
outro subconjunto de atributos (relativos à cor) e desconsiderando os demais (relativos à forma,
localização, etc). Por outro lado, para formar conceitos mais específicos, como o de “bolas de
basquete”, que de uma forma simplificada são “objetos vermelhos e esféricos de determinado
tamanho”, é necessário que mais percepções sejam levadas em consideração simultaneamente,
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no caso, cor, forma e tamanho.

Note que, para cada agrupamento, alguns componentes do vetor de entrada devem ser levados
em consideração e outros não, de forma que um mesmo evento perceptivo (ex.: “hexágono
pequeno vermelho”) pode pertencer a mais de um grupo (ex.: grupo dos hexágonos e grupo
dos objetos vermelhos). Por outro lado o reconhecimento de um objeto específico, como por
exemplo, aquele que seja hexagonal e vermelho, requer que sejam levados em consideração os
componentes de cor e forma, e desconsiderados os demais componentes como os de localização
e tamanho. Observa-se então, que o conjunto de atributos importantes varia de agrupamento
para agrupamento, sendo necessário, além do mecanismo de agrupamento, um mecanismo de
seleção de atributos relevantes.

Pesquisas sobre este tipo particular de agrupamento trouxeram à tona métodos originários
da mineração de dados, revelando que este problema pode ser considerado um tipo de agrupa-
mento chamado de “agrupamento em subespaços” (subspace clustering) (Parsons et al., 2004;
Kriegel et al., 2005; Vidal, 2011). Os principais métodos de agrupamento em subespaços serão
revisados na Seção 7.1. Porém, estes modelos não possuem diversas características necessárias
para o Módulo de Associação, tais como aprendizagem incremental, formação de protótipos e
plausibilidade biológica. Portanto, na Seção 7.2 serão descritos os modelos de aprendizagem
neuro-computacionais identificados na literatura mais adequados para a implementação do mó-
dulo considerado neste Capítulo. Estes modelos são variantes dos Mapas Auto-Organizáveis. No
entanto, eles não realizam a seleção de atributos necessária para o agrupamento em subespaços,
conforme descrito acima.

Por esse motivo, na Seção 7.3 serão propostos dois novos modelos que atendem aos requisitos
identificados. O primeiro, chamado de Dimension Selective Self-Organizing Map, ou DSSOM,
(Bassani e Araújo, 2012) é um mapa de topologia fixa capaz de criar agrupamentos levando em
consideração subconjuntos das dimensões de entrada. Por ser de topologia fixa, quando este
mapa é utilizado em sua versão bidimensional favorece uma visualização das características
e da distribuição dos agrupamentos formados. Ou seja, ele é adequado para visualização de
dados. Por outro lado, definir o número de nodos e a topologia mais adequada para o mapa
requer conhecimento a priori a respeito do conjunto de dados e mesmo assim em muitos casos o
mapa produzido não irá se adequar bem aos dados, prejudicando a qualidade dos agrupamentos
formados.

Para tratar deste ponto, o segundo modelo proposto, chamado de Local Adaptive Receptive

Field Dimension Selective Self-Organizing Map (LARFDSSOM), é uma versão de topologia
variante no tempo (Araújo e Rego, 2013), permitindo que a estrutura topológica formada e o
número de agrupamentos se ajuste melhor aos dados de entrada. Na Seção 7.4 ambos modelos
propostos são validados através de experimentos com dados simulados, com dados reais, e
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também com as percepções do ambiente simulado descrito no Capítulo 4. Por fim, as conclusões
do capítulo são apresentadas na Seção 7.5.

7.1 Agrupamento em Subespaços

Métodos de seleção de atributos têm sido aplicados em problemas com alta dimensionalidade.
Eles são utilizados antes de executar o algoritmo de agrupamento, para melhorar a qualidade
dos resultados obtidos através da remoção de dimensões irrelevantes do conjunto de dados. No
entanto, esta solução não é adequada para conjuntos de dados em que certas dimensões são
ao mesmo tempo relevantes para certos grupos e irrelevantes para outros, como no caso do
agrupamento de percepções. Ou seja, são dimensões parcialmente relevantes.

(a) Vista tridimensional (b) Projeção em duas dimensões

Figura 7.1 Conjunto de dados simulado com três dimensões parcialmente relevantes. Esquerda: conjunto
de dados tridimensional com 12 grupos de subespaços, no qual, para cada grupo, duas das três dimensões
são relevantes e uma é irrelevante para aquele grupo. Direita: projeção dos dados em duas dimensões.

Embora a ocorrência de dimensões parcialmente relevantes seja mais provável em conjuntos
de dados de alta dimensionalidade, elas também podem ocorrer em conjuntos com poucas
dimensões. A Figura 7.1 ilustra um conjunto de dados simulado com três dimensões, no
qual há 12 grupos. Note que para cada um dos grupos mostrados, uma das três dimensões
tem os pontos de dados espalhados ao longo de seu domínio inteiro, assim, tal dimensão não
contém informação que contribua para a identificação dos respectivos grupos nos quais ela se
apresenta amplamente distribuída, portanto, do ponto de vista destes grupos esta dimensão é
irrelevante. Neste exemplo, nas outras duas dimensões, os pontos de dados apresentam uma
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pequena variação em torno de um ponto central, e é esta característica que permite identificar e
separar os grupos. Neste conjunto de dados nenhuma das três dimensões pode ser removida
sem a perda de informações relevantes para 8 dos 12 grupos.

No agrupamento exemplificado na Figura 7.1, não há interseções entre os grupos no es-
paço tridimensional. Isso configura um agrupamento projetivo, que é um caso particular do
agrupamento em subespaços, no qual cada amostra deve ser associada a apenas um grupo ou
considerada como ruído (Müller et al., 2009; Kriegel et al., 2009). O foco de interesse desta
Tese está no agrupamento em subespaços, uma vez que, uma percepção pode estar associada a
mais de um conceito incorporado.

O agrupamento em subespaços tem aplicações em diversas áreas. Em visão computacional,
ele tem sido aplicado para a segmentação de movimento, agrupamento de faces (Vidal, 2011)
e recuperação de informação em bases de dados de cenas urbanas (Coelho et al., 2011). Em
mineração de dados, são úteis para identificar potenciais clientes (Chou et al., 2000). E em
bioinformática, são utilizados para o agrupamento e visualização de dados de expressão gênica
(Jiang et al., 2004), identificações de interações proteína-proteína (Sim, 2012) ou entre genes
(Araújo et al., 2013).

Vários algoritmos foram propostos para lidar com este problema. Dentre eles se destacam
PROCLUS (Aggarwal et al., 1999), DOC (Procopiuc, 2002), MINECLUS (Yiu e Mamoulis,
2004) e STATPC (Moise e Sander, 2008), que apresentaram bons resultados em análises
anteriores (Müller et al., 2009; Moise et al., 2009), além de Generalized Principal Components

Analysis (GPCA) (Vidal et al., 2005) e Sparse Subspace Clustering (SSC) (Elhamifar e Vidal,
2009), que são métodos advindos da comunidade de visão computacional. No entanto, conforme
apontado por Vidal (2011), o desenvolvimento de métodos teoricamente sólidos para encontrar
o número de subespaços e as dimensões relevantes para cada grupo, na presença de ruído e
outliers, ainda é um importante desafio em aberto.

DOC e MINECLUS são métodos baseados em células que realizam buscas por conjuntos de
células em um gradil fixo ou variável, contendo mais do que certo número de objetos, onde os
subespaços são definidos como restrições de uma célula em um subconjunto das dimensões dos
dados de entrada, enquanto nas outras dimensões a célula abrange o domínio de atributos inteiro.
Estes métodos são fáceis de serem parametrizados, pois precisam apenas que seja fornecido
um limite para o número mínimo de objetos em um grupo, que de certa forma, é intuitivo.
No entanto, esta é uma propriedade de um único grupo, e não fornece muito controle sobre
resultados do agrupamento completo. Além disso, estes métodos nem sempre encontram a
quantidade correta de grupos existentes nos conjuntos de dados (Müller et al., 2009).

PROCLUS e STATPC são métodos orientados ao agrupamento final, que otimizam funções
objetivo de todo o conjunto de grupos, como o número de grupos, dimensionalidade média,
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ou outras propriedades estatísticas. Este tipo de abordagem dá controle direto sobre os grupos
resultantes. No entanto, ajustar estes parâmetros adequadamente requer alto conhecimento
sobre o conjunto de dados, e a qualidade do agrupamento é significativamente afetada por ruído
(Müller et al., 2009).

GPCA é um método geométrico algébrico para agrupar dados em subespaços não necessari-
amente linearmente independentes. O GPCA pode ajustar uma união de n subespaços por um
conjunto de polinômios de grau n, cujas derivadas em um ponto produzem um vetor normal
ao subespaço que contém esse ponto (Vidal, 2011). Depois de encontrar os n polinômios e
computar seus vetores normais, a separação dos dados é obtida agrupando os vetores normais
através de técnicas de agrupamento tradicionais, como o agrupamento espectral.

SSC se baseia na ideia de escrever um ponto (x j) como uma combinação linear ou afim
dos pontos de dados vizinhos. Ele utiliza o princípio da dispersão para escolher qualquer
um dos demais pontos de dados como um possível vizinho. A combinação linear esparsa ou
afim x j = ∑i6= j[c jkxk] é encontrada, minimizando-se o número de coeficientes diferentes de
zero c jk sujeitos a ∑c jk = 1, no caso de subespaços afins. A segmentação dos dados é então
encontrada aplicando um agrupamento espectral sobre um grafo de similaridades construído
com os coeficientes esparsos. É importante ressaltar que tanto GPCA quanto SSC associam
cada padrão a no máximo um grupo. Portanto, pelas definições apresentadas na Seção 7.1, eles
são adequados para agrupamento projetivo e não para agrupamento em subespaços.

Apesar dos métodos baseados em redes neurais com aprendizagem não-supervisionada,
como ART (Teoria da Ressonância Adaptativa) (Carpenter e Grossberg, 1990; Goodman et al.,
1992) e SOM terem sido empregados com sucesso em problemas de agrupamento tradicionais
(Jain et al., 1999; Xu e Wunsch, 2005), nenhum trabalho baseado em SOM havia sido proposto
para agrupamento projetivo ou em subespaços, e apenas dois trabalhos baseados em ART são
encontrados na literatura. O “ART projetivo” (PART) (Cao e Wu, 2002) é um modelo de rede
neural baseado no ART que concentra cada agrupamento nas dimensões onde as informações
podem ser encontradas, através da implementação de um mecanismo de sinalização de saída
seletivo e o PARTCAT (Gan et al., 2006) que é uma versão do PART específica para dados
categóricos. Estes métodos, no entanto, ainda não foram avaliados em conjuntos de dados
complexos, nem tão pouco foram comparados com os demais métodos da literatura.

Os mapas auto-organizáveis derivados do mapa proposto por Kohonen (1982) são candidatos
para modelar o Módulo de Associação, pois são modelos neurais biologicamente inspirados,
com aprendizagem não-supervisionada e incremental, e produzem como resultado protótipos
que resumem bem os grupos identificados. Suas variantes têm sido utilizadas por diversos
autores para aplicações relacionadas com as tarefas descritas no início deste Capítulo. Por
exemplo, SOMs têm sido usados para mesclar os dados sensoriais de diferentes tipos de sensores
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(Gielen et al., 1989); para modelar a aquisição de palavras (Li et al., 2007); e para modelar a
associação entre rótulos e percepções visuais (Mayor e Plunkett, 2008; Gliozzi et al., 2009). A
seguir serão descritos os modelos que serviram de base para o desenvolvimento de um mapa
auto-organizável capaz de realizar agrupamento em subespaços.

7.2 Variantes de Interesse dos Mapas Auto-Organizáveis

No Capítulo 5 foi descrito um SOM padrão, conforme proposto por Kohonen (1982), que pode
ser utilizado para criar agrupamentos de forma não-supervisionada. No entanto, este mapa não
é adequado para o agrupamento das percepções, pois a métrica que é originalmente utilizada
no SOM para identificar qual o nodo vencedor de uma competição que considera igualmente
todas as dimensões. O mapa de topologia fixa proposto por Kangas et al. (1990) (Seção 7.2.1),
apresenta uma métrica de distância ponderada que serviu de inspiração para a solução adotada
mais a frente.

Porém, para uma aprendizagem incremental e robusta o número de nodos e as conexões
entre eles não devem ser fixos, mas devem evoluir em função dos dados de entrada. O modelo
proposto por Araújo e Costa (2009) (Seção 7.2.2), permite a autoadaptação do campo receptivo
de cada nodo, ou seja a região do espaço de entrada para a qual cada nodo responde é aprendida
em função dos dados, o que auxilia na determinação do número de agrupamentos. Além disso,
as conexões entre os nodos também são estabelecidas em função dos dados, permitindo o ajuste
da topologia. Ambos os mapas serão apresentados a seguir.

7.2.1 Ponderação Adaptativa da Função de Distância

Kangas et al. (1990) tinham como motivação fazer com que os mapas se adaptassem melhor a
grandes variações de alguns componentes do vetor de entrada em relação a outros. Os autores
argumentam que diferenças significativas nas faixas de variação dos componentes do vetor de
entrada podem impedir o mapa de atingir uma ordenação adequada. Para permitir este ajuste, os
autores fizeram modificações na maneira como a distância entre os vetores seria computada,
utilizando uma métrica de distância ponderada (Eq. 7.1) em lugar da distância Euclidiana
tradicional:

[Dω(x,w j)]
2 =

m

∑
i=1

ω
2
ji(xi−w ji)

2
�
 �	7.1

onde ω2
ji é o fator de ponderação da i-ésima dimensão de entrada para a j-ésima unidade.

Os fatores de ponderação são estimados adaptativamente ao longo do processo de aprendiza-
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gem, considerando a variância dos estímulos recebidos por cada nodo da grade. Para isso, cada
nodo armazena uma média móvel das diferenças ‖x−w j‖ formada de acordo com a Eq. 7.2.

δ ji(n+1) = δ ji(n)+κ1[ω ji(n)‖x−w j‖−δ ji(n)]
�
 �	7.2

onde κ1 é um pequeno coeficiente de correção (e.g. κ1 = 0,0001).

Os valores de ω ji(n+1) são então calculados através da Eq. 7.3.

ω ji(n+1) =

κ2ω ji(n) if ω ji(n)‖x−w j‖> δ ji(n)

κ3ω ji(n) if ω ji(n)‖x−w j‖< δ ji(n)

�
 �	7.3

onde κ2 = 0,99 e κ3 = 1.02.

O objetivo destas equações é manter ω ji‖x−w j‖= δ ji. Para fazer com que os valores de ω ji

progridam para soluções admissíveis é necessário restringi-los para que obedeçam à restrição
apresentada na Eq. 7.4.

m

∏
j=1

1
ω ji

= constante, ∀i
�
 �	7.4

Em uma interpretação geométrica do sistema de pesos, pode-se dizer que ele transforma a
superfície hiper-esférica equidistante que se formava ao redor de cada unidade quando utilizada
a distância Euclidiana, em um hiper-elipsoide quando é utilizada a distância ponderada. Esta
hiper-elipse se alonga nas dimensões que mais variam, e se estreita nas dimensões que variam
menos.

Para o agrupamento em subespaços, aquelas características que mais variam, em geral, são
menos importantes para estabelecer os agrupamentos. As modificações propostas por Kangas
et al. (1990) fazem com que os atributos com grande variação influenciem menos no cálculo
da distância, através da redução de seus pesos ω ji, portanto reduzindo a importância destes
atributos na seleção do vencedor e na formação dos agrupamentos.

Uma outra alternativa consiste na utilização da distância de Mahalanobis em lugar da
distância ponderada, conforme descrito por Fessant et al. (2001). A distância de Mahalanobis
se baseia nas correlações entre variáveis do conjunto de dados e não depende da escala das
medições. No entanto, esta opção é computacionalmente mais custosa, pois é necessário
computar matrizes de variância-covariância e há dúvidas se os ganhos em precisão obtidos
seriam significativos, por isso, esta opção não será explorada nesta Tese.
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7.2.2 Local Adaptive Receptive Field Self-Organizing Map - LARFSOM

Mapas de topologia fixa, como os descritos nas seções anteriores são boas ferramentas para
visualização de dados. No entanto, em determinados problemas há a necessidade de se adicionar
nodos ao mapa conforme mais dados se tornam disponíveis, melhorando a aprendizagem
incremental. Além disso, modificar as relações de vizinhanças durante o treinamento permite
que o mapa se ajuste melhor à topologia apresentada nos dados. Diversos modelos de estrutura
variante no tempo foram propostos na literatura (Araújo e Rego, 2013), como o Growing Cell

Structures (GCS) (Fritzke, 1994), o Growing Neural Gas (GNG) (Kunze e Steffens, 1995) e o
Growing When Required (GWR) (Marsland et al., 2002).

O modelo proposto por Araújo e Costa (2009) chamado de Local Adaptive Receptive Field

Self-Organizing Map (LARFSOM) aproveita características desejáveis do SOM e do GWR.
Do SOM, as capacidades de aprendizagem competitiva e agrupamento são preservadas. Por
outro lado, assim como o GWR, o LARFSOM só cresce quando novos nodos são necessários.
A inserção de nodos acontece com base em um limiar de ativação mínimo (at), abaixo do qual,
novos nodos são criados para representar com perfeição novos padrões de entrada sem causar
interferência com a informação que foi aprendida previamente em outros nodos.

O treinamento do LARFSOM é realizado em 8 passos: (1) inicialização de parâmetros e
variáveis, (2) seleção do padrão de entrada, (3) pesquisa da unidade mais semelhante (Best

Matching Unity - BMU), (4) inserção da conexão entre as duas unidades mais semelhantes; (5)
ajuste do campo receptivo local da BMU; (6) cálculo da ativação da BMU em função do campo
receptivo; (7) eventual inserção de um novo nodo; ou, atualização dos pesos da BMU; e (8)
verificação do critério de parada. A seguir cada um destes passos será descritos.

Passo 1 - Inicialização de Parâmetros e Variáveis:
Abaixo estão listados os parâmetros do LARFSOM, estes parâmetros devem ser inicializados

de acordo com os dados de entrada e o tipo de auto-organização que se deseja:

Parâmetros
ρ f : Taxa de aprendizagem final;

ε: Modulador da taxa de aprendizagem;

at : Limiar de ativação;

emin: Erro mínimo;

dm: Máximo de vitórias de cada nodo.

Além destes parâmetros as seguintes variáveis devem ser inicializadas, conforme os valores
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indicados:

Variáveis
N = 2: Número de nodos no mapa;

di = 0: Número de vitórias do nodo i;

t = 0: Número da iteração.

Passo 2 - Seleção do Padrão de Entrada:

Apresentação para o mapa de um padrão de entrada x escolhido aleatoriamente.

Passo 3 - Pesquisa pela BMU:

Calcula-se a distância Euclidiana entre x e os vetores de pesos dos nodos (wwwi) através
da distância Euclidiana, exatamente como no SOM (Eq. 5.2), e comparam-se as distâncias
encontradas entre a amostra e cada vetor de pesos para encontrar as duas unidades vencedoras
s1 e s2:

d(x,wwws1)≤ d(x,wwws2)≤ d(x,wwwsi),∀i ∈ N, i 6= s1,s2
�
 �	7.5

Então, o contador de vitórias do primeiro vencedor, s1, é atualizado: ds1 = ds1 +1

Passo 4 - Ativação do Vencedor:

Calcula-se a ativação de s1:

as1 =
exp(− ‖ x−wwws1 ‖)

rs1

�
 �	7.6

Passo 5 - Inserção de Novo Nodo ou Ajuste do Vencedor:

Caso a ativação do BMU esteja abaixo do limiar (at), um novo nodo é inserido no mapa,
com wwwn = x, o número de nodos n é atualizado N = N +1, a conexão entre s1 e s2 é removida,
calcula-se as distâncias entre os nodos n, s1 e s2: D(wwwn,wwws1), D(wwwn,wwws2) e D(wwws1,wwws2), e os
dois nodos mais próximos são conectados. Caso contrário o vetor de pesos do vencedor é
atualizado:

∆wwws1 = ρ(x−wwws1)
�� ��7.7
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onde

ρ =

ε×ρ
di/dm
f , di ≤ dm

ε×ρ f , di > dm

Passo 6 - Inserção de Nova Conexão:
Uma nova conexão entre s1 e s2 é inserida, caso ela não exista.

Passo 7 - Ajuste do Campo Receptivo do Vencedor:
Calcula-se o campo receptivo do nodo vencedor, rs1:

rs1 =‖ wwws1−wwws2 ‖
�
 �	7.8

Passo 8 - Verificação do Critério de Parada e Repetição:
Atualiza-se o número de iterações t = t +1 e retorna ao passo 2, a menos que o critério de

parada tenha sido atingido:

e =
1
N

N−1

∑
i=0
‖ wwwi atual−wwwi antigo ‖2 ≤ emin

�
 �	7.9

Algoritmo do LARFSOM

O algoritmo a seguir descreve de maneira procedimental os passos executados no treinamento
do LARFSOM.

Isto conclui a revisão dos modelos que serviram de inspiração para a construção dos
métodos que serão propostos. Na seção seguinte serão apresentados os mapas propostos para o
agrupamento em subespaços.
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Algoritmo 7.1: Auto-Organização do LARFSOM.
1 Inicialize os parâmetros ρ f , ε , at , emin, e dm;
2 Inicialize o mapa com dois nodos conectados;
3 Inicialize os nodos i com di = 0 e com pesos iguais ao de duas amostras escolhidas aleatoriamente;
4 enquanto O critério de parada não for atingido (Eq.

�� ��7.9 ) faça
5 Apresente um padrão x escolhido aleatoriamente nas entradas da rede;
6 Calcule a distância Euclidiana entre a entrada x e os nodos da rede (Eq.

�� ��5.2 );
7 Encontre s1, o nodo mais próximo de x e s1, o segundo mais próximo (Eq.

�� ��7.5 );
8 Atualize o contador de vitórias do nodo s1: ds1 = ds1 +1;
9 Insira uma conexão entre s1 e s2 se ela não existir;

10 Calcule o campo receptivo de s1 (Eq.
�� ��7.8 );

11 Calcule a ativação de s1 (Eq.
�� ��7.6 );

12 se as1 < at então
13 Adicione um novo nodo n com peso wwwn = x;
14 Atualize o número de nodos N = N +1;
15 Remova a conexão entre s1 e s2;
16 Calcule as distâncias d(wwwn,wwws1),d(wwwn,wwws2),d(wwws1,wwws2);
17 Insira conexões entre os dois pares de nodos com as menores distâncias;
18 senão
19 Calcule ∆wwws1 (Eq.

�� ��7.7 );
20 Atualize wwws1: wwws1 = wwws1 +∆wwws1;
21 fim
22 Atualize o número da iteração: t = t +1;
23 fim

7.3 Solução Proposta para o Módulo de Associação

Os modelos de aprendizagem não-supervisionados descritos acima apresentam conceitos valio-
sos para a construção do modelo utilizado no Módulo de Associação. No entanto, nenhum deles
possui todas as propriedades necessárias. Sendo assim, dois novos modelos serão propostos,
um de topologia fixa, o DSSOM (Seção 7.3.1) e outro de topologia variável, o LARFDSSOM
(Seção 7.3.2).

7.3.1 Dimension Selective Self-Organizing Map - DSSOM

O DSSOM (Bassani e Araújo, 2012) é um mapa auto-organizável seletivo a dimensões, isto é,
ele é capaz de ajustar a relevância de cada uma das dimensões no cálculo da unidade vencedora
para cada nodo do gradil. Com isso, o modelo permite que o peso de algumas dimensões
seja praticamente nulo, fazendo com que estas dimensões não interfiram no agrupamento
estabelecido por um dado nodo. O ajuste destes pesos é feito de maneira adaptativa durante o

154



7.3. SOLUÇÃO PROPOSTA PARA O MÓDULO DE ASSOCIAÇÃO

treinamento. Diferentemente do modelo proposto por Kangas et al. (1990), o DSSOM permite
que mais de um nodo vença para um dado estímulo de entrada, fazendo com que nodos que
reconhecem características distintas das consideradas pelo primeiro vencedor também possam a
agrupar aquele estímulo.

O DSSOM também utiliza uma medida de distância ponderada como em Kangas et al.

(1990) (Eq. 7.1). No entanto, no DSSOM, o vetor de ponderação ωωω j = [ω( j1) ω( j2)... ω( jm)]
T

indica a relevância de cada atributo para cada nodo, e não um ajuste de escala. E portanto, ωωω j é
chamando de vetor de relevâncias associado ao nodo j. Cada elemento desse vetor converge para
um valor entre 0 e 1, que é inversamente proporcional a variabilidade observada no respectivo
componente dos padrões de entrada agrupados por tal nodo.

Escolha do Nodo Vencedor no DSSOM

No DSSOM, o primeiro vencedor de uma competição, s1(x), é o nodo que apresenta a maior
ativação para o padrão de entrada (Eq. 7.10).

s1(x) = argmax
j
[ac(Dω(x,w j),Sum(ωωω j))]

�
 �	7.10

A ativação de um nodo é uma função da distância ponderada para o padrão de entrada,
Dω(x,w j), conforme em Kangas et al. (1990) (Eq. 7.17), e da soma dos componentes do seu
vetor de relevâncias, Sum(ωωω j) (Eq. 7.12).

ac(Dω(x,w j),Sum(ωωω j)) =
Sum(ωωω j)

Dω(x,w j)+Sum(ωωω j)+ ε

�
 �	7.11

onde ε é um valor pequeno para evitar divisão por zero. E Sum(ωωω j) é dado por:

Sum(ωωω j) =
N

∑
i=0

ω( ji)

�
 �	7.12

Esta função de ativação produz valores mais elevados para nodos que levam em conta mais
dimensões (Eq. 7.11). Ou seja, se dois vetores de pesos associados a dois nodos possuem a
mesma distância ponderada para um dado estímulo de entrada, terá maior ativação aquele que
levar em consideração mais fortemente o maior número de atributos.

Atualização do Vetor de Pesos no DSSOM

Quando um nodo é o vencedor, a atualização dos seus pesos e dos pesos de seus vizinhos ocorre
como no mapa de Kohonen (Eq. 5.3), porém, neste passo o vetor de ponderação ωωω j é também
atualizado. Para isto, cada nodo conta com um vetor adicional, δδδ j, que estima a variação média
entre os estímulos para os quais este nodo foi o vencedor. Esta variação média é estimada
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através de uma média móvel semelhante à proposta por Kangas et al. (1990), porém com apenas
um parâmetro, β , o qual indica a velocidade com a qual essa média móvel se modifica. Este
vetor é inicializado com zeros e atualizado através da Eq. 7.13.

δδδ j(n+1) = (1−β )h ji(x)δδδ j(n)+βh ji(x))|x−w j|
�
 �	7.13

onde β ∈ ]0,1[. Note que a função de vizinhança h ji(x) é utilizada para que a atualização
das distâncias dos vizinhos da unidade vencedora ocorra também de forma proporcional à
distância para o vencedor. Observe ainda que o operador | · | denota o valor absoluto aplicado
aos componentes do vetor, não à norma.

Após a atualização do vetor de distâncias, cada componente i do vetor de ponderação é
atualizada, atribuindo-se um valor entre 0 e 1, inversamente proporcional a respectiva distância
média computada (Eq. 7.14).

ω ji =

1− (δ ji/δ jimax) if δ jimax > 0

1 if δ jimax = 0

�
 �	7.14

onde δ jimax é a componente de maior valor do vetor δδδ j. Se necessário, pode-se em seguida
impor um limite inferior εω para o valor de cada componente ω ji para limitar a relevância
mínima para cada componente: ω ji = max(εω ,ω ji).

O esquema de ajuste dos pesos proposto possui a vantagem de requerer ajustes apenas do
parâmetro β em vez dos parâmetros κ1, κ2 e κ3 necessários no modelo de Kangas et al. (1990).

Auto-Organização do DSSOM

No tipo de agrupamento criado para representar conceitos, um mesmo estímulo perceptivo (ex.:
“hexágono pequeno vermelho”) pode pertencer a mais de um grupo (ex.: grupo dos hexágonos e
dos objetos vermelhos). No entanto, no esquema de treinamento do SOM tradicional, apenas
um nodo se tornará o vencedor para cada estímulo. Uma forma mais adequada de treinar o mapa
para aprendizagem de conceitos, consiste em permitir que nodos que reconhecem características
complementares àquelas reconhecidas pelo primeiro vencedor, tenham também a chance de
vencer para aquele estímulo. Ou seja, deve haver a possibilidade de mais de um nodo vencer
para cada estímulo, desde que levem em consideração subespaços suficientemente distintos.

Para permitir isso, foi introduzido o vetor de relevância global, ρρρ = [ρ1 ρ2 ... ρm]
T . Este

vetor penaliza as dimensões já consideradas por vencedores anteriores. Todos os componentes
deste vetor são inicializados com valor 1 antes da apresentação de um novo padrão de entrada.
Quando um vencedor é encontrado, o vetor de relevância global é atualizado através da Eq. 7.15
em função do vetor de relevância do vencedor anterior.
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ρi = ρi(1−ωk,i) para i = 0,1,2, ...,m
�
 �	7.15

onde, k é o índice do nodo vencedor e ωk,i é o i-ésimo componente de seu vetor de relevâncias.

Esta atualização faz com que as dimensões consideradas por ele sejam menos relevantes
nas próximas competições. Em seguida, enquanto o maior componente do vetor de relevância
global, ρmax, for maior do que o limiar ερ , ou o número máximo de vencedores (kmax) não for
atingido, outro vencedor (sk) é determinado de acordo com a Eq. 7.16, a qual utiliza o vetor de
relevâncias global atual, em vez do vetor de relevâncias de cada nodo. O Alg. 7.2 detalha este
processo.

sk(x) = argmax
j
[ac(Dρ(x,w j),Sum(ρρρ)]

�
 �	7.16

onde Dρ(x,w j), é obtido pela Eq. 7.17.

[Dρ(x,w j)]
2 =

m

∑
i=1

ρ
2
i (xi−w ji)

2
�
 �	7.17

onde ρi é o i-ésimo componente do vetor de relevâncias global, ρρρ , é inicializado com 1,0 e
atualizado de acordo com a Eq. 7.15, após a determinação de cada novo vencedor.

Agrupamento em Subespaços com o DSSOM

Após a auto-organização do DSSOM, os pesos e os vetores de relevância armazenados em cada
nodo do mapa podem ser utilizados para agrupar os padrões de entrada. O Alg. 7.3 apresenta o
procedimento de agrupamento. Cada nodo do mapa está associado a um índice que representa
um grupo, e os padrões de entrada são então associados a um ou mais índices de agrupamento.
Note que, neste processo, o parâmetro kmax limita a um valor máximo a quantidade de grupos
aos quais um padrão de entrada pode pertencer.

O DSSOM conta ainda com um mecanismo de tratamento de ruído no procedimento de
agrupamento. Se a ativação produzida pelo padrão de entrada para o primeiro vencedor for
menor do que o limiar, th, então, o padrão de entrada é atribuído a um conjunto de ruído.

7.3.2 Local Adaptive Receptive Field Dimension Selective Self-Organizing
Map - LARFDSSOM

O LARFDSSOM é um mapa auto-organizável com estrutura variante no tempo, baseado no
DSSOM e no LARFSOM. Assim como no DSSOM, os nodos podem aplicar relevâncias
distintas para as dimensões de entrada e assim como no LARFSOM o campo receptivo dos
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Algoritmo 7.2: Auto-Organização no DSSOM.
1 Inicialize os parâmetros η0, τ2, σ0, τ1, β ερ , εω , tmax, nmax e kmax;
2 Inicialize os vetores de pesos (w j) aleatoriamente;
3 Inicialize os vetores de distância (δδδ j) com zeros;
4 para t← 0 até tmax faça
5 para n← 0 até nmax faça
6 Inicialize o vetor global de relevâncias, ρρρ com 1.0;
7 Apresente um padrão escolhido aleatoriamente x;
8 k = 1;
9 enquanto (ρmax > ερ e k ≤ kmax) faça

10 se k = 1 então
11 Encontre o primeiro vencedor (s1) (Eq. 7.10);
12 senão
13 Encontre outro vencedor (sk) (Eq. 7.16);
14 fim
15 Atualize o vetor de distâncias δδδ j do vencedor e de seus vizinhos (Eq. 7.13);
16 Atualize o vetor de relevâncias ωωω j do vencedor e de seus vizinhos (Eq. 7.14);
17 Atualize o vetor de pesos w j do vencedor e de seus vizinhos (Eq. 5.3);
18 Atualize o vetor global de relevâncias ρρρ (Eq. 7.15);
19 k = k+1;
20 fim
21 fim
22 Aplique os decaimentos da taxa de aprendizagem e vizinhança (Eq. 5.4, Eq. 5.6);
23 fim

nodos é adaptado durante o processo de auto-organização. A operação do mapa ocorre em
três fases: a fase de organização (Alg. 7.4), a fase de convergência (Alg. 7.5) e a fase de
agrupamento (Alg. 7.6).

Na fase de organização, os nodos competem para agrupar os padrões de entrada. O vencedor
de uma competição é o mais ativo de acordo com uma função de base radial, com o campo
receptivo ajustado em função da variância local dos padrões de entrada. No LARFDSSOM, a
vizinhança é formada por nodos que levam em consideração um subconjunto de atributos similar
nos vetores de entrada. Os passos de competição e a cooperação são repetidos por um número
limitado de épocas, e durante este processo os nodos que não vencerem para uma proporção
mínima de padrões são periodicamente removidos do mapa.

Após a fase de organização, inicia-se a fase de convergência. Nesta fase, os nodos são
atualizados e removidos quando requerido, assim como na fase de organização. No entanto, não
há inserção de novos nodos. Esta fase, termina quando o número de nodos do mapa para de
decrescer.

Quando a fase de convergência é concluída, o mapa pode ser utilizado para agrupar padrões.
Assim, todos os nodos que apresentam ativação igual ou superior ao limiar at são considerados
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Algoritmo 7.3: Agrupamento em Subespaços com o DSSOM.
1 para cada padrão de entrada (x) faça
2 Inicialize o vetor global de relevâncias ρρρ com 1,0;
3 Apresente x para o DSSOM;
4 k = 1;
5 enquanto (ρmax > ερ e k ≤ kmax) faça
6 se k = 1 então
7 Encontre o primeiro vencedor (s1) (Eq. 7.10);
8 se (ac(s1) < th) então
9 Associe x ao conjunto de ruído;

10 pare;
11 fim
12 senão
13 Encontre outro vencedor (sk) (Eq. 7.16);
14 fim
15 Associe x ao grupo com índice do nodo vencedor;
16 Atualize o vetor global de relevâncias ρρρ (Eq. 7.15);
17 k = k+1;
18 fim
19 fim

como agrupando este padrão. Portanto, um padrão de entrada pode pertencer a vários grupos,
atendendo ao requisito do agrupamento em subespaços. No entanto, o mapa pode ser utilizado
também para agrupamento projetivo associando-se cada padrão de entrada apenas ao grupo do
nodo de maior ativação. Em ambos os casos, se todos os nodos apresentarem ativação abaixo
do limiar at , o padrão de entrada é considerado um outlier, e então é atribuído ao conjunto de
ruído.

As equações e algoritmos dos processos descritos acima serão apresentados a seguir, e
posteriormente serão fornecidos detalhes sobre o ajuste de parâmetros do modelo.

Inserção de Nodos e Competição

Assim como no DSSOM, no LARFDSSOM cada nodo j no mapa está associado a três vetores:

c j = {c ji, i = 1...m} representa a posição (centro) do protótipo do grupo j no espaço de entrada;

ωωω j = {ω ji, i = 1...m} é o vetor de relevâncias no qual cada componente representa a relevância
estimada, ou seja, o peso entre [0,1] que o nodo j aplica para a i-ésima dimensão de entrada; e

δδδ j = {δ ji, i = 1...m} é o vetor de distância que armazena uma média móvel da distância
observada entre o padrão

Quando um nodo é criado, seu centro, c j, é inicializado na posição do último estímulo. Todas
as componentes do vetor de relevâncias, ωωω j, são inicializadas com valor um, e as componentes
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Algoritmo 7.4: Fase de Auto-Organização.
1 Inicializa os parâmetros at , eb, en, β , s, Nmax, maxcomp, l p, tmax;
2 Inicializa o mapa com um nodo com c j igual ao primeiro padrão de entrada, δδδ j← 000, ωωωs← 111 e

wins j← 0;
3 Inicializada as variáveis nwins← 1;
4 para t← 0 até tmax faça
5 Apresenta randomicamente os padrões de entrada x para o mapa;
6 Computa a ativação de todos os nodos (Eq. 7.19);
7 Encontra o nodo vencedor s com o maior valor de ativação (as) (Eq. 7.10);
8 se as < at e N < Nmax então
9 Cria um novo nodo j e atribui: www j← x, δδδ j← 000 e wins j← l p×nwins;

10 Conecta j os outros nodos através da Eq. 7.23
11 senão
12 Atualiza o vetor de distâncias δδδ s do nodo vencedor e seus vizinhos (Eq. 7.21);
13 Atualiza o vetor de relevâncias ωωωs do nodo vencedor e seus vizinhos (Eq. 7.22);
14 Atualiza o vetor de pesos cs do nodo vencedor e seus vizinhos (Eq. 7.20);
15 Atribui winss← winss +1;
16 fim
17 se nwins = maxcomp então
18 Remove os nodos com wins j < l p×maxcomp;
19 Atualiza as conexões restantes através da Eq. 7.23;
20 Reseta o número de vencedores dos nodos restantes: wins j← 0;
21 nwins← 0;
22 fim
23 nwins← nwins+1;
24 fim
25 executa a fase de convergência (Alg. 7.5);

do vetor de distâncias, δδδ j, são inicializadas com valor zero. Estes vetores são atualizados após
o passo de competição.

Assim como no DSSOM, o vencedor de uma competição, s(x), é o nodo que apresenta a
maior ativação, ac(Dω(x,c j),ωωω j), em resposta ao padrão de entrada:

s(x) = argmax
j
[ac(Dω(x,c j),ωωω j)]

�
 �	7.18

A ativação de um nodo é calculada como uma função de base radial da distância ponderada,
Dω(x,c j), com o campo receptivo sendo ajustado em função da norma do vetor de relevâncias,
‖ωωω j‖. Com isso, a ativação cresce com a norma do vetor de relevâncias, e para uma mesma
distância, quanto maior for a relevância, maior será a ativação:

ac(Dω(x,c j),ωωω j) =
1

1+Dω(x,c j)/(‖ωωω j‖2 + ε)

�
 �	7.19
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onde ε é um pequeno valor para evitar divisão por zero, ‖ωωω j‖ é a norma do vetor de relevâncias
e Dω(x,c j) é a distância ponderada (Eq. 7.1).

Similarmente ao LARFSOM, no LARFDSSOM também é utilizado um limiar de ativação,
at , para disparar a inserção dos novos nodos. Caso a ativação do vencedor seja abaixo de at ,
então um novo nodo será inserido na posição do padrão de entrada e nem o vencedor nem seus
os vizinhos serão modificados. Caso contrário, o vencedor e seus vizinhos serão atualizados
conforme descrito na próxima seção e nas linhas 5-16 do Alg. 7.4.

Em alguns casos é útil impor um limite máximo Nmax para o número de nodos no mapa, para
limitar o custo computacional, principalmente em dados ruidosos. Se este limite for alcançado
não serão criados novos nodos, mas os nodos existentes continuaram sendo atualizados.

Atualização do Nodo Vencedor de seus Vizinhos

No LARFSOM, para atualizar os vetores associados com o vencedor e seus vizinhos, são
consideradas duas taxas de aprendizagem constantes: eb ∈ ]0,1[ é utilizada para atualizar o
vencedor, e en ∈ ]0,eb[ é utilizada para atualizar seus vizinhos. Abaixo são apresentadas as
equações de atualização, as quais são as equações do DSSOM com a função de vizinhança
substituída pela respectiva taxa de aprendizagem constante.

c j(n+1) = c j(n)+ e(x− c j(n))
�
 �	7.20

onde, e, é a taxa de aprendizagem dada por: e = eb se j é o nodo vencedor, ou e = en se j é um
vizinho do nodo vencedor.

Para computar o vetor de relevâncias, primeiro é estimada a distância média do nodo para
os padrões de entrada por ele agrupados. Assim como no DSSOM, o vetor de distâncias é
atualizado através de uma média móvel das distâncias observadas, no entanto com uma função
de vizinhança constante:

δδδ j(n+1) = (1− eβ )δδδ j(n)+ eβ (|x− c j(n)|)
�
 �	7.21

onde, e, é a taxa de aprendizagem dada por: e = eb se j é o nodo vencedor, ou e = en se j é um
vizinho do nodo vencedor, β ∈ ]0,1[ controla a velocidade de mudança da média móvel e o
operador | · | denota o valor absoluto aplicado as componentes do vetor.

Para valores pequenos de e e números grandes de amostras, δδδ j fornece uma boa estimativa
do Desvio Médio Absoluto (DMA) das amostras agrupadas no nodo j. A DMA é uma medida
robusta de variabilidade, sendo mais resistente a outliers do que o desvio padrão (Ruppert,
2010).

Após atualizar o vetor de distâncias, cada componente, ω ji, do vetor de relevâncias é
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calculada por uma função logística inversa das distâncias δ ji (Eq. 7.22):

ω ji =


1

1+ exp
(

δ jimean−δ ji
s(δ jimax−δ jimin)

) se δ jimin 6= δ jimax

1 caso contrário

�
 �	7.22

onde δ jimax, δ jimin e δ jimean são respectivamente, o máximo, o mínimo e a média dos componen-
tes do vetor de distâncias δδδ j. As relevâncias computadas tendem a zero para dimensões com
variabilidade próximas de δ jimax, e as relevâncias das demais dimensões são escaladas dentro
do intervalo [0,1]. O parâmetro s > 0 controla a suavidade da função logística.

Uma vez que os componentes de ωωω j representam uma estimativa do inverso da DMA, então
a norma ‖ωωω j‖, fornece uma estimativa adequada do campo receptivo dos nodos, o que justifica
sua presença na Eq. 7.19. Como resultado, quanto maior for a variação observada nos padrões
de entrada para os quais um nodo vence, maior será o seu campo receptivo.

Remoção de Nodos

No LARFDSSOM cada nodo j no mapa armazena uma variável, wins j, que conta o número de
vitórias deste nodo desde o último reset. Um reset ocorre após maxcomp competições (linhas
17-23 no Alg. 7.4). Quando ocorre um reset, são removidos do mapa os nodos que apresentam
um número de vitórias abaixo do limiar l p×maxcomp, onde l p é um parâmetro que representa
a percentagem mínima de vitórias necessária para um nodo permanecer no mapa. Por exemplo,
se l p for ajustado para 0,01, então um nodo precisa ganhar ao menos 1% das competições, caso
contrário ele será removido do mapa no próximo reset.

Após a remoção de nodos o número de vitórias dos nodos restantes é reiniciada para zero.
Adicionalmente, para evitar a remoção prematura de novos nodos, quando um nodo é criado
seu número de vitórias é ajustado para l p×nwins, onde nwins é o número de competições que
ocorreram desde o último reset.

Atualização da Vizinhança

A cada reset a conexão entre os nodos é atualizada. No LARFDSSOM, a existência de uma
conexão entre dois nodos significa que eles agrupam padrões em subespaços semelhantes. A Eq.
7.23, considera a similaridade entre os vetores de relevância entre cada par de nodos no mapa
para modelar este comportamento:

nodos i e j são

conectados, se ‖ωωω i−ωωω j‖< c
√

m

desconectados, caso contrário

�� ��7.23
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Algoritmo 7.5: Fase de Convergência.
1 enquanto Verdadeiro faça
2 Nmax← N;
3 Remove os nodos com wins j < l p×maxcomp;
4 se (N = Nmax ou N = 1) então retorna Atualiza as conexões de todos os nodos através da Eq.

7.23;
5 Reseta os número de vencedores de todos os nodos: wins j← 0;
6 para t← 0 até tmax faça
7 Apresenta um padrão randomicamente escolhido x para o mapa;
8 Computa a ativação de todos os nodos (Eq. 7.19);
9 Encontra o vencedor s com o maior valor de ativação (Eq. 7.18);

10 Atualiza o vetor de distâncias δδδ s do nodo vencedor e seus vizinhos (Eq. 7.21);
11 Atualiza o vetor de relevâncias ωωωs do nodo vencedor e seus vizinhos (Eq. 7.22);
12 Atualiza o vetor de pesos cs do nodo vencedor e seus vizinhos (Eq. 7.20);
13 Set winss← winss +1;
14 fim
15 fim

onde m é o número de dimensões de entrada, e c é em geral ajustado para 1/2. Como a relevância
varia entre zero e um,

√
m é o valor máximo para a norma das distâncias entre dois vetores de

relevância. Com c = 1/2, tem-se
√

m
2 como um limiar para conexão entre dois nodos, o qual

significa que apenas pares de nodos com diferenças que estejam acima a metade do máximo
possível serão conectados.

Fase de Convergência

Após a remoção de nodos do mapa, pode ser necessário reposicionar os nodos restantes para
representar adequadamente os padrões de entrada, que previamente estavam sendo agrupados
em nodos que foram removidos. Na fase de convergência o processo de auto-organização
continua mas sem a criação de novos nodos. No entanto, após esta reorganização, alguns nodos
podem não atingir a percentagem mínima de padrões para permanecerem no mapa, e acabam
sendo removidos. Portanto, este processo itera até que o número de nodos no mapa pare de
decair. A cada remoção de nodos, os padrões serão redistribuídos em menos nodos, o que
garante o término deste processo. O Alg. 7.5 detalha este processo.

Neste algoritmo, Nmax é ajustado para o número atual de nodos no mapa (linha 2). Então, os
nodos com wins j < l p×maxcomp são removidos (linha 3). O critério de parada é verificado
após a remoção de nodos, quando é estabelecido se o mapa parou de decrescer ou atingiu o
valor mínimo (linha 4). Se ao menos um nodo tiver sido removido, então é necessário atualizar
as conexões (linha 5) e continuar para o passo de reorganização (linhas 6-15).
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Agrupamento Projetivo e em Subespaços com o LARFDSSOM

Após a auto-organização do mapa, os pesos e os vetores de relevâncias armazenados em cada
nodo do mapa podem ser utilizados para agrupar padrões de entrada. O Alg. 7.6 apresenta o
procedimento de agrupamento. Cada nodo no mapa é rotulado com um índice representando
um grupo e cada padrão de entrada pode ser associado a um ou mais índices desses grupos. Se
o problema de agrupamento que estiver sendo tratado for de agrupamento em subespaços então
todos os nodos com ativação acima do limiar de ativação, at , são considerados como agrupando
este padrão de entrada (linhas 2-10). Caso contrário, se for um problema de agrupamento
projetivo, então apenas o primeiro vencedor é considerado, e o teste da linha 8 encerra o laço. Se
nenhum dos nodos produzir ativação igual ou superior ao limiar para um padrão em particular,
então este padrão é considerado um outlier.

Algoritmo 7.6: Agrupamento com LARFDSSOM.
1 para cada padrão de entrada (x) no conjunto de dados faça
2 Apresenta x para o mapa;
3 Computa a ativação de todos os nodos (Eq. 7.19);
4 Encontra o vencedor s com o maior valor de ativação (as) (Eq. 7.18);
5 se as ≥ at então
6 repita
7 Atribui x para o grupo com indice do nodo vencedor s;
8 se agrupamento projetivo então pare;
9 Encontra o próximo nodo no mapa com o maior valor de ativação as desconsiderando

os vencedores anteriores;
10 até as < at ;
11 senão
12 Atribui x para o conjunto de outliers;
13 fim
14 fim

7.4 Validação dos Modelos de Agrupamento em Subespaços

Nesta seção, serão descritos os experimentos que foram realizados para verificar as capacidades
de agrupamento do DSSOM e do LARFDSSOM, bem como, para compará-los com os demais
métodos da literatura. Experimentos considerando o sistema completo serão apresentados no
Capítulo 8.

Inicialmente será descrita a métrica de desempenho utilizada para comparar os métodos
(Seção 7.4.1), e em seguida será indicado como foi realizado o ajuste de parâmetros dos
métodos estudados (Seção 7.4.2). Então serão apresentados os experimentos realizados. Na
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Seção 7.4.3 serão utilizados conjuntos de dados simulados, propostos por Müller et al. (2009)
para avaliar algoritmos de agrupamentos em subespaços. Estes conjuntos de dados evidenciam
as características desejáveis dos métodos, como escalabilidade e tolerância a ruídos. Em
seguida, serão executados experimentos com dados reais de problemas relacionados com o
agrupamento em subespaços (Seção 7.4.5). O objetivo destes experimentos é mostrar que os
modelos propostos são gerais. Na Seção 7.4.6 serão descritos experimentos realizados com
as percepções do ambiente descrito no Capítulo 4. Nestes experimentos o objetivo é avaliar
qualitativamente os agrupamentos formados, e verificar a viabilidade de relacioná-los com
conceitos que representam características do ambiente e de seus objetos.

7.4.1 Métricas de Desempenho

Existem diversas métricas para avaliação de agrupamentos em subespaços. Dentre as métricas
descritas e analisadas em Patrikainen e Meila (2006) e em Müller et al. (2009), foram escolhidos
para avaliar os métodos o CE (do inglês Clustering Error). CE é uma métrica que leva em conta
não apenas os agrupamentos produzidos, mas também as dimensões relevantes encontrados
para cada grupo e penaliza resultados com agrupamentos demais. CE é calculada como
uma percentagem de pontos que estão agrupados de maneira diferente, considerando uma
coincidência ótima entre os agrupamentos desejados e os obtidos. CE varia entre zero e um, e
valores mais altos indicam melhores agrupamentos. CE pode ser visto como uma generalização
do erro de classificação, o qual é frequentemente utilizado para avaliar métodos de agrupamento
clássico. De fato, conforme a porcentagem de dimensões relevantes aumenta, CE converge para
o complemento do erro de classificação (1 - erro de classificação).

Para computar CE, os métodos precisam produzir não apenas as associações de padrões para
grupos, mas também precisam indicar as dimensões relevantes para cada grupo. No entanto,
os métodos baseados em SOM produzem valores reais como saída, ω ji, variando no intervalo
[0,1], para representar a relevância da dimensão i para o agrupamento j. Portanto, a relevância
média por nodo foi utilizada como um limar para estabelecer se uma dimensão é relevante. ou
seja, a dimensão i é relevante para o grupo j se e somente se ω ji ≥média{ω ji, i = 1...m}.

7.4.2 Ajustes Paramétricos

Os métodos de agrupamento em subespaços em geral têm vários parâmetros e ajustá-los não
é uma tarefa fácil. Portanto, almejando uma comparação mais justa, a metodologia adotada
para avaliar os métodos é baseada em técnicas de análise de sensibilidade (Saltelli et al.,
2009). Assim, cada método foi executado 500 vezes com diferentes parâmetros amostrados
dentro de um intervalo previamente estabelecido, de acordo com a Amostragem de Hipercubo
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Latina (LHS, do inglês Latin Hypercube Sampling) (Helton et al., 2005) e foram registrados os
melhores resultados alcançados por cada método em cada conjunto de dados. A LHS garante
uma cobertura completa do espaço de parâmetros evitando que fiquem regiões grandes sem
amostras. Mais especificamente, o intervalo de cada parâmetro é dividido em 500 intervalos de
igual probabilidade e um único valor é amostrado aleatoriamente dentro de cada intervalo.

É importante notar que PROCLUS e os métodos baseados em SOM são estocásticos ou
dependem de sua inicialização, assim eles podem não atingir seu melhor resultado em uma
única execução. Mesmo assim, todos os métodos foram executados apenas uma vez para cada
conjunto paramétrico de forma a manter igual o número de execuções de cada método.

Os intervalos de parâmetros dos métodos baseados em SOM são mostrados da Tabela 7.1
até a Tabela 7.5. Estes intervalos são adequados para conjuntos de dados com valores variando
entre [0,1]. Os intervalos de parâmetros para os demais métodos foram os mesmos utilizados
em estudos anteriores (Müller et al., 2009; Vidal, 2011). Foi utilizada uma estrutura unidimen-
sional para SOM, SOM-KANGAS e DSSOM pois foi nesta configuração que estes métodos
apresentaram os melhores resultados em uma análise preliminar.

Tabela 7.1 Intervalo paramétrico para o SOM.

Parâmetros min max

Número de nodos (N) 2 18
Taxa de Aprendizagem (α) 0.001 0.1
Decaímento da Aprendizagem (λ2) 0.01 2
Vizinhança (σ ) 0.001 0.99
Decaímento da Vizinhança (λ1) 0.01 2

Tabela 7.2 Intervalo paramétrico para o SOM-KANGAS.

Parâmetros min max

Número de nodos (N) 2 18
Taxa de Aprendizagem (α) 0.001 0.1
Decaímento da Aprendizagem (λ2) 0.01 2
Vizinhança (σ ) 0.001 0.99
Decaímento da Vizinhança (λ1) 0.01 2
Taxa de Relevância 1 (κ1) 0.001 0.1
Taxa de Relevância 2 (κ2) 0.8 0.99
Taxa de Relevância 3 (κ3) 1.01 1.2
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Tabela 7.3 Intervalo paramétrico para o LARFSOM.

Parâmetros min max

Taxa de Aprendizagem (ρ f ) 0.001 0.5
Limiar de Ativação (at) 0.001 0.2
Decaímento da Aprendizagem (ε) 0.001 0.99
Número Máximo de Vitórias (dm) 50 500

Tabela 7.4 Intervalo paramétrico para o DSSOM.

Parâmetros min max

Número de nodos (N) 2 18
Taxa de Aprendizagem (α) 0.001 0.1
Decaímento da Aprendizagem (λ2) 0.01 2
Vizinhança (σ ) 0.001 0.99
Decaímento da Vizinhança (λ1) 0.01 2
Taxa de Relevância (β ) 0.001 0.1
Relevância Mínima (eω ) 0 1
Limiar do Novo Vencedor (eρ ) 0 1
Máximo de Vencedores (Kmax) 1 3
Limiar de Outliers (th) 0 0.999

Tabela 7.5 Intervalo paramétrico para o LARFDSSOM.

Parâmetros min max

Limiar de Ativação (at) 0.7 0.999
Menor porcentagem do grupo (l p) 0.1% 10%
Taxa de Relevância (β ) 0.001 0.1
Máximo de Competições (maxcomp) 1×S* 100×S*

Taxa de Aprendizagem do Vencedor (eb) 0.001 0.1
Taxa de Aprendizagem da Vizinhança (en) 0.0001×eb 0.5×eb
Smoothness Relevância (s) 0.01 0.1
Limiar da Conexão (c) 0 0.5

* S é o número de padrões no conjunto de dados.

7.4.3 Experimentos com Dados Simulados

Nos experimentos seguintes, compara-se o desempenho do SOM, do mapa proposto por Kangas
et al. (1990) que introduz a distância ponderada (SOM-KANGAS), do DSSOM e do LARFDS-
SOM com os métodos de mineração de dados revisados na Seção 7.1 (MINECLUS, PROCLUS,
DOC e STATPC). Esta comparação foi feita utilizando-se os conjuntos de dados do framework

chamado OpenSubspace (Müller et al., 2009). Este framework fornece conjuntos de dados do
mundo real adaptados a partir do Repositório de Aprendizagem de Máquina da UCI (Bache
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e Lichman, 2013), além de conjuntos de dados simulados, preparados especificamente para
avaliar o desempenho de métodos de agrupamento em subespaços. Os conjuntos de dados
simulados contemplam diferentes condições de ruído, de número de dimensões e do tamanho de
conjunto de dados. O framework também fornece a implementação dos métodos de agrupamento
considerados, bem como a da métrica CE. A fim de aplicar os métodos baseados em SOM, os
atributos dos conjuntos de dados devem estar no mesmo intervalo de variação, por isso, foram
re-escalados para o intervalo [0, 1]. Os métodos de visão computacional (GPCA e SSC) são
adequados para agrupamento projetivo e não para agrupamento em subespaços e por isso não
entram nesta análise. Suas avaliações estão descritas na Seção 7.4.5.

Nos experimentos a seguir foram comparados apenas os métodos baseados em SOM de
topologia fixa (DSSOM, SOM-KANGAS e SOM). A Figura 7.2 mostra os resultados obtidos
com estes métodos em conjuntos de dados com diferentes níveis de ruído. O gráfico mostra como
o SOM-KANGAS melhora em relação ao SOM, devido à introdução da distância ponderada. O
desempenho do SOM-KANGAS e do DSSOM são semelhantes em conjuntos de dados com
baixa quantidade de ruído. No entanto, o mecanismo de tratamento de ruído introduzido no
DSSOM faz com que o método apresente um desempenho melhor com o aumento dos níveis
de ruído nos dados. Por esse motivo, nos experimentos seguintes os resultados com o SOM e
o SOM-KANGAS, não mais serão apresentados, e a comparação se dará com os métodos de
mineração de dados.

Figura 7.2 CE em função do percentual de ruído nos conjuntos de dados.

Em seguida, o DSSOM e o LARFDSSOM foram comparados com os métodos de mineração
de dados em um conjunto mais amplo de experimentos. As Figuras 7.3, 7.4 e 7.5 mostram os
resultados obtidos com os vários métodos em dados simulados, após a busca de parâmetro de
acordo com as Tabelas 7.4 e 7.5, enquanto os demais parâmetros foram fixados nos valores
padrão (Bassani e Araújo, 2012). Os gráficos mostram que o LARFDSSOM é significativamente
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melhor que os métodos anteriores, obtendo resultados quase perfeitos em praticamente todos os
conjuntos de dados simulados. Seu desempenho se reduz ligeiramente em conjuntos de dados
com um pequeno número de dimensões relevantes (Figura 7.3) e com altos níveis de ruído
(Figura 7.5). Já o DSSOM apresenta resultados ligeiramente inferiores ao MINECLUS e ao
DOC, que apresentaram os melhores resultados dentre os métodos de mineração de dados.

Figura 7.3 CE em função do número de dimensões no conjunto de dados.

Figura 7.4 CE em função do número de amostras no conjunto de dados.

Nos conjuntos de dados ruidosos fornecidos no framework OpenSubspace, embora o ruído
tenha sido adicionado às amostras, todas as dimensões ainda mantém alguma informação sobre
os grupos. No entanto, em problemas reais, algumas das dimensões podem ser completamente
descorrelacionadas com os agrupamentos a serem identificados. E em conjuntos de dados com
dimensões parcialmente relevantes e irrelevantes não é fácil identificar e remover as dimensões
irrelevantes sem perder informações importantes. Assim, foi produzido um conjunto de dados
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Figura 7.5 CE em função do percentual de ruído no conjunto de dados.

Figura 7.6 CE em função do número de dimensões contendo apenas ruído branco.

extra para avaliar o desempenho dos métodos ao adicionar dimensões contendo apenas ruído
branco a um conjunto de dados inicialmente com cinco dimensões (o primeiro conjunto de
dados avaliado na Figura 7.3).

A Figura 7.6 mostra que o desempenho da maioria dos métodos é significativamente afetado
pelo aumento do número de dimensões ruidosas: 1, 2, 3, 4 e 5, o que representa 16,6%,
28,6%, 37,5%, 44,5% e 50% de dimensões irrelevantes respectivamente. Surpreendentemente,
DSSOM apresentou um decaimento aproximadamente linear e baixo, superando todos os outros
métodos em conjuntos de dados com 3, 4 e 5 dimensões irrelevantes. Já o LARFDSSOM,
apesar de também apresentar decaimento exponencial a partir de 2 dimensões irrelevantes, ainda
apresentou um desempenho superior ao dos métodos de mineração de dados.
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7.4.4 Análise dos Resultados

Os resultados apresentados na seção anterior sugerem quantitativamente as capacidades dos
modelos propostos. Nos experimentos a seguir será apresentada uma avaliação qualitativa com
o objetivo de proporcionar uma melhor compreensão das características dos modelos propostos.

Para ilustrar a função do sistema de relevâncias introduzido no DSSOM para problemas de
agrupamento em subespaços, a Figura 7.7 mostra como os agrupamentos formados pelo DSSOM
se diferenciam dos agrupamentos formados pelo SOM. O comprimento das barras verticais e
horizontais plotadas em cada nodo em azul, é proporcional as relevâncias encontradas pelo nodo
nas respectivas dimensões. Note que o SOM leva em consideração todas as dimensões de forma
igual, fazendo com que os agrupamentos formados misturem padrões de diferentes subespaços.
Já o DSSOM é capaz de identificar as dimensões relevantes de cada agrupamento, e portanto, os
subespaços nos quais os padrões residem, produzindo agrupamentos mais adequados.

Figura 7.7 Comparação entre os agrupamentos formados com o (a) SOM e com o (b) DSSOM para
um conjunto de dados com 12 grupos. A cada um dos nodos foi atribuída uma cor e a mesma cor foi
atribuída aos padrões agrupados por ele. O comprimento das barras verticais e horizontais (em azul)
representa a relevância atribuída pelo nodo à respectiva dimensão.

Para ilustrar as diferenças entre o DSSOM e o LARFDSSOM as Figuras 7.8a e 7.8b exibem
as amostras de dados e os nodos dos mapas em suas configurações finais. Os resultados
são relativos a um conjunto de dados com três dimensões e nove grupos, com características
similares ao conjunto de dados exibido previamente na Figura 7.1. As dimensões irrelevantes
em cada grupo são aquelas em que os dados se espalham por todo o domínio.
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(a) DSSOM (b) LARFDSSOM

Figura 7.8 Comparativo entre as vizinhanças encontradas pelo DSSOM e LARFDSSOM.

Na Figura 7.8a, são apresentados os resultados obtidos com o DSSOM. Inspecionando
as barras de relevância observa-se que o DSSOM foi capaz de identificar corretamente as
dimensões relevantes (barras mais compridas) e as irrelevantes (as barras são tão pequenas que
não são visíveis). Neste experimento, em vez de uma estrutura unidimensional, foi utilizada
uma grade 3x2 e as linhas pontilhadas plotadas indicam as conexões entre os nodos. O DSSOM
procura colocar nodos vizinhos em grupos próximos no espaço de entrada. No entanto, esta não
é uma solução adequada para este conjunto de dados, pois, na verdade os grupos se encontram
em subespaços distintos. Esta é a razão pela qual foi escolhida a estrutura unidimensional nos
experimentos quantitativos.

Na Figura 7.8b são apresentados os resultados obtidos com o LARFDSSOM. Os agrupa-
mentos formados, as relevâncias encontradas e a posição dos nodos foram praticamente as
mesmas encontradas pelo DSSOM. No entanto, a vizinhança encontrada pelo LARFDSSOM
conecta nodos com relevâncias semelhantes. Assim, foram formadas três vizinhanças separadas,
representadas pelas linhas pontilhadas, tracejadas e solidas. Cada vizinhança é formada por
nodos que agrupam dados no mesmo subespaço.

No experimento seguinte é ilustrada a efetividade do sistema de filtragem de ruído do
LARFDSSOM. Na Figura 7.9a são exibidas todas as amostras de um conjunto de dados
simulado com 20 dimensões, 70% de ruído e 10 grupos. A configuração espacial final dos nodos
do LARFDSSOM também é exibida, e as cores das amostras indicam seus grupos. Sem o código
de cores seria bastante difícil identificar os agrupamentos em um conjunto de dados de alta
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dimensionalidade e com tamanha quantidade de ruído. No entanto, quando apenas as amostras
que produzem ativação acima do limiar, at são exibidas (Figura 7.9b), isto é, removendo-se os
outliers identificados pelo LARFDSSOM, os agrupamentos se tornam muito mais evidentes.
Neste experimento, nenhuma amostra válida foi considerada outlier e apenas 0.6% dos outliers

não foram filtrados pelo modelo. Este é um resultado típico obtido com o LARFDSSOM nestes
dados simulados.

(a) Sem filtragem de ruído (b) Com filtragem de ruído

Figura 7.9 Projeção em duas dimensões de um conjunto de dados simulado com 20 dimensões, 70%
de ruído e 10 grupos. As cores representam os grupos identificados pelo LARFDSSOM. Em (a) são
plotadas todas as amostras do conjunto de dados. Em (b) são plotadas apenas as amostras dentro do
campo receptivo dos nodos do LARFDSSOM.

7.4.5 Experimentos com Dados Reais

A performance dos métodos propostos foi avaliada nos sete conjuntos de dados reais fornecidos
na base de framework OpenSubspace. Estas bases de dados não incluem informação a respeito
das dimensões relevantes. Portanto, todas as dimensões foram consideradas relevantes nos
agrupamentos alvo utilizados para avaliar os métodos. Além disso, embora seja provável que
haja ruído nos dados eles não estão rotulados como tal. Adicionalmente, cada amostra deve
ser associada a apenas um grupo, configurando um problema de agrupamento projetivo. Dessa
maneira, tanto o DSSOM quanto o LARFDSSOM foram configurados para operar neste modo.

Cabe observar ainda, que apesar destas bases terem sido utilizadas na literatura para avaliar
algoritmos de agrupamento em subespaços e agrupamento projetivo (Müller et al., 2009), não
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Tabela 7.6 Valores de CE para bases de dados reais. Melhores resultados de cada categoria mostrados
em negrito. O número de grupos esperado e encontrado é mostrado entre parênteses. O melhor método
para cada conjunto de dados está marcado com ‘*’.

CE Breast (2) Diabetes (2) Glass (6) Liver (2) Pendigits (10) Shape (9) Vowel (11) Média Desvio

MINECLUS *0,763 (1) 0,651 (1) 0,393 (4) 0,583 (2) 0,294 (4) 0,285 (5) 0,091 (1) 0,437 0,237
DOC *0,763 (1) 0,654 (2) 0,439 (2) 0,580 (1) 0,566 (15) 0,419 (5) 0,142 (3) 0,509 0,200
PROCLUS 0,702 (2) 0,647 (2) 0,528 (5) 0,565 (2) 0,615 (11) 0,706 (11) 0,253 (10) 0,574 0,156
STATPC 0,185 (3) 0,084 (20) 0,234 (19) 0,050 (38) 0,129 (39) 0,451 (9) 0,060 (39) 0,171 0,141

SOM 0,717 (2) 0,693 (2) 0,551 (9) 0,559 (2) *0,776 (11) 0,719 (11) 0,309 (11) 0,618 0,160
SOM-KANGAS 0,687 (2) *0,732 (2) 0,547 (3) 0,551 (2) 0,665 (9) *0,756 (9) 0,310 (9) 0,607 0,154
DSSOM 0,600 (2) 0,684 (2) 0,540 (6) 0,557 (3) 0,773 (11) 0,744 (10) 0,308 (12) 0,601 0,157
LARFDSSOM *0,763 (1) 0,727 (2) *0,575 (5) 0,580 (1) 0,737 (10) 0,719 (8) *0,317 (9) *0,631 0,158

GPCA 0,601 (2) 0,503 (2) 0,379 (6) 0,533 (2) - - - 0,504 0,093
SSC 0,606 (2) 0,667 (2) 0,486 (2) *0,591 (2) - 0,688 (9) 0,244 (11) 0,547 0,164

se pode dizer que eles possuem as características anteriormente descritas para estes tipos de
agrupamentos. Portanto, espera-se que as diferenças entre métodos de agrupamento clássico e
de agrupamento projetivo ou em subespaços sejam sutis.

A Tabela 7.6 mostra que nenhum dos métodos comparados, pode ser considerado o melhor
em todos os conjuntos de dados. Na categoria dos métodos de mineração de dados, PROCLUS
apresentou os melhores resultados em média; na categoria de visão computacional, SSC apre-
sentou os melhores resultados em média, com valores similares ao do PROCLUS e foi o melhor
método para o conjunto de dados Liver. No entanto, os altos requisitos de memória do GPCA
e do SSC impediram estes métodos de produzir resultados com os recursos computacionais
disponíveis (16GB de RAM), nos conjuntos de dados com maiores quantidades de amostras e
grupos (Pendigits para o SSC; e Pendigits, Shape e Vowel para GPCA).

Considerando todos os métodos, o LARFDSSOM apresentou os melhores resultados em
média, e um teste t com nível de significância de 5% mostra que o LARFDSSOM é estatistica-
mente melhor em média que PROCLUS e SSC. De fato, todos os métodos baseados em SOM
apresentaram em média bons resultados para as bases de dados avaliadas, em comparação com
os métodos das outras categorias. A semelhança entre os resultados dos métodos baseados em
SOM era esperada, uma vez que, nem as dimensões relevantes nem os outliers são conhecidos
para estas bases. Note que na Seção 7.4.3, a Figura 7.2 mostrou que em bases de dados com bai-
xos níveis de ruído estes métodos apresentam resultados semelhantes. Ou seja, nestas condições
os métodos propostos se comportam de forma semelhante ao SOM.

Na seção seguinte o DSSOM será avaliado qualitativamente quanto a sua capacidade em
agrupar percepções do ambiente. Apesar dos resultados obtidos anteriormente favorecerem
o LARFDSSOM em relação ao DSSOM, nesta análise qualitativa o LARFDSSOM foi posto
de lado e o DSSOM foi preferido por sua capacidade de projetar os agrupamentos em duas
dimensões, facilitando assim a visualização dos agrupamentos realizados.
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7.4.6 Experimentos com Percepções do Ambiente Simulado

Para avaliar qualitativamente o emprego dos métodos propostos no Módulo de Associação,
foi preparado um caso de estudo, no qual foi simulada uma sessão onde o agente descrito no
Capítulo 4 observa e interage com os objetos do ambiente simulado detalhado na Seção 4.2. Para
estes testes foi considerado o tabuleiro exibido na Figura 4.1, incluindo os objetos mostrados. O
agente repete a seguinte sequência de ações predeterminadas para fazê-lo explorar os objetos
presentes no tabuleiro: (1) pega um objeto do tabuleiro, escolhido aleatoriamente; (2) observa
sua própria mão e cada célula do tabuleiro (incluindo as vazias), processando as percepções
recebidas; (3) solta o objeto em uma posição vazia do tabuleiro escolhida aleatoriamente; e (4)
repete o passo (2) agora sem nenhum o objeto em sua mão, e retorna ao passo (1).

Ao repetir esta sequência de ações, o agente receberá do ambiente um fluxo de percepções,
construídas conforme exposto no Capítulo 4. As percepções do ambiente simulado, foram
definidas de forma que sua representação possa ser diretamente correlacionada com os objetos e
propriedades do ambiente, por esse motivo, não há a necessidade da etapa de processamento
realizada pelo Módulo de Representação. Além disso, o contexto não será levado em conside-
ração nesta análise. Portanto, as percepções do ambiente serão enviadas diretamente para um
mapa DSSOM, composto de uma grade de 13x13 nodos, o qual estará realizando o papel do
Módulo de Associação.

Ao final de 100 iterações de exploração do ambiente acompanhado do processamento das
percepções pelo DSSOM, os agrupamentos formados nos nodos da grade foram analisados. O
foco da análise se concentrou nos agrupamentos das percepções de cor, forma e localização,
procurando identificar nodos que respondam por conceitos como “vermelho”, “quadrado”
e “célula A1” e por nodos que respondam por objetos específicos como “quadrado azul” e
“triângulo amarelo”.

O mapa perceptivo mostrado na Figura 7.10 ilustra um caso típico dos agrupamentos
formados pelo DSSOM. O padrão de ativação é mostrado em níveis de cinza, no fundo da parte
externa de cada retângulo. Este padrão foi produzido após a apresentar nas entradas do mapa
das percepções de um triângulo azul situado na célula E1. Note que a região em torno do nodo
(1,5) foi a mais ativada, sendo este o nodo vencedor para o padrão.

Observando os padrões de ativação apresentado pelos nodos do mapa (Figura 7.11 e Fi-
gura 7.12) para diferentes percepções, constatam-se regiões que reconhecem determinados
conceitos:
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Figura 7.10 Mapa perceptivo formado pelo agente após a exploração do ambiente. Cada retângulo
representa um nodo da grade. Os retângulos são desenhados com a informação de cor armazenada nos
nodos. As letras C, F e L representam, respectivamente, as percepções de cor, forma e localização e o
nível de branco de cada letra é diretamente proporcional à relevância média dos atributos relacionados
com a respectiva percepção, e o nível de cinza do fundo da parte externa de cada retângulo representa o
nível de ativação do nodo. O ponto branco, nodo (1,5), destaca o vencedor da última competição.

Regiões Identificadas

(i) Alguns nodos se ativam fortemente para objetos específicos, reconhecendo
simultaneamente forma, cor e tamanho, sendo que para todos os objetos trei-
nados o nodo vencedor codificava a mesma cor, forma e tamanho do objeto
apresentado;

(ii) Alguns nodos se ativam sempre que algumas características perceptivas são for-
necidas, por exemplo, sempre que um objeto de determinada cor é apresentado.
Estes nodos em geral apresentam níveis de ativação em média mais baixo que
os anteriores;

(iii) Um conjunto de nodos na parte central do mapa criou um padrão com ativação
sutil, mapeando as regiões do tabuleiro, como centro, parte inferior esquerda,
inferior direita, superior esquerda e superior direita. Esse padrão de ativação
permite localizar a percepção apresentada em alguma região do tabuleiro.
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(a) Círculo Amarelo em A2 (b) Círculo Verde em A5

(c) Quadrado Amarelo em B4 (d) Quadrado Azul em C5

(e) Triângulo Vermelho em D1 (f) Triângulo Azul em E4

(g) Hexágono Vermelho em C3 (h) Hexágono Verde em B5

Figura 7.11 Padrões de ativação formados pelo mapa, ao fornecer como entrada as percepções dos
objetos indicados abaixo de cada figura.
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(a) Célula vazia em A1 (b) Célula vazia em A5

Figura 7.12 Padrões de ativação formados pelo mapa ao fornecer como entrada as percepções de células
vazias indicadas abaixo de cada figura.

Então, uma análise cuidadosa dos padrões de ativação produzidos pelo mapa foi realizada
com diferentes tipos de estímulos. Exemplos destes padrões de ativação são exibidos na
Figura 7.11 e na Figura 7.12. Esta análise permitiu identificar diversas regiões nas quais ocorre
o reconhecimento de conceitos (Figura 7.13).

Figura 7.13 Regiões de reconhecimento de forma, cor e localização.

A localização das células do tabuleiro parece ser a característica mais difícil de aprender, pois
as variações da ativação entre os nodos são sutis. Em geral, o primeiro vencedor da competição
para a percepção de um objeto representa simultaneamente a forma e cor do objeto, segundo e

178



7.5. CONCLUSÃO

terceiro vencedores representam apenas a forma ou apenas a cor, só a partir de então os nodos
que representam a localização do objeto aparecem na lista de vencedores. Isso provavelmente
ocorre devido a pequena quantidade de atributos (2) que são utilizados para representar a posição
das células do tabuleiro em relação às demais características analisadas (3 atributos para cor e 5
atributos para forma). Observa-se ainda uma grande quantidade de nodos representando células
vazias do tabuleiro (cor cinza, e forma indefinida).

Uma outra dificuldade do mapa parece ser a junção de regiões com reconhecimento se-
melhante. Por exemplo, diversas regiões do tabuleiro reconhecem objetos vermelhos de tipos
diferentes (canto superior direito e na região central do mapa). Isto provavelmente ocorre devido
a topologia fixa do mapa.

Com isso, pode-se concluir que o DSSOM é capaz de encontrar as correlações entre
percepções de origens distintas para formar conceitos relacionados com propriedades e objetos
do ambiente simulado.

7.5 Conclusão

Neste capítulo foi apresentado o Módulo de Associação. O problema de reconhecimento de
conceitos foi definido em termos de agrupamentos em subespaços, e então, os métodos de
melhor desempenho na literatura de mineração de dados foram estudados. No entanto, foi
visto que estes métodos não oferecem diversas características necessárias para a implementação
do Módulo de Associação, como a aprendizagem incremental, a produção de protótipos e a
geração de níveis de ativação. Estas características estão presentes em alguns dos mapas auto-
organizáveis apresentados na literatura. Mas, apesar de alguns mapas baseados em SOM terem
sido aplicados com sucesso em problemas de agrupamento, ainda não haviam sido aplicados
para o problema de agrupamento em subespaços, e os testes realizados neste capítulo com
os métodos tradicionais, de fato mostraram que da maneira como foram propostos, não eram
adequados para esta finalidade.

Sendo assim, dois novos mapas foram propostos, o DSSOM e o LARFDSSOM. Ambos
foram capazes de competir e até mesmo superar os métodos atuais da mineração de dados
e de visão computacional, tanto em conjuntos de dados reais quanto em conjuntos de dados
simulados, apresentando bons resultados mesmo em situações de alta dimensionalidade ou com
níveis elevados de ruído.

Os resultados obtidos com dados reais sugerem que os métodos propostos são de aplicação
bastante abrangente, uma característica desejável para o problema de agrupamento de percepções.
Com relação aos dados simulados, o LARFDSSOM foi capaz de produzir resultados quase
perfeitos para a maioria dos conjuntos de dados. Isto significa, que para estes conjuntos
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ele identificou corretamente o número de grupos e suas respectivas dimensões relevantes. Em
oposição, o DSSOM se mostrou mais robusto à presença de dimensões irrelevantes nos conjuntos
de dados.

A dinâmica introduzida no LARFDSSOM para encontrar grupos é realizada através da
inserção de nodos quando necessário, ajustando as suas posições ou removendo os nodos que
não foram capazes de formar um grupo. Esse mecanismo oferece uma forma de aprendizagem
construtiva dos padrões do espaço de entrada e oferece uma boa relação entre exploração e
explotação do espaço de busca. Além disso, no LARFDSSOM, uma conexão entre dois nodos
significa que eles agrupam padrões que residem em subespaços semelhantes das dimensões de
entrada. Porém, esta conexão não leva em conta a distância entre os nodos no espaço de entrada.
Melhorar este aspecto em futuras versões pode levar a uma representação da topologia de dados
ainda mais adequada.

Para efeitos de visualização de dados, o DSSOM se mostra bastante útil, devido à possibili-
dade da utilização de uma topologia bidimensional fixa. Este característica auxiliou na análise
do reconhecimento de percepções, permitindo estudar os agrupamentos formados e identificar
como as percepções de origens distintas puderam ser combinadas de diferentes maneiras para
representar conceitos correlacionados com elementos do ambiente.

Ou seja, o DSSOM foi capaz de identificar as propriedades mais relevantes de cada percepção
e agrupá-las de maneira adequada. Adicionalmente, o modelo permite que mais de um nodo seja
treinado com um determinado estímulo. Isto cria a possibilidade de mais de um nodo responder
e agrupar uma dada percepção, caso reconheçam características distintas.

Assim sendo, os conceitos aprendidos pelo DSSOM podem permitir que um agente seja
capaz de reconhecer diversos elementos do ambiente tais como posições e objetos, com caracte-
rísticas gerais ou específicas.

Apesar de o LARFDSSOM não ter sido avaliado sobre o ponto de vista do agrupamento de
percepções, espera-se que ele apresente resultados ainda melhores quando aplicado para este
fim, uma vez que ele se mostrou superior em praticamente todos os experimentos em que os
dois métodos propostos foram comparados.

Os padrões de ativação e os protótipos armazenados nos nodos vencedores para os estí-
mulos de entrada podem ser então utilizados como saída do Módulo de Associação e contém
informação útil, a qual pode ser utilizada pelo Módulo V para representar o ambiente sensoreado.

Porém, os métodos propostos ainda não foram avaliados considerando-se a informação
léxica e contextual, que são fundamentais para o reconhecimento de linguagem natural. O
Capítulo seguinte é inteiramente dedicado a esta tarefa. Nele, os Módulos de I a IV funcionam
de forma integrada com o objetivo de modelar padrões de aprendizagem de palavras e associação
com objetos apresentados por humanos.
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8
Validação do Modelo

Este Capítulo descreve experimentos que tem por objetivo validar o modelo proposto como
um todo, avaliando sua capacidade de reproduzir, em alguma extensão, padrões de aprendizagem
de palavras observados em experimentos de aprendizagem de palavras com pessoas. Porém, no
estágio atual das pesquisas não é esperada uma reprodução exata das taxas de aprendizagem,
pois, ainda existe uma distância significativa entre o modelo proposto e o alvo de sua modela-
gem. Apesar disso, espera-se que o modelo apresente padrões de aprendizagem similares aos
apresentados por pessoas, de forma que ele possa ser útil para levantar e avaliar hipóteses sobre
como essa aprendizagem ocorre.

Três trabalhos da área de psicolinguística foram utilizados como referência na avaliação
do modelo. Yu e Smith (2007) foram pioneiros na proposição de experimentos para avaliar
a capacidade de pessoas a aprenderem o significado de palavras em situações com diferentes
níveis de incerteza nas associações possíveis. Em seus experimentos, várias palavras são
pronunciadas (rótulos) enquanto os indivíduos observam várias imagens de objetos (referentes).
Há uma correspondência entre rótulos e referentes que se espera que os indivíduos sejam
capazes de aprender após certo número de repetições. Este tipo de aprendizagem é chamada de
aprendizagem cross-situacional, por confrontar informações obtidas em diferentes situações.

Yurovsky et al. (2013) tomaram como base este tipo de experimento estudando situações
onde alguns rótulos podem estar associados a mais de um referente. Os padrões de aprendizagem
dos indivíduos, refletidos nas taxas médias de acerto obtidas por eles neste tipo de experimento
são utilizados para formular hipóteses sobre o funcionamento dos mecanismos de aprendizagem
de palavras que estão por trás das habilidades linguísticas das pessoas. Por exemplo, Trueswell
et al. (2013) comparam dois tipos de hipóteses para aprendizagem de palavras, uma em que
múltiplos significados podem ser armazenados para cada palavra, e outro em que apenas um
significado possível é armazenado.

Nestes três trabalhos, diversos padrões de aprendizagem são levantados, fornecendo evidên-
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cias sólidas sobre o funcionamento dos mecanismos de aprendizagem de palavras. Qualquer
modelo que procure representar o funcionamento destes mecanismos de aprendizagem precisa
ser capaz de reproduzir em alguma extensão os resultados dos experimentos anteriormente
descritos.

As simulações apresentadas da Seção 8.1 até a Seção 8.4 explicam os experimentos mais
importantes de cada um destes três artigos, e apresentam simulações com o modelo proposto
dos experimentos mais importantes destes trabalhos. Os resultados obtidos são utilizados para
avaliar o quão bem o modelo proposto representa as capacidades de aprendizagem de palavras
dos indivíduos estudados.

Para estas simulações, os parâmetros de cada módulo foram ajustados de forma a obter
resultados semelhantes, em todos os experimentos simultaneamente, ou seja, este conjunto de
parâmetros reduz o erro obtido entre os resultados simulados e os resultados reais. O ajuste
destes parâmetros foi feito por Amostragem em Hipercubo Latino (Saltelli et al., 2009) e o
melhor conjunto obtido é apresentado na Tabela 8.1.

Em seguida, na Seção 8.5, o modelo com o conjunto de parâmetros ajustado é utilizado para
uma última simulação, que tem por objetivo cobrir uma parte do modelo que não foi avaliada nos
experimentos anteriores: o Módulo de Contexto e seu papel de permitir a recuperação correta do
significado de uma palavra em cada contexto, quando houver mais de um significado possível.
Para isso, primeiramente é proposto um design experimental para avaliar esta capacidade em
indivíduos, uma vez que não foi encontrado na literatura nenhum trabalho com este objetivo.
Em seguida, são apresentados os resultados obtidos nas simulações deste experimento com o
modelo proposto.

Por fim, a Seção 8.6 apresenta as conclusões deste capítulo, consolidando as informações
das seções anteriores em uma avaliação final do modelo.
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Tabela 8.1 Parâmetros dos modelos obtidos após o ajuste.

Parâmetro valor

Módulo de Representação (percepções visuais) - LARFDSSOM

Limiar de atividade (at) 0,985
Tamanho mínimo de um grupo (l p) 0,15%
Taxa da relevância (β ) 0,10
Máximo de competições (maxcomp) 0,021×S
Taxa de aprendizagem do vencedor (eb) 5×10−4

Taxa de aprendizagem dos vizinhos (en) 12×10−6× eb
Suavidade da relevância (s) 0,007581760
Limiar de conexão (c) 0,5

Módulo de Representação (percepções auditivas) - LARFDSSOM

Limiar de atividade (at) 0,935
Tamanho mínimo de um grupo (l p) 0,001%
Taxa da relevância (β ) 0,1
Máximo de competições (maxcomp) 2×S
Taxa de aprendizagem do vencedor (eb) 0,1
Taxa de aprendizagem dos vizinhos (en) 14×10−6× eb
Suavidade da relevância (s) 0,00394
Limiar de conexão (c) 0,5

Módulo de Contexto - ART2 com Contexto

Peso fixo em F1 (a) 10
Peso fixo em F1 (b) 10
Peso da condição de reset (c) 0,1
Atividade da unidade vencedora em F2 (d) 0,9
Parâmetro para evitar divisão por zero (e) 0,0001
Parâmetro de supressão de ruído (θ ) 0,0739221
Taxa de aprendizagem (α) 0,8
Parâmetro de vigilância (ρ) 0,999
Número de épocas (nbrE pochs) 1
Número de iterações (nbrIterations) 1
Taxa de retro propagação do contexto (back) 0,9
Influência do contexto sobre o mecanismo de reset (contextWeight) 0,0002
Atividade da unidade vencedora em F2 para o contexto (dcontext) 0,9
Taxa de aprendizagem contexto (αcontext) 0,8

Módulo de Associação - LARFDSSOM

Limiar de atividade (at) 0,999
Porcentagem do menor cluster (l p) 17,5211%
Taxa da relevância (β ) 0,870879
Máximo de competições (maxcomp) 10000
Taxa de aprendizagem do vencedor (eb) 0,465091
Taxa de aprendizagem dos vizinhos (en) 0,0134102×eb
Suavidade da relevância (s) 1,31357
Limiar de conexão (c) 0,986745
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8.1 Aprendizagem Cross-Situacional de Palavras

Uma das possíveis soluções para tratar o problema descrito por Quine (1960), ou seja, iden-
tificar corretamente e aprender os referentes pretendidos por um interlocutor, consistem na
aprendizagem cross-situacional de palavras. Neste tipo de aprendizagem, as palavras não seriam
aprendidas em uma única exposição, mas utilizando informação de múltiplas situações onde
ocorrem ensaios de aprendizagem. Sendo assim, um aprendiz que seja incapaz de decidir
sem ambiguidade o referente de uma rótulo em apenas um ensaio, pode armazenar possíveis
mapeamentos que serão futuramente reforçados ou enfraquecidos por novas evidências.

Yu e Smith (2007) apresentaram um design experimental para avaliar de forma sistemática a
capacidade de pessoas de aprender palavras apenas com informação cross-situacional. Neste
tipo de experimento, adultos são expostos a uma sequência de eventos de aprendizagem onde
são apresentadas simultaneamente múltiplas palavras faladas e múltiplas figuras de objetos
individuais, mas não é fornecida nenhuma informação sobre os mapeamentos corretos entre pa-
lavras e figuras. O desempenho notável1 dos indivíduos nas diversas condições de aprendizagem
testadas sugere que eles calculam estatísticas cross-teste com precisão suficiente para aprender
rapidamente pares rótulo-referente, mesmo em contextos de aprendizagem ambíguos. Nas
sessões seguintes serão apresentados os experimentos realizados com pessoas, e os resultados
destes experimentos serão comparados com os obtidos com o modelo proposto.

8.2 Aprendizagem de Palavras sob Situação de Incerteza -
Experimento 1

Em Yu e Smith (2007) a capacidade de aprendizagem cross-situacional de trinta e oito graduan-
dos foi avaliada. Os estímulos fornecidos foram slides contendo figuras de objetos incomuns
pareados com pseudopalavras apresentadas de forma auditiva. Estas palavras artificiais foram
geradas por um programa de computador utilizando fonemas comuns no idioma inglês, língua
nativa dos participantes. No caso, haviam 54 pares rótulo-referente formados por pseudopalavras
únicas e objetos únicos, escolhidos aleatoriamente e separados em três grupos de 18 pares,
utilizados em três condições de treinamento distintas.

As três condições de treinamento diferenciam-se no número de rótulos e referentes apresen-
tados aos indivíduos em cada ensaio. Na condição 2 x 2, em cada ensaio foram apresentadas

1Smith et al. (2009) apontam que os resultados de Yu e Smith (2007) superestimam as capacidades de acerto
dos indivíduos devido a aprendizagem cross-situacional e propõe um paradigma experimental mais preciso. Porém,
este novo paradigma não tem sido considerado amplamente na literatura, sendo o paradigma de Yu e Smith (2007)
mais frequentemente utilizado.
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dois rótulos e duas figuras. Na condição 3 x 3, em cada ensaio foram apresentadas três rótulos e
três figuras e, finalmente, na condição 4 x 4, foram apresentadas quatro rótulos e quatro figuras
em cada ensaio. Durante os ensaios não havia qualquer indicação de qual palavra representava
cada figura. Cada ensaio se iniciou com a apresentação simultânea de referentes dispostos na
tela de um monitor de computador, e então as palavras que nomeavam os referentes exibidos
eram apresentadas através dos alto-falantes do computador. É importante ressaltar que a ordem
temporal das palavras pronunciadas não estava relacionada com a posição espacial dos referentes.
A Figura 8.1 ilustra um ensaio na condição 4 x 4.

Figura 8.1 Ilustração de um ensaio na condição 4 x 4. No exemplo são exibidos quatro objetos
(referentes) no monitor e simultaneamente são pronunciadas quatro pseudopalavras (rótulos).

Para formar cada ensaio, os 2, 3 ou 4 pares, de acordo com o tipo de condição, foram
selecionados aleatoriamente, sem repetição, e ao longo dos ensaios cada par foi apresentado
exatamente seis vezes. No entanto, devido à multiplicidade de referentes e palavras apresentadas
(ambiguidade), em cada ensaio havia incerteza sobre os mapeamentos corretos, tornando a
aprendizagem mais difícil. Mais especificamente, em média cada palavra ocorreu simultane-
amente com 5,09 referentes incorretos na condição 2 x 2, 8,76 na condição 3 x 3 e 12,22 na
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condição 4 x 4. O número total de ensaios variou entre as condições para manter constante o
número de repetições de cada palavra única, bem como o tempo total do experimento, sendo
portanto, 54, 36 e 27 ensaios para as condições, 2 x 2, 3 x 3 e 4 x 4 respectivamente.

Antes de iniciar o experimento, cada participante foi informado que sua tarefa era aprender
palavras e referentes, mas não foram ditos que havia apenas um referente por palavra. Ao
final de todos os ensaios de aprendizagem, os participantes foram testados apresentando uma
palavra e quatro figuras, sendo uma figura a correta e outras três sendo distraidores escolhidas
aleatoriamente. Cada indivíduo foi então solicitado a informar qual era a figura nomeada pela
palavra apresentada. Este teste foi repetido para cada uma das 18 palavras treinadas.

8.2.1 Simulações do Experimento 1

Para simular os estímulos fornecidos para os participantes dos experimentos de Yu e Smith
(2007), foram utilizadas 18 palavras de objetos encontrados em casa (bed, chair, bowl, fork,

door, canister, clock, computer, desk, refrigerator, sofa, cooker, spoon, telephone, knife, armoire,

cup e dresser). Além disso, 18 imagens de objetos referentes a cada uma das palavras foram
obtidas a partir do Google Imagens®.

A Figura 8.2 ilustra os métodos utilizados em cada módulo, bem como a sequencia de passos
de processamento do modelo completo. A representação percepções das palavras e das imagens
foi construída pelo Módulo de Mapeamento Sensório-Perceptivo, de acordo com o esquema
descrito no Capítulo 4.

No Módulo de Representação foi utilizado o LARFDSSOM em lugar do SOM para gerar os
codebooks, pois, conforme visto no Capítulo 7, este se sai melhor no agrupamento dos dados
de alta dimensionalidade, onde é provável que haja dimensões irrelevantes. Os mapas foram
inicializados com apenas um nodo de saída posicionado de maneira aleatória.

Os mapas do Módulo de Representação foram treinados previamente, formando 28 agrupa-
mentos no codebook da representação auditiva, e 37 agrupamentos no codebook da representação
visual. O treinamento prévio destes mapas simula o conhecimento prévio que os indivíduos
testados possuem da estrutura fonética de seu idioma nativo e dos elementos perceptivos básicos
para o reconhecimento de imagens de objetos.

O Módulo de Contexto foi implementado com o ART2 com Contexto, conforme descrito no
Capítulo 6. E o Módulo de Associação foi implementado utilizando o LARFDSSOM, também
inicializado com apenas um nodo de saída posicionado de maneira aleatória. Os parâmetros dos
modelos são os mesmos exibidos na Tabela 8.1.

Cada novo estímulo é decomposto em suas percepções pelo Módulo de Mapeamento
Sensório-Perceptivo, e estas percepções são enviadas para o Módulo de Representação, que por
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LARFDSSOM - Associação

B - Representação

C - Contexto

LARFDSSOM - Palavras LARFDSSOM - Imagens

12 características
por fonema

/k   /or /f   /ar      /e     /ch

4 fonemas descritor de 128 características (sift)

Detector de pontos de interesse Hessian Affine

chair  fork 

Representação 
fonética

ART2 com Contexto

D - Associação

Níveis de atividade

A - Percepção ...

...

...

...

...

Figura 8.2 Ilustração das etapas de processamento executadas nos experimentos de associação. A -
aquisição das percepções; B - composição da representação; C - criação e reconhecimento do contexto; e
D - associação e reconhecimento dependente do contexto.

sua vez computa os histogramas das informações auditivas e visuais.

Os histogramas normalizados são então enviados para o Módulo de Contexto que, por sua
vez, constrói o contexto atual e o associa com cada entrada nova, ou atualiza o contexto associado
com entradas vistas anteriormente. Em seguida, as saídas do Módulo de Contexto, incluindo
suas entradas, inalteradas, e o contexto associado ao protótipo vencedor, são fornecidas para o
Módulo de Associação.

O Módulo de Associação, irá então criar nodos representando os novos estímulos recebidos
ou atualizar os nodos previamente criados quando a informação armazenada no nodo vencedor
for considerada suficientemente semelhante à informação de entrada. Cada nodo representa
então um par de associação rótulo-referente além da informação do contexto no qual essa
associação foi observada. A saída do Módulo de Associação é o nível de ativação do nodo
vencedor.

Buscando fazer uma representação o mais fidedigna possível da maneira como os indivíduos
recebem os estímulos, foi desenvolvido um procedimento para construir as entradas para o
modelo. Uma vez que, nos experimentos cross-situacionais, os estímulos auditivos, ou seja,
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as palavras, foram fornecidas em sequência, apenas uma vez em cada ensaio, foi criada uma
representação auditiva única para cada ensaio, encadeando-se a representação da sequência de
fonemas das palavras apresentadas.

Por exemplo, supondo que as quatro palavras do ensaio sejam bed, chair, bowl e fork, então
é formada uma representação única da sequência de fonemas da frase “bed chair bowl fork”,
ou seja, “/b e d t S e @ b @ U f O k/”. Por outro lado, os indivíduos podiam olhar para cada
uma das imagens, observando-as individualmente. Além disso, já que não há correlação entre
as imagens, elas fazem mais sentido quando observadas individualmente. Sendo assim, cada
imagem foi representada de maneira individual. E então o estímulo de entrada completo (visual
e auditivo) foi construído combinando o estímulo auditivo com cada um dos estímulos visuais.

Dessa forma, em cada ensaio da condição 2 x 2 foram fornecidas duas entradas para o modelo
uma combinando o estímulo auditivo composto com a primeira imagem e outra combinando-o
com a segunda imagem. De maneira análoga, em cada ensaio da condição 3 x 3 foram fornecidas
três entradas para o modelo, e em cada ensaio da condição 4 x 4 foram fornecidos 4 entradas
para o modelo, sempre combinado o estímulo auditivo com cada uma das imagens a serem
apresentadas.

Após realizados todos os ensaios, o modelo foi testado de forma análoga ao que foi feito
no experimento de Yu e Smith (2007), ou seja, foi apresentada uma palavra e quatro figuras,
sendo uma figura a correta e outras três sendo distraidores escolhidas aleatoriamente. Os
estímulos para os testes foram construídos da mesma maneira que durante o treinamento, a
única diferença é que aqui há apenas uma palavra, a qual foi combinada com cada uma das
imagens dos objetos para formar as entradas de teste para o modelo. Para identificar qual dos
quatro pares rótulo-referente o modelo considerou como sendo o correto, cada um deles foi
apresentado como entrada para o modelo em sequência aleatória, e o nível de atividade do nodo
vencedor no Módulo de Associação foi registrado. Então, o par que produziu o maior nível de
atividade dentre os quatro, é o par considerado correto pelo modelo, pois é o que representa a
associação mais forte, e portanto, um acerto é registrado para o modelo caso o par que produziu
a maior ativação seja o que contém o objeto correto.

O modelo foi treinado e testado 38 vezes com inicializações aleatórias, representando os
38 indivíduos. Os resultados obtidos nas simulações são apresentados a seguir em comparação
com os resultados apresentados por Yu e Smith (2007).

8.2.2 Resultados do Experimento 1

A Figura 8.3 mostra que em todas as condições, os indivíduos acertaram significativamente mais
pares (0,889±0,07, na condição 2 x 2, 0,778±0,10, na condição 3 x 3 e 0,556±0,00) do
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que acertariam se respondessem ao acaso (1/4 = 0,25, pela probabilidade a priori). Mesmo na
condição mais difícil (4 x 4), com 16 possíveis associações por ensaio, os indivíduos acertaram
em média 10 dos 18 pares rótulo-referente (0,55). Além disso, os resultados mostram claramente
que o aumento do nível de incerteza dentro dos ensaios certamente afeta negativamente na
aprendizagem. Isto pode ser confirmado comparando a média das condições 2 x 2 com a da
condição 4 x 4 por meio de um teste t de Student com nível de significância de 1%.

Figura 8.3 Resultados do experimento de Yu e Smith (2007) em comparação com os resultados das
simulações com o modelo. As barras de erro mostram o desvio padrão amostral. A linha tracejada
horizontal indica a probabilidade de acerto ao acaso.

Apesar de haver diferenças visíveis, conclusões análogas podem ser obtidas com relação aos
resultados das simulações (0,778±0,044, na condição 2 x 2, 0,700±0,061, na condição 3 x 3
e 0,567±0,084, na condição 4 x 4). A diferença mais importante é observada na condição 2 x
2, na qual o modelo aprende cerca de 78% dos pares enquanto que os indivíduos foram capazes
de aprender cerca de 89% dos pares. Além disso, o aumento dos níveis de incerteza nos ensaios
parece afetar menos o modelo do que os indivíduos. Ainda assim, aplicando o mesmo teste
estatístico para compara a condição 2 x 2 com a condição 4 x 4 a hipótese de que as médias
sejam iguais é rejeitada com nível de significância de 1%. Portanto, pode-se dizer que o padrão
exibido pelo modelo se mostra compatível em termos gerais com o que foi observado com os
indivíduos.
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8.3 Processos Competitivos na Aprendizagem
Cross-Situacional de Palavras

Na aprendizagem de palavras, conjectura-se que ocorre competição entre as possíveis associ-
ações para determinar qual será aprendida. Mecanismos competitivos poderiam tornar mais
evidente a separação sinal de ruído nas entradas, o que ajudaria a explicar a alta velocidade com
que os indivíduos aprendem as associações.

No âmbito dos experimentos de aprendizagem cross-situacional, essa competição pode
ocorrer entre os referentes de um mesmo ensaio (local) ou entre referentes de ensaios distintos
(global). Se for verdade que essa competição ocorre, então aprender associações de palavras
com mais de um referente deve ser mais difícil do que aprender a associação de uma palavra
com apenas um referente, ou seja, se a competição é local, os mapeamentos rótulo-referente
competem dentro de um único ensaio (ou em um intervalo de tempo restrito), e cada referente
de uma palavra com significado duplo deve inibir diretamente o aprendizado de outro referente
dentro do mesmo ensaio. Se a competição é global, então o acúmulo de informações sobre
um dos referentes de uma palavra em um ensaio deve inibir o acúmulo informações sobre essa
mesma palavra e seu outro referente em ensaios posteriores.

Os experimentos propostos por Yurovsky et al. (2013), descritos a seguir, buscam avaliar
se ocorre competição, e se a mesma é local ou global, testando a capacidade de indivíduos em
aprender mapeamentos com mais de um referente. Para isso, os autores utilizam de experimentos
cross-situacionais que seguem o paradigma experimental proposto por Yu e Smith (2007).

8.3.1 Aprendizagem de Palavras com mais de um Referente -
Experimento 2

No primeiro experimento realizado por Yurovsky et al. (2013), 48 graduandos tiveram suas
capacidades de aprendizagem de pares rótulo-referente avaliadas. Neste experimento, também
foram utilizados 18 pares, porém eles foram divididos em seis palavras com apenas um referente
(associação única), seis palavras com dois referentes (associação dupla) e mais seis palavras
sem nenhum referente (ruído).

As palavras de associação única cumprem o mesmo papel daquelas do experimento anterior,
sempre co-ocorrendo com o seu referente em cada ensaio. Já as palavras de associação dupla,
co-ocorrem com ambos seus referentes em cada ensaio. Uma vez que, tanto as palavras únicas
quanto as duplas co-ocorrem seis vezes com seus referentes, o total de co-ocorrências é o
mesmo para ambos os tipos de palavras. Por fim, as palavras ruído co-ocorrem com frequência
aproximadamente igual para todos os referentes, e portanto, não são mapeadas de maneira
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consistente para nenhum referente. Seu papel aqui é o de produzir um número igual de palavras
e referentes em cada ensaio, evitando que os participantes percebam de imediato que havia
mapeamentos que não são de um para um.

Cada ensaio consiste na apresentação de quatro palavras e quatro referentes (condição 4
x 4), sendo que a palavra que era o rótulo correto de cada um dos referentes sempre estava
presente. Dois dos ensaios foram montados com quatro palavras únicas; 14 dos ensaios foram
compostos por duas palavras únicas, uma palavra dupla e uma palavra ruído; e 11 dos ensaios
foram compostos por duas palavras duplas e duas palavras ruído, totalizando então 27 ensaios
(Figura 8.4). Assim, embora em todos os ensaios sempre houvesse quatro palavras e quatro
referentes, a estrutura interna de mapeamento variou consideravelmente entre os ensaios, e
raramente consistiu de mapeamentos um para um (em apenas 2 dos 27 ensaios).

Figura 8.4 Estrutura do Experimento 2. Em cada ensaio, os participantes encontraram quatro palavras e
quatro referentes, mas o número de mapeamentos corretos para cada palavra varia dependendo do tipo
de palavra. As letras minúsculas indicam palavras e as letras maiúsculas indicam referentes. Palavras
únicas possuem um mapeamento correto por ensaio (ex.: b-B e c-C), palavras duplas possuem dois
mapeamentos corretos por ensaio (ex.: a-A1 e a-A2, f-F1 e f-F2) e palavras ruído não são mapeadas para
nenhum referente (ex.: d e g). Palavras únicas e seus referentes estão em preto, palavras duplas e seus
referentes em branco, e as palavras ruído em cinza.

Após a apresentação dos ensaios, a aprendizagem de cada participante foi avaliada de
maneira análoga aos testes do experimento de Yu e Smith (2007), ou seja, a palavra testada
era apresentada juntamente com o seu referente, no caso de palavras únicas, ou com ambos os
seus referentes no caso de palavras duplas, e os demais referentes foram escolhidos de forma
aleatória em quantidade suficiente para totalizar quatro referentes em cada teste.

Durante os testes os indivíduos foram solicitados a ranquear os quatro objetos, do mais
provável de ser o significado da palavra ouvida para o menos provável. Para computar os
acertos, no caso de ensaios de teste de palavras únicas, um acerto único é computado quando o
indivíduo ranqueia o referente correto em primeiro lugar. No caso de palavras duplas, dois tipos
de acertos são considerados: acertos duplos ocorrem quando ambos os referentes corretos são
classificados nas duas primeiras posições do ranque, e acertos “um ou outro” ocorrem quando
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um dos referentes corretos é classificado na primeira posição do ranque e o outro referente não
é colocado na segunda posição do ranque.

8.3.2 Simulação do Experimento 2

Para simular os estímulos fornecidos para os participantes do segundo experimento, foram
utilizadas 18 palavras de objetos encontrados em casa. As seis palavras únicas utilizadas foram:
bed, chair, bowl, fork, door e canister e seis imagens de objetos, referentes destas palavras,
foram obtidas a partir do Google Imagens®. As seis palavras duplas foram: clock, computer,

desk, refrigerator, sofa e cooker, e 12 imagens foram obtidas também no Google Imagens®,
seis imagens de objetos referindo-se as palavras da lista e mais seis imagens de outros objetos:
goblet, mat, mixer, crib, blender e shaker. Estas imagens foram utilizadas como sendo o segundo
sentido associado às palavras duplas. Por fim, as seis palavras ruído utilizadas foram: spoon,

telephone, knife, armoire, cup e dresser, as quais não estão associadas a nenhuma imagem.

A metodologia utilizada para gerar os estímulos de entrada para o modelo, tanto no treina-
mento quanto nos testes, foi rigorosamente a mesma do Experimento 1 na condição 4 x 4, ou
seja, as quatro palavras foram compostas em um estímulo auditivo e o qual foi combinado com
cada uma das quatro imagens, formando quatro estímulos por ensaio. No entanto, as quantidades
de palavras únicas, duplas e ruído utilizadas nos ensaios foram as mesmas do experimento de
Yurovsky et al. (2013).

Em cada ensaio de teste, cada um dos quatro estímulos foi apresentado como entrada
para o modelo em sequência aleatória, e o nível de atividade do nodo vencedor no Módulo
de Associação foi registrado. Então, os pares foram ranqueados de acordo com o nível de
atividade por eles produzido. No caso do teste de palavras únicas, assim como no experimento
original, um acerto único é computado, caso o par que provocou o maior nível de atividade seja
o que contém o referente correto. No caso de palavras duplas, os dois tipos de acertos foram
computados da seguinte maneira: acertos duplos ocorrem quando ambos os pares contendo
os referentes corretos produziram os dois maiores níveis de ativação, e acertos “um ou outro”
ocorrem quando um dos pares com referentes corretos produziu o maior nível de atividade e o
outro par com referente correto não produziu o segundo maior nível de atividade.

O modelo foi treinado e testado 48 vezes com inicializações aleatórias, representando os
48 indivíduos presentes no experimento original. Os resultados obtidos nas simulações são
mostrados a seguir em comparação com os resultados apresentados pelos autores.
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8.3.3 Resultados do Experimento 2

Nos resultados apresentados por Yurovsky et al. (2013), reproduzidos no comparativo da
Figura 8.5, os participantes mostraram taxas de acerto dos referentes de palavras únicas signifi-
cativamente maiores do que ao acaso (0,454±0,264 > 0,25). No caso de palavras duplas, os
participantes acertaram mais do que fariam ao acaso tanto um (0,698±0,210 > 0,5) quanto
os dois referentes (0,301± 0,146 > 0,17). Estas diferenças foram confirmadas com testes t
com nível de significância de 1%, o que demonstra que os indivíduos possuíam conhecimento
significativo tanto dos mapeamentos um para um, quanto dos mapeamentos um para dois.

Figura 8.5 Resultados do primeiro experimento de Yurovsky et al. (2013) em comparação com os
resultados das simulações com o modelo no Experimento 2. As linhas tracejadas indicam a probabilidade
de acerto ao acaso. Para manter o padrão do trabalho original, neste experimento, as barras de erro
mostram o erro padrão (SE), e não o desvio padrão (SD), onde: SE = SD/

√
número de amostras.

No entanto, os participantes apresentaram maior dificuldade em aprender os dois referentes
das palavras duplas do que o referente das palavras únicas, o que foi confirmado em um teste
t de Student com nível de significância de 1%, ou seja, no experimento, dois mapeamentos
compostos de uma única palavra e dois referenciais diferentes não agem como dois mapeamentos
independentes (duas palavras e dois referentes diferentes). Isto significa que há competição de
algum tipo.

Novamente, apesar das diferenças visuais, as mesmas conclusões podem ser obtidas
considerando os resultados das simulações, ou seja, o modelo também apresenta taxas de
acerto do tipo única (0,372± 0,126 > 0,25), um ou outro (0,622± 0,169 > 0,5) e dupla
(0,278± 0,135 > 0,17) significativamente maiores do que ao acaso. Além disso, o modelo
também apresentou maior dificuldade em aprender os dois referentes das palavras duplas do
que o referente das palavras únicas. Todas estas diferenças também foram confirmadas com
testes t com nível de significância de 1%.
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Este experimento, portanto, fornece evidências de que ocorre competição na aprendizagem
cross-situacional de palavras. Mas não é possível determinar o tipo de competição, local ou
global. Ambos os referentes corretos de cada palavra dupla foram apresentados em cada ensaio,
e, assim, eles poderiam ter inibido diretamente uns aos outros através da competição local.
Por outro lado, as informações de co-ocorrência armazenadas em ensaios anteriores podem ter
inibido a aprendizagem dos novos referentes de palavras duplas em ensaios posteriores, através
da competição global.

8.3.4 Competição Local vs Competição Global - Experimento 3

Para tratar da diferenciação dentre os dois tipos de competição, neste experimento de Yurovsky
et al. (2013) os participantes foram expostos a apenas um dos referentes corretos de cada palavra
dupla em cada ensaio, apesar de, ao final de todos os ensaios terem sido expostos a ambos
os referentes à mesma quantidade de vezes. Se a competição opera apenas no nível local, os
participantes deste experimento devem ser capazes de aprender ambos os referentes de cada
palavra dupla tão bem quanto o referente de cada palavra única. Por outro lado, se houver
competição em nível global, a aprendizagem de palavras duplas deve ser prejudicada novamente,
assim como no Experimento 2.

Para este experimento foram escolhidos 48 graduandos que não haviam participado de outros
experimentos cross-situacionais. Os estímulos fornecidos foram similares aos do Experimento
2, no caso, 12 palavras e 18 objetos do experimento anterior foram utilizados, dentre as quais,
seis palavras únicas e seis palavras duplas (Figura 8.6).

Figura 8.6 Estrutura do Experimento 3. Em contraste com o Experimento 2, os dois referentes de cada
palavra dupla não aparecem simultaneamente, mas estão distribuídos em diferentes ensaios durante todo
o treinamento. A frequência de exposição de cada de referente correto é a mesma. Palavras únicas e seus
referentes estão em preto; palavras duplas e seus referentes estão em branco. Não houve palavras ruído
no Experimento 3. As letras minúsculas indicam palavras e letras maiúsculas indicam referentes.

Os ensaios foram construídos também na condição 4 x 4, com cada palavra única aparecendo
seis vezes e cada palavra dupla aparecendo 12 vezes, seis com cada um de seis referentes corretos,
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e totalizando novamente 27 ensaios. Neste experimento não foi necessário utilizar palavras
ruído, pois cada ensaio foi composto de duas palavras únicas e duas palavras duplas, com seus
respectivos referentes sempre presentes. Os ensaios de teste foram construídos de maneira
análoga aos do Experimento 3, ou seja, ranqueamento dos quatro referentes.

8.3.5 Simulação do Experimento 3

Para simular os estímulos fornecidos para os participantes do terceiro experimento, foram
utilizadas as mesmas 18 palavras únicas e duplas do Experimento 2, lembrando que as palavras
ruído não foram utilizadas. A metodologia utilizada para gerar e apresentar os estímulos de
entrada para o modelo também foi mantida.

Novamente, o modelo foi treinado e testado 48 vezes com inicializações aleatórias, re-
presentando os 48 indivíduos presentes no experimento original. Os resultados obtidos nas
simulações são apresentados a seguir em comparação com os resultados obtidos pelos autores
do experimento.

8.3.6 Resultados do Experimento 3

Os resultados de Yurovsky et al. (2013) para o Experimento 3, reproduzidos no comparativo da
Figura 8.7, mostram novamente que os participantes foram capazes de acertar palavras únicas
mais do que fariam ao acaso (0,400±0,247 > 0,25), e novamente aprenderam não apenas um
(0,580±0,277 > 0,5) mas ambos os referentes das palavras duplas (0,240±0,203 > 0,17).
Assim como no Experimento 2, os participantes apresentaram maior dificuldade em aprender
ambos os referentes das palavras duplas do que de aprender o referente das palavras únicas (teste
t de Student com nível de significância de 1%). Este resultado sugere que ocorre competição
entre ensaios, ou seja, sugere competição global.

Também aqui, as simulações com o modelo apresentam resultados análogos, ou seja o
modelo apresentou novamente maior dificuldade em aprender ambos os referentes das palavras
duplas do que de aprender o referente das palavras únicas, além de taxas de acerto do tipo única
(0,478±0,115 > 0,25), um ou outro (0,594±0,142 > 0,5) e dupla (0,367±0,101 > 0,17)
significativamente maiores do que ao acaso, confirmados com teste t de Student com nível de
significância de 1%.

8.3.7 Competição Global - Experimento 4

Se a competição global ocorre de forma on-line, em cada tentativa de cada ensaio, então, a
ordem em que os participantes são expostos aos dois referentes para cada palavra dupla deve
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Figura 8.7 Resultados do segundo experimento de Yurovsky et al. (2013) em comparação com os
resultados das simulações com o modelo no Experimento 3. As linhas tracejadas indicam a probabilidade
de acerto ao acaso. As barras de erro mostram o erro padrão.

importar, criando diferenças na aprendizagem dos referentes que foram vistos primeiro em
comparação com os referentes que foram vistos depois. Por outro lado, se a competição global
opera através de uma espécie de processamento em lote, ao final da aprendizagem ou durante os
testes, então a ordem de aprendizagem não devem ser relevante.

Assim, ambas as hipóteses sobre a competição global preveem que palavras duplas sofrerão
um decréscimo em relação a palavras únicas, conforme observado nos Experimentos 2 e 3. A
questão-chave é se esse decréscimo é maior para o segundo referente aprendido (um resultado
que implica julgamento competição global) ou mais ou menos equivalente (um resultado que
implica em competição lote).

Para avaliar estas hipóteses, Yurovsky et al. (2013) organizaram este experimento da mesma
forma que o Experimento 3, com a exceção de que desta vez, um dos referentes irá co-ocorrer
com sua palavra dupla nas primeiras seis apresentações, só então o outro referente irá co-ocorrer
com a palavra dupla nas seis apresentações posteriores. Note que a quantidade de apresentações
de cada referente com cada palavra dupla é a mesma que no experimento anterior, apenas a
ordem de apresentação foi modificada (Figura 8.8).

Aqui outra vez, 48 graduandos que nunca haviam participado de experimentos cross-
situacionais foram selecionados para estes experimentos.

8.3.8 Simulação do Experimento 4

Nas simulações do Experimento 4 foram utilizadas as mesmas palavras e referentes do Ex-
perimento 3, e a metodologia utilizada para gerar os estímulos de entrada para o modelo no
treinamento e nos testes, bem como a maneira como os resultados foram computados foi a
mesma do Experimento 3. A única modificação foi na ordem de apresentação dos ensaios. Esta
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Figura 8.8 Estrutura do Experimento 4. Em contraste com o Experimento 3, os dois referentes de cada
palavra dupla (chamados de anterior e posterior) foram separados ao longo do treinamento. As seis
primeiras ocorrências de uma palavra dupla foram com seu referente anterior, e as próximas seis com seu
referente posterior. Palavras únicas e seus referentes estão em preto; palavras duplas e seus referentes
estão em branco. As letras minúsculas indicam palavras e letras maiúsculas indicam referentes.

modificação foi feita escolhendo-se aleatoriamente um dos referentes de cada palavra dupla
para ser apresentado por último. Então, todos os ensaios contendo este referente foram movidos
para o final da lista de ensaios.

8.3.9 Resultados do Experimento 4

Assim como nos experimentos anteriores, a aprendizagem dos mapeamentos rótulo-referente
foi avaliada através do ranqueamento dos quatro alternativas. O conjunto de quatro referentes
alternativos para cada palavra foi construído de forma idêntica ao Experimento 3. Figura 8.9
mostra os resultados obtidos.

Figura 8.9 Resultados da primeira etapa do terceiro experimento de Yurovsky et al. (2013) em compara-
ção com os resultados das simulações com o modelo no Experimento 4a. As linhas tracejadas indicam a
probabilidade de acerto ao acaso. As barras de erro mostram o erro padrão.

No geral, as taxas de aprendizagem de palavras únicas (0,450± 0,300 > 0,25) e duplas
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(0,730±0,240 > 0,5) foram semelhantes às obtidas nos experimentos anteriores. No entanto,
os participantes não apresentaram dificuldade significativamente maior em aprender ambos
referentes de palavras duplas (0,400± 0,300 > 0,17) do que eles tiveram para aprender o
referente das palavras únicas, uma vez que a hipótese de igualdade de médias entre estes
dois tipos de acerto não pode ser rejeitada no teste t de Student. Assim, em contraste com
experimentos anteriores, os resultados não mostram evidência direta de competição.

Nas simulações, as taxas de aprendizagem de palavras únicas (0,500± 0,146 > 0,25) e
duplas (0,650±0,139> 0,5) também foram semelhantes às obtidas nos experimentos anteriores.
Além disso, diferentemente do que foi observado com os indivíduos, o modelo continuou
mostrando maior dificuldade em aprender ambos referentes de palavras duplas (0,283±0,129>
0,17) do que em aprender o referente das palavras únicas, ou seja, se verifica ocorrência de
competição nos resultados das simulações (resultados confirmados com teste t de Student com
nível de significância de 1%).

Segundo Yurovsky et al. (2013), uma explicação provável para estes resultados é que
a competição local contrapôs os efeitos da competição global dos referentes previamente
aprendidos. Por causa da falta de ambiguidade nesta associação “dupla”, a competição local pode
ter permitido que os participantes a adquirissem muito mais informações sobre os mapeamentos
corretos, fazendo com que as palavras duplas se comportassem como palavras únicas na
primeira metade do treinamento. Então, se por um lado isto pode ter inibido a aprendizagem
dos segundos referentes das palavras duplas, por outro lado a informação já adquirida auxiliou
na aprendizagem de outros referentes por competição local. Por outro lado, o modelo parece
não ter se beneficiado significativamente da competição local, de forma que a ocorrência da
competição global permaneceu evidente nos resultados das simulações.

Porém, o fator ordem ainda precisa ser analisado, tanto para os indivíduos, quanto para o
modelo. Se a competição global ocorre de forma on-line na medida em que a informação é
acumulada, então, o referente apresentado primeiro (anterior) deve ser mais bem aprendido do
que o apresentado depois (posterior), ou seja, a ordem importa?

Os resultados da Figura 8.10 mostram que quando os participantes escolheram corretamente
ambos os referenciais das palavras duplas nas primeiras posições do ranqueamento, eles eram
ligeiramente mais propensos a ranquear o referente anterior em primeiro lugar (anterior primeiro)
do que o referente posterior (anterior depois). O modelo apresentou o mesmo padrão de
comportamento, na verdade, de forma até mais evidente. Isto aponta para a mesma conclusão,
tanto para os indivíduos quanto para o modelo: a competição global é do tipo on-line.
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Figura 8.10 Resultados da segunda etapa do terceiro experimento de Yurovsky et al. (2013) em compa-
ração com os resultados das simulações com o modelo no Experimento 4b. As barras de erro mostram o
erro padrão.

8.4 Aprendizagem Estatística vs Hipótese e Teste

Os experimentos descritos acima parecem indicar que os indivíduos levam em consideração
simultaneamente múltiplas conjecturas sobre os possíveis referentes associados a cada palavra.
E que este é um requisito para a aprendizagem cross-situacional, ou seja, múltiplos referentes
alternativos para cada palavra em cada ensaio seriam gerados, os quais seriam armazenados de
alguma forma e então comparados com outros referentes candidatos observados posteriormente.
À medida que se seguem as exposições, ocorrerão presumidamente um aumento na associação
entre uma palavra e seu referente mais frequente e uma redução na associação entre esta palavra
e os demais referentes. Esta hipótese pode ser chamada de “Aprendizagem Estatística” (Yu e
Smith, 2012).

No entanto, Trueswell et al. (2013) apontam que existe ao menos uma forma alternativa
com a qual os participantes poderiam utilizar as repetidas co-ocorrências de uma palavra e
seu referente para aprender, sem que seja necessário manter um controle sobre as frequências
de co-ocorrência dos múltiplos referentes potenciais gerados em cada um dos ensaios. O
participante poderia levantar uma única conjectura de mapeamento ao ouvir cada palavra usada
no ensaio e manter essa conjectura para ser avaliada posteriormente em ensaios subsequentes.
Se o palpite for confirmado por coerência com a observação seguinte, o indivíduo irá solidificar
ainda mais o significado da palavra na memória. Se por outro lado, o palpite for inconsistente
com alguma observação posterior, o participante abandonará essa interpretação e postulará uma
nova que pode ser levada adiante, por sua vez, para a confirmação ou rejeição subsequente.
Quanto mais consistentes forem as estatísticas de co-ocorrência na entrada, o mais provável é
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que o indivíduo seja capaz de fazer uma conjectura correta em algum momento, e confirmá-la
em seguida. Esta alternativa tem sido chamada na literatura de “Hipótese e Teste” (Yu e Smith,
2012) ou “Propor-mas-Verificar” (Trueswell et al., 2013) e os experimentos a seguir procuram
avaliar se ela é mais plausível do que a Aprendizagem Estatística.

8.4.1 Memória de Múltiplos Referentes - Experimento 5

Para avaliar qual dos tipos de aprendizagem é o mais plausível, Trueswell et al. (2013) propu-
seram experimentos para verificar explicitamente se os participantes mantém um conjunto de
referentes em potencial para cada palavra de um ensaio, ou se eles fazem uma única conjectura
de associação.

Em cada um dos ensaios de aprendizagem preparados por Trueswell et al. (2013), referentes
utilizados foram cinco imagens de objetos dispostos simetricamente em um monitor de computa-
dor, o que configura uma condição 1 x 5, ou seja, há um alto grau de incerteza sobre o referente
correto em cada ensaio. O estímulo auditivo consistiu de uma frase pré-gravada contendo
apenas um rótulo de um dos objetos exibidos. Por exemplo: “Oh! veja um ...”. No total, 12
palavras artificiais foram utilizadas como rótulos e 12 imagens de objetos foram utilizadas como
referentes.

Apresentação dos ensaios foi dividida em cinco ciclos de aprendizagem. Em cada ciclo,
cada palavra foi apresentada apenas uma vez, em uma ordem pseudo-aleatória. Os demais
quatro ciclos são repetições do primeiro ciclo mantendo a mesma ordem de apresentação
pseudo-aleatória.

Cinquenta graduandos participaram dos testes. Eles foram informados que, ao terminar de
ouvir cada frase, deveriam clicar no objeto ao qual a frase poderia estar se referindo, ou seja,
os participantes eram testados a cada ensaio. Isto permitiu registrar a evolução das taxas de
aprendizagem dos indivíduos a cada ciclo de aprendizagem.

A ideia por trás do experimento é a de que, se o participante armazena apenas um referente
dentre as alternativas de um ensaio e este referente não é o alvo correto, então, ao encontrar o
próximo ensaio contendo esta mesma palavra, o participante deverá selecionar aleatoriamente
entre os referentes disponíveis, e não deve haver nenhum viés para o referente correto, uma vez
que, apesar deste referente ter sido visto anteriormente juntamente com a palavra que esta sendo
reavaliada, não deverá haver nenhum traço de memória da associação correta. Se, por outro
lado, referentes alternativos estão sendo mantidos em memória, o participante deve apresentar
certo viés em selecionar o referente correto na instância de aprendizagem seguinte, já que deve
haver algum traço de memória das alternativas vistas anteriores, mesmo que não tenham sido
escolhidas.
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8.4.2 Simulação do Experimento 5

Para simular os estímulos fornecidos para os participantes do Experimento 5, foram utilizadas
12 palavras, escolhidas aleatoriamente dentre as 18 palavras utilizadas no Experimento 3. São
elas: bed, chair, bowl, fork, door, canister, clock, computer, desk, refrigerator, sofa e cooker.
Além disso, as 12 imagens de objetos referentes a estas palavras foram as mesmas utilizadas no
Experimento 3.

Em cada ensaio, o modelo foi treinado de forma semelhante ao que foi feito nos experimentos
anteriores. No entanto, desta vez tem-se uma palavra e cinco referentes (condição 1 x 5).
De forma análoga aos experimentos anteriores as entradas para o modelo são fornecidas
combinando-se o estímulo auditivo com os estímulos visuais. Assim sendo, em cada ensaio são
fornecidas cinco entradas para o modelo, cada uma delas combinando o estímulo auditivo com
um dos cinco estímulos visuais.

Além disso, diferentemente dos experimentos anteriores, no Experimento 5 os participantes
são orientados a escolher um dos referentes em cada ensaio, ou seja, treinamento e teste ocorrem
de forma simultânea. Para simular este comportamento, o nível de atividade do nodo vencedor
foi registrado após o treinamento de cada entrada. E então, o referente contido no par rótulo-
referente fornecido como entrada que produziu o maior nível de atividade é considerado como
sendo a escolha do modelo naquele ensaio.

Em cada ensaio foi registrado um acerto, caso o referente escolhido coincida com o alvo,
e além disso, a partir do segundo ciclo de aprendizagem, foi registrado também se o modelo
havia acertado ou errado este referente no ciclo anterior. Isto possibilitou fazer uma comparação
direta entre os resultados obtidos com o modelo e os resultados exibidos por Trueswell et al.

(2013), comparação esta que é apresentada a seguir.

8.4.3 Resultados do Experimento 5

A Figura 8.11 exibe a porcentagem média de respostas corretas ao longo dos cinco ciclos de
aprendizagem. Os resultados médios sugerem que o aprendizado foi difícil, mas não impossível.
Com uma análise da curva de crescimento utilizando um modelo logístico multi-nível da
precisão dos dados, os autores mostraram que de fato houve um aumento significativo da taxa de
acerto ao longo dos ciclos de aprendizagem. Por sua vez, as simulações apresentaram resultados
análogos, mostrando que a estratégia de treinamento definida para as simulações se apresenta
condizente. Testes t de Student com nível de significância de 1% confirmam que tanto os
indivíduos quanto o modelo apresentam taxas de acerto acima do acaso a partir no último ciclo
de aprendizagem.

Uma vez tendo sido confirmado a ocorrência de aprendizagem, o próximo passo foi avaliar
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Figura 8.11 Resultados da primeira parte do experimento de Trueswell et al. (2013) em comparação
com os resultados das simulações com o modelo no Experimento 5a. As linhas tracejadas indicam a
probabilidade de acerto ao acaso. As barras de erro mostram intervalo de confiança de 95%.

que tipo de mecanismo estaria por trás desta aprendizagem. Segundo a hipótese levantada
anteriormente, uma forma de avaliar isto, seria verificando se os participantes exibem alguma
memória do referente correto mesmo quando esse referente não foi selecionado no ciclo
anterior. Como pode ser visto na Figura 8.12, os participantes acertaram acima do acaso
(0,47±0,14) apenas após terem acertado o referente correto no ciclo anterior. Quando haviam
errado anteriormente, os participantes parecem escolher um referente de maneira aleatória
(0,208±0,038' 0,20), resultando em um desempenho de aproximadamente 1 dentre 5. Assim,
mesmo que o referente alvo tenha estado presente anteriormente, quando os participantes
ouviram a palavra em questão, e estando novamente presente na instância atual, eles não
mostram nenhum sinal de se lembrar deste fato se tiverem errado anteriormente.

Com isso, a partir deste experimento e de outros de mesma natureza, Trueswell et al. (2013)
concluem que os participantes não retêm múltiplas hipóteses de significado em instâncias
de aprendizagem. E tomam isso como uma evidência contrária a hipótese de Aprendizagem
Estatística na aprendizagem de palavras. Porém, o modelo também apresentou este tipo de com-
portamento, com desempenho acima do acaso (0,407±0,134) para os referentes identificados
corretamente no ciclo anterior e apresentando desempenho semelhante ao acaso (0,232±0,069)
para referentes que o modelo havia errado no ciclo anterior.

É sabido que o modelo proposto é capaz de gerar múltiplas hipóteses de referentes em cada
ensaio. Sendo assim, há duas possibilidades: ou (a) o modelo não gerou múltiplas associações
em cada ensaio, ou (b) o modelo gerou múltiplas associações, porém isto não foi suficiente
para afetar a escolha do referente ao final de cada ensaio. Como a quantidade das associações
geradas pelo modelo é equivalente ao número de nodos criados no Módulo de Associação, a
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Figura 8.12 Resultados da segunda parte do experimento de Trueswell et al. (2013) em comparação
com os resultados das simulações com o modelo no Experimento 5b. As linhas tracejadas indicam a
probabilidade de acerto ao acaso. As barras de erro mostram intervalo de confiança de 95%.

observação da evolução deste valor ao longo dos ciclos de aprendizagem elucida o que de fato
ocorreu.

Figura 8.13 Número médio de nodos criados no Módulo de Associação ao longo dos ensaios de cada
ciclo do Experimento 5. As barras de erro mostram o desvio padrão.

A Figura 8.13 mostra a evolução do número médio de nodos criados no Módulo de Asso-
ciação a cada ensaio, lembrando que são apresentados ao modelo cinco estímulos por ensaio.
Observa-se que durante o primeiro ciclo são criados entre 2,5 e 3,5 nodos por ensaio, e este nú-
mero cai nos ciclos seguintes até menos de um nodo por ensaio no quinto ciclo. Isto é esperado,
pois, a maioria dos estímulos apresentados no primeiro ciclo são considerados novidade, já que o
modelo não tem informação pré-existente, e portanto, o modelo considera que há a necessidade
de criar novos nodos para representar estes novos estímulos. Porém, depois do primeiro ciclo,
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grande parte dos estímulos não é considerada novidade, e acaba sendo agrupada em nodos já
existentes. Isto aponta para a hipótese (b), ou seja, o modelo gera múltiplas associações por
ensaio, porém isto não foi suficiente para afetar a escolha do referente ao final de cada ensaio.

Dois fatores podem estar contribuindo para os resultados observados por Trueswell et al.

(2013). Um fator é que a competição global insere ruído na informação armazenada nos
nodos, fazendo com que, em grande parte dos casos, as associações representadas possam estar
demasiadamente comprometidas para criar tendências para o referente correto. O outro fator é
que no design experimental de Trueswell et al. (2013), o total de acertos de referentes incorretos
no ciclo anterior é computado do segundo ao quinto ciclo, quando a quantidade de hipóteses
alternativas geradas (nodos) cai significativamente, o que contribui para a diluição da informação
contida nesta medida. Finalmente, o fato do modelo escolher ao acaso um dos referentes quando
a associação com o referente correto ainda é fraca não implica que haja apenas uma hipótese em
memória.

8.5 Desambiguação de Palavras Através do Contexto

Os experimentos anteriores não deixam clara a contribuição do Módulo de Contexto para o
modelo como um todo. De fato, é possível obter resultados semelhantes aos dos experimentos
anteriores, desativando-se o Módulo de Contexto e utilizando um conjunto de parâmetros
diferente. Isto ocorre devido às características daqueles experimentos. Porém, a introdução
do Módulo de Contexto não produziu nenhum efeito indesejado, uma vez que nenhuma das
características necessárias para modelar o comportamento dos indivíduos naqueles experimentos
foi perdida. Isto, em si, pode ser considerado um resultado importante.

No entanto, neste momento é necessário evidenciar a contribuição do Módulo de Contexto
para o modelo como um todo. O papel deste módulo é permitir que o significado recuperado para
certas palavras seja influenciado pelo contexto no qual a palavra foi pronunciada, permitindo que
o referente correto seja recuperado em situações de ambiguidade. Isto é um requisito essencial
para a compreensão de discursos.

Infelizmente, até o presente momento, não foram encontrados na literatura experimentos
avaliando em que situações os indivíduos recuperam significados distintos para uma mesma
palavra. Sendo assim, nesta Tese foi proposto um design experimental para avaliar o modelo
neste sentido. Este design experimental foi concebido tomando como base os experimentos
de aprendizagem cross-situacional, e tendo em vista também propor experimentos que possam
ser aplicados futuramente em pessoas para verificar o quão bem o modelo proposto reproduz o
comportamento dos indivíduos. A sessão seguinte apresenta este design experimental.
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8.5.1 Contribuição do Contexto - Experimento 6

O experimento para avaliar a influência do contexto na recuperação de referentes ambíguos
foi baseado no experimento de Trueswell et al. (2013), ou seja, o modelo foi treinado na
condição 1 x 5, isto é, um rótulo auditivo e cinco referentes visuais, um dos quais é o referente
correto do rótulo treinado e os outros quatro são distraidores. A principal diferença, é que
neste experimento são utilizadas duas listas de palavras. Uma das palavras, RA, representa
um rótulo ambíguo, deve ser comum entre ambas as listas, porém, associada com referentes
distintos em cada uma das listas, representando dois possíveis sentidos. Cada um destes sentidos
está implicitamente correlacionado com o significado de outras palavras em sua respectiva
lista. Esta correlação se torna explicita apenas quando palavras de uma mesma lista são sempre
apresentadas em momentos próximos, ou consecutivamente.

O treinamento deve ser realizado em seis ciclos de 14 ensaios cada, três ciclos contendo
apenas palavras da primeira lista (A) e três ciclos contendo apenas palavras da segunda lista
(B). Os ciclos de cada lista são apresentados de forma intercalada (A, B, A, B, A, B). Este tipo
de treinamento busca induzir a criação de contextos distintos associados a palavras de cada
lista. Uma vez que o contexto muda lentamente, as palavras de uma mesma lista terão contextos
semelhantes entre si, pois são apresentadas consecutivamente, enquanto que contextos de
palavras de listas distintas tendem a ser diferentes, pois a distância maior entre as apresentações
permitirá que ocorram mudanças maiores no contexto.

Ao final do treinamento, são realizados testes para verificar qual dos dois significados será
recuperado para a palavra RA, em diferentes condições de contextos induzidos. No teste desta
palavra serão apresentados quatro referentes em ordem aleatória: o referente correto da lista A,
o referente correto da lista B, e mais dois distraidores, um de cada lista.

No entanto, antes de testar a palavra RA, seis ensaios de teste 1 x 4 são realizados utilizando
outras palavras das listas, apenas com o objetivo de induzir um contexto. As condições testadas
são: 3a+3b, 3b+3a, 4a+2b, 4b+2a, 5a+1b e 5b+1a, onde, a condição 3a+3b, por exemplo,
significa que, antes de testar a palavra RA, ocorrerem três ensaios de teste utilizando apenas
palavras da lista A seguidos por mais três ensaios utilizando apenas palavras da lista B. Nesta
condição, as três palavras da lista B são apresentadas imediatamente antes do teste da palavra
RA, então, espera-se que o referente recuperado também seja o desta lista. Quando isto ocorre
é computado um acerto. O nível de dificuldade deste teste progride nas condições 4+2 e 5+1,
pois, o contexto no momento do teste deverá estar cada vez mais ambíguo a medida que menos
palavras da lista do referente desejado sejam apresentadas.

Em cada ensaio de teste da palavra RA, três são os resultados possíveis: (a) o referente
da lista induzida por último é recuperado, o que é esperado; (b) um dos dois distraidores é
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recuperado como sendo a associação mais forte (c) o referente da lista induzida primeiro é
recuperado. A probabilidade a priori da situação desejada, (a), é de 25%, um dentre quatro
referentes.

É importante acrescentar que em estudos com pessoas, devem ser utilizadas palavras artifi-
ciais, e figuras de objetos pouco conhecidos, de preferência escolhidos aleatoriamente. Não é
necessário que haja de fato correlação entre a aparência dos referentes, ou do som dos rótulos
de uma mesma lista, pois essa correlação será induzida pela proximidade temporal em suas
apresentações. A correlação com significado nas simulações a seguir é apenas para facilitar
a compreensão do experimento, porém esta correlação não é capturada pela representação
utilizada (fonética e visual).

8.5.2 Simulação do Experimento 6

As palavras escolhidas para simular o experimento foram armoire, snake, dog, cat, cheese, trap

e mouse para a primeira lista e speaker, printer, computer, notebook, monitor, keyboard e mouse
para a segunda lista. Note que a palavra mouse, alvo da análise deste experimento, aparece
em ambas as listas de palavras, porém, com significados distintos. Na primeira lista, mouse

refere-se ao animal, e na segunda ao dispositivo de entrada utilizado em computadores. Os
referentes das palavras foram imagens obtidas através do Google Images®, porém, para palavra
mouse foram obtidas duas imagens, uma para cada significado.

O treinamento foi realizado, conforme planejado, em seis ciclos de 14 ensaios cada, três
ciclos contendo apenas palavras da lista “animal” e três ciclos contendo apenas palavras da
lista “dispositivo”. Os ciclos de cada lista foram apresentados de forma intercalada (animal,
dispositivo, animal, dispositivo, animal, dispositivo).

No total foram três treinamentos, e ao final de cada treinamento duas condições de teste
foram avaliadas consecutivamente. Após a apresentação dos ensaios de testes que induzem o
contexto de cada condição, a palavra mouse foi testada para verificar qual dos dois significados
foi recuperado. Ao final do primeiro treinamento foi induzida a condição 3a+3b, seguido do
primeiro teste da palavra mouse, seguido da indução da condição 3b+3a, e do segundo teste
da palavra mouse. O mesmo foi feito ao final dos outros dois treinamentos, porém com as
condições 4a+1b e 4b+1a no segundo treinamento, e 5a+1b e 5b+1a no terceiro treinamento. Os
resultados obtidos são apresentados a seguir.

8.5.3 Resultados do Experimento 6

A Figura 8.14 mostra que nas condições 3+3 o contexto é efetivo para induzir a recuperação
do referente correto, ou seja, três ensaios de teste contendo palavras de uma das listas foram
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suficientes para induzir a recuperação do referente desta lista em 93,75% das simulações (desvio
de 0,17). Nas condições 4+2 este valor cai para 73.9% (desvio de 0,25), e nas condições 5+1 cai
para aproximadamente 50% (desvio 0,15), o que significa que nesta condição, a informação
contextual já não é suficiente para induzir a recuperação do referente desejado. Neste caso,
o modelo recupera com maior frequência o referente que foi mais bem aprendido durante o
treinamento, e com isso acerta em aproximadamente metade das vezes. Testes t de Student
confirmam que estes resultados estão acima do acaso e são diferentes entre si, com nível de
significância de 1%.

Figura 8.14 Taxas de acerto do referente relativo ao contexto correto para cada uma das condições.
O resultado da condição 3+3 representa a taxa média de acerto do referente recuperado nas condições
3a+3b e 3b+3a, a condição 4+2 representa o resultado médio das condições 4a+2b e 4b+2a, e a condição
5+1 representa o resultado médio das condições 5a+1b e 5b+1a. As barras de erro indicam o erro padrão
observado em cada condição. A linha horizontal indica a probabilidade de acerto ao acaso.

Os resultados evidenciam o papel do Módulo de Contexto, deixando claro também que
ele cumpre a função para a qual foi proposto, ou seja, permite que palavras ambíguas sejam
entendidas da maneira adequada, de acordo com o contexto no qual estão inseridas.

8.6 Conclusão

O paradigma experimental da aprendizagem cross-situacional se mostrou uma ferramenta
extremamente útil para o levantamento e avaliação de hipóteses sobre os mecanismos que
permitem as pessoas a aprenderem palavras. O modelo proposto, nada mais é do que um conjunto
de hipóteses sobre o funcionamento destes mecanismos, organizadas em uma arquitetura
modular, de forma que, ao ser implementado, possibilita comparações com dados reais para
verificar a validade destas hipóteses. Quando o funcionamento do modelo é capaz de replicar os
dados reais com certa precisão, a confiança que se tem na validade deste modelo é reforçada.
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Por outro lado, quando o modelo falha ao replicar alguma característica dos dados reais, novas
informações são trazidas a tona, permitindo que o modelo seja aperfeiçoado em seguida.

Em praticamente todos os experimentos realizados o modelo apresentou comportamentos
análogos aos apresentados por indivíduos quando submetidos a experimentos de aprendizagem
cross-situacional de palavras. A principal exceção, deu-se no Experimento 4, onde a exposição
sequencial de um dos referentes de palavras ambíguas antes da apresentação do segundo
referente, facilitou a aprendizagem das palavras duplas para os indivíduos, mas não para o
modelo. Neste caso, é provável que os efeitos da competição global (que tendem a dificultar
a aprendizagem) tenham sido reduzidos e os da competição local (que tendem a facilitar a
aprendizagem) tenham sido ampliados. Porém, no modelo atual pouca ênfase foi dada para
os mecanismos que proporcionam competição local, e portanto, este é um ponto a ser melhor
investigado futuramente na busca por uma representação mais precisa deste comportamento.

Ainda assim, tanto no Experimento 4, quanto nos demais experimentos, as principais
conclusões obtidas a partir dos resultados com os indivíduos também podem ser obtidas a partir
dos resultados das simulações com o modelo. São elas:

Conclusões
Experimento 1: O modelo e os indivíduos exibem uma capacidade surpreendente

de aprendizagem da associação de rótulos e referentes em experimentos cross-
situacionais, mesmo em condições de alta ambiguidade. Porém, seu desempe-
nho se reduz com o aumento do nível de ambiguidade nos experimentos;

Experimento 2: O modelo e os indivíduos apresentaram maior dificuldade em apren-
der dois referentes para um mesmo rótulo do que apenas um referente;

Experimento 3: A competição global parece ser um dos fatores de interferência
mais relevantes tanto para o modelo quanto para os indivíduos;

Experimento 4: Tanto para o modelo quanto para os indivíduos os resultados apon-
tam para competição do tipo on-line em detrimento de competição em lote.

As similaridades entre o comportamento do modelo e dos indivíduos fortalece a confiança no
poder de representação do modelo, permitindo considerá-lo validado para estes experimentos.

Além da validação dos experimentos, esse Capítulo apresentou duas outras contribuições.
A primeira diz respeito ao comparativo entre a conjectura da Aprendizagem Estatística e a
conjectura de Hipótese e Teste. Os resultados com o modelo permitiram mostrar que é possível
para modelos do tipo Aprendizagem Estatística reproduzirem os resultados dos experimentos de
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Trueswell et al. (2013), e portanto, mantendo a hipótese da Aprendizagem Estatística viável.
Isto mostra como o modelo pode contribuir na avaliação de novas hipóteses.

A segunda contribuição diz respeito ao Módulo de Contexto. Foi possível mostrar que o
Módulo de Contexto proposto, não influenciou negativamente no resultado dos experimentos
anteriores e ainda permite modelar uma característica essencial para a compreensão de discursos,
que é a capacidade de recuperar referentes distintos para um mesmo rótulo dependendo do
contexto no qual ele foi pronunciado, permitindo que o referente correto seja recuperado em
situações de ambiguidade.

No próximo Capítulo serão apresentadas as considerações finais desta Tese, onde serão
enumeradas as capacidades e limitações do modelo proposto, além de sugestões de possíveis
trabalhos futuros e aplicações práticas.

209





9
Considerações Finais

Esta Tese apresentou uma arquitetura neural modular para Aquisição de Linguagem Natural
por agentes incorporados. A proposição desta arquitetura tomou como base as evidências
apresentadas pela psicolinguística, neurolinguística e linguística computacional. Estas evidên-
cias foram revisadas no Capítulo 2. A análise e composição destas evidências resultaram no
modelo que foi apresentado no Capítulo 3, composto por oito módulos, quatro dos quais foram
implementados e validados nos Capítulos de 4 a 7. A parte central do modelo, composta pelos
módulos implementados, foi então validada no Capítulo 8.

A linguística computacional forneceu uma visão sistemática do problema, mais orientada
para aplicações práticas. O modelo de processamento de linguagem natural apresentado por
Allen (1994) foi fundamental como ponto de partida para a construção da arquitetura proposta. A
adoção deste tipo de abordagem, complementada pela teoria de esquemas de Arbib et al. (1997),
permitiu estabelecer uma estrutura modular na qual não há necessariamente um mapeamento
único entre uma função e as estruturas responsáveis pelo seu processamento, o que facilitou na
identificação da sequência de passos que precisavam ser executados para modelar cada uma das
funções desejadas.

A visão bottom-up da neurolinguística forneceu a noção de compartimentalização das fun-
ções a serem modeladas, embasando as delimitações entre os módulos e suas interconexões.
Além disso, a partir das evidências trazidas pela neurolinguística, foi possível levantar um
conjunto de modelos computacionais candidatos para implementar cada um dos módulos, obser-
vando os tipos de aprendizagem e os tipos de redes neurais mais adequados para implementar
cada função, desde os mecanismos mais elementares de extração de características implementa-
dos no Módulo de Mapeamento Sensório-Perceptivo (Capítulo 4), até a integração multimodal
das informações realizada pelo Módulo de Associação (Capítulo 7).

Os mapas auto-organizáveis foram utilizados na modelagem do Módulo de Representação
apresentado no Capítulo 5, pois se assemelham com os tipos de redes de neurônios encontrados
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no início do processamento sensorial, como na retina e nas áreas V1 e A1 do córtex visual
e auditivo, as quais se organizam de maneira topologicamente ordenada. Na modelagem
do Módulo de Contexto (Capítulo 6) foram utilizadas redes com conexões recorrentes, com
inspiração nos tipos de conexão encontrados no sistema límbico. E no Módulo de Associação
(Capítulo 7), foram utilizadas redes contendo neurônios com campo receptivo auto-ajustável,
pois esta abordagem parece ser mais adequada para implementar as funções dos neurônios
espelho. Entretanto, vale lembrar, que os modelos de redes neurais, em geral, são abstrações
cruas das estruturas e funções do cérebro, que possuem maior foco na modelagem das funções
do que das estruturas em si.

A visão top-down apresentada pela psicolinguística também foi essencial para a construção
e validação do modelo. Ela permitiu compreender melhor quais as funções que precisavam
ser modeladas e quais características são fundamentais para a ALN. Os estudos de Chomsky
(1969) sugeriram que os indivíduos são capazes de aprender apenas com evidências positivas,
o que reforça a opção por mecanismos de aprendizagem não-supervisionada. Além disso, os
experimentos de Plunkett et al. (2008) mostraram que a aprendizagem de rótulos pode influenciar
na formação das categorias perceptivas, sugerindo que talvez os rótulos sejam parte integrante
das categorias formadas, e portanto, seriam entradas para modelos de aprendizagem não-
supervisionada em vez de sinais de supervisão para modelos de aprendizagem supervisionada.

Além disso, os experimentos com seres humanos, tipicamente realizados na psicolinguística,
fornecem um valioso material para validar os modelos propostos. Tanto os experimentos de
Plunkett et al. (2008), quanto os experimentos cross-situacionais apresentados por Yu e Smith
(2007), Yurovsky et al. (2013) e Trueswell et al. (2013) permitiram verificar que o modelo
proposto era capaz de apresentar padrões de aprendizagem semelhantes aos apresentados por
pessoas, dando maior credibilidade ao trabalho realizado.

Em retribuição, os modelos propostos considerando as evidências destas áreas, uma vez
implementados e validados, encontram aplicações na proposição e na verificação de hipóteses
sobre a ALN. Por exemplo, na Seção 8.4 foi possível mostrar, que mesmo utilizando uma
abordagem que mais se assemelha com a Aprendizagem Estatística do que com a abordagem de
Hipótese e Teste, o modelo proposto conseguiu simular comportamentos que eram considerados
evidências contrárias ao primeiro tipo de abordagem, sugerindo, portanto, uma reavaliação desta
afirmação.

9.1 Análise da Modelagem Proposta

No início do Capítulo 3, diversos subproblemas de aprendizagem relacionados com a ALN
foram enumerados e definidos matematicamente: a aprendizagem do ambiente, aprendizagem
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da linguagem natural, aprendizagem do contexto, aprendizagem das associações dos rótulos
com elementos do ambiente, aprendizagem do controle dos atuadores e a interpretação das
intenções do instrutor. Cada um destes problemas precisa ser tratado a fim de construir um
agente realmente capaz de realizar ALN. No entanto, estes problemas são significativamente
complexos, e não é possível dizer que o modelo proposto é uma solução completa para nenhum
deles.

No entanto, nesta Tese foi dado um passo em busca da solução de alguns destes problemas.
Os Módulos de Mapeamento Sensório-Perceptivo e de Representação endereçam o subproblema
de aprendizagem do ambiente e de aprendizagem da linguagem, através da extração de caracte-
rísticas dos fluxos sensoriais e da criação de uma representação. Estes passos contribuem tanto
para o reconhecimento de palavras quanto para o reconhecimento dos elementos do ambiente.

O Módulo de Contexto atua principalmente no subproblema de aprendizagem do contexto,
mas não só nisso, pois a aprendizagem do contexto é importante também para a interpretação
das intenções do instrutor, e permite que o agente atue no ambiente de forma adequada em
função do contexto reconhecido.

O Módulo de Associação atua principalmente na aprendizagem das associações entre rótulos
e elementos do ambiente. No entanto, o módulo também atua no subproblema de aprendizagem
do ambiente, pois os conceitos incorporados que nele emergem podem ser utilizados para
reconhecer os elementos do ambiente de maneira mais precisa, servindo inclusive para outras
aplicações da robótica desenvolvimentista.

Por fim, quatro módulos previstos no modelo completo não foram implementados nesta Tese,
devido à delimitação do escopo escolhida. São eles: o Módulo de Representação do Ambiente
(V), o Módulo de Reconhecimento Sintático (VI), o Módulo de Compreensão Planejamento e
Execução (VII) e o Módulo de Controle Motor (VIII). Estes módulos trabalham com os conceitos
incorporados aprendidos pelo Módulo de Associação e são essenciais para a construção de
agentes com capacidades de ALN.

9.2 Contribuições para a Ciência

As pesquisas realizadas no desenvolvimento desta Tese resultaram em um conjunto de contribui-
ções para as áreas correlacionadas:

• O problema de ALN por um agente inteligente foi formalizado matematicamente, consi-
derando os cinco subproblemas identificados. A descrição formal produzida subsidia a
compreensão do problema e a proposição de implementações computacionais.

• A integração das evidências sobre ALN de três áreas do conhecimento, que resultou no
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modelo computacional proposto, permitirá a sua utilização como ferramenta para estudar
como humanos aprendem linguagem natural.

• Durante a fase de revisão bibliográfica desta Tese foi implementada uma versão mais
compacta e com menor número de parâmetros do modelo proposto por Pacheco (2004)
para o fenômeno de falsas memórias, porém com capacidades similares de modelagem do
fenômeno.

• Nesta Tese, a formação de conceitos incorporados foi formulada como um problema de
agrupamentos em subespaços das percepções. Os modelos propostos para implementar o
Módulo de Associação foram capazes de aprender os conceitos incorporados a partir de
fluxos perceptivos, permitindo aplicações em diversas áreas da robótica desenvolvimen-
tista, como na criação de agentes capazes de desenvolver e utilizar habilidades sociais,
comportamentais e comunicativas (Cangelosi et al., 2010).

• Os modelos, DSSOM e LARFDSSOM, se mostraram promissores para o agrupamento
projetivo e em subespaços. Os resultados obtidos com dados simulados apresentaram
considerável tolerância a ruído, e os resultados com dados reais mostraram que estes
modelos são de aplicação bastante geral. Além disso, uma versão supervisionada do
DSSOM, o “Dimension Selective Learning Vector Quantization” (DSELVQ) também foi
proposta em Araújo et al. (2013) e apresentou bons resultados ao ranquear atributos de
dados genéticos.

• A modelagem dos experimentos cross-situacionais mostrou que o modelo é capaz de
reproduzir com certa precisão, os padrões de aprendizagem de palavras apresentados por
seres humanos. Além disso, todos os experimentos foram reproduzidos utilizando-se um
mesmo conjunto de valores para os parâmetros do modelo.

• As percepções utilizadas pelo modelo podem ser facilmente obtidas a partir de dados reais,
tornando o modelo prontamente aplicável. A representação auditiva pode ser construída
diretamente a partir de informação textual ou sonora. A representação visual foi construída
a partir de imagens reais, e pode ser facilmente adaptada para extrair informações a partir
de vídeos.

• Os experimentos com o Módulo de Contexto mostraram que o mesmo é capaz de criar
contextos a partir de percepções apresentadas em instantes próximos, mesmo quando
estas percepções possuem representações com baixa similaridade.
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9.2.1 Trabalhos Publicados

Os artigos relacionados abaixo, relativos ao modelo compacto para simular o fenômeno de falsas
memórias (Capítulo 6), e dos modelos DSSOM e DSELVQ (Capítulo 7), foram publicados em
conferências durante o desenvolvimento desta Tese:

• Araújo, A. F. R., Bassani, H. F., Pacheco, R. F., 2010. Occurrence of false memo-
ries: A neural module considering context for memorization of words lists. Em: IEEE
International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN, pp. 1–8;

• Bassani, H. F., Araújo, A. F. R., 2012. Dimension selective self-organizing maps for
clustering high dimensional data. Em: International Joint Conference on Neural Networks
- IJCNN, pp. 1–8;

• Araújo, F. R. B., Bassani, H. F., Araujo, A. F. R., Agosto 2013. Learning vector quantiza-
tion with local adaptive weighting for relevance determination in genome-wide association
studies. Em: IEEE International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN, pp. 1–8.

O artigo a seguir, relativo ao modelo LARFDSSOM (Capítulo 7), foi aceito para publicação
no: periódico IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems:

• Bassani, H. F.; Araujo, A. F. R., 2014, Dimension Selective Self-organizing Maps with
Time-varying Structure for Subspace and Projected Clustering, IEEE Transactions on
Neural Networks and Learning Systems, aceito para publicação.

9.3 Limitações do Modelo

Na proposição do modelo, diversos pontos ainda não foram tratados adequadamente, e precisam
ser abordados futuramente para que seja possível criar agentes com ALN plena.

A primeira limitação para aplicações do modelo proposto consiste na ausência da implemen-
tação dos quatro últimos módulos previstos (de V a VIII), os quais não foram tratados nesta
Tese.

A abordagem Bag of Features utilizada pelo Módulo de Representação para criar as repre-
sentações visuais, precisa ser mais bem avaliada com relação a sua escalabilidade em função do
aumento da quantidade de categorias. Experimentos disponíveis na literatura mostram que ape-
sar desta abordagem ser considerada a melhor disponível atualmente, ela ainda é limitada com
relação à quantidade de objetos que podem ser reconhecidos, exibindo decaimento significativo
das taxas de reconhecimento com algumas dezenas de objetos (Kinnunen et al., 2012).
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A escalabilidade do Módulo de Contexto também precisa ser avaliada. Nesta Tese, o
ART2 com Contexto se mostrou capaz de aprender e diferenciar bem dois contextos. No
entanto, experimentos com maior número e variação de estímulos e contextos ainda precisam
ser realizados.

As associações entre rótulos e referentes que são aprendidas pelo modelo proposto pre-
cisam ser apresentadas em instantes de tempo próximos, remetendo ao associativismo (vide
Seção 2.1.3). O Módulo de Representação é capaz de integrar percepções apresentadas com
certa defasagem temporal, reduzindo a necessidade de simultaneidade. Porém, as evidências
da psicolinguística mostram que humanos são capazes de aprender associações entre rótulos e
referentes mesmo quando estes são apresentados com grandes defasagens temporais, de horas
ou dias. É provável que o tratamento deste problema precise incluir módulos de mais alto nível,
como o Módulo de Compreensão, Planejamento e Execução.

Além disso, foram utilizados apenas rótulos de substantivos concretos nos estudos realizados
com a associação entre palavras e referentes. Sendo assim, o modelo proposto ainda precisa ser
avaliado com diversas outras categorias de palavras. Uma categoria de extrema importância para
aplicações práticas são os verbos, os quais poderiam ser associados com conceitos perceptivos e
proprioceptivos.

O presente trabalho não considerou a formação de conceitos incorporados com níveis mais
elevados de abstração, indo além da composição básica de percepções. Citando novamente a
visão de Perlovsky (2006), “a mente envolve uma hierarquia de várias camadas de conceitos-
modelo, a partir de simples elementos perceptivos (como bordas ou pontos em movimento),
para conceitos-modelo de objetos, de relações entre os objetos, de cenas complexas e acima,
ao longo de uma hierarquia para os conceitos-modelo do significado de vida e do propósito
de nossa existência”. Portanto, a formação de conceitos incorporados de forma hierárquica
precisa ser desenvolvida para permitir a construção de agentes capazes de ampliar seus níveis
de abstração de forma autônoma.

9.4 Trabalhos Futuros e Aplicações

Devido esta Tese ter abordado o problema da ALN em amplitude, uma grande quantidade de
desdobramentos surge a partir dela. De forma mais imediata, cada um dos pontos a seguir
podem ser explorados em pesquisas e aplicações subsequentes:

• A implementação dos demais módulos previstos (de V a VIII) precisa ser realizada. Isto
irá permitir a implementação com agentes que executem comandos em linguagem natural,
inicialmente em ambientes simulados, como o ilustrado na Seção 4.2, e posteriormente
em ambientes reais;
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• Mecanismos auto-adaptativos para extração de características podem ser avaliados para a
implementação do Módulo I, permitindo que informações relevantes sejam identificadas
de forma independente da natureza dos dados;

• A utilização dos mapas auto-organizáveis na abordagem Bag of Features ainda pode
avançar significativamente, os modelos DSSOM e LARFDSSOM não foram avaliados
quantitativamente para esta função, porém, espera-se que estes modelos apresentem bons
resultados com este tipo de dados, uma vez que são dados de dimensionalidade elevada e
provavelmente algumas dimensões serão irrelevantes para determinados grupos;

• A utilização da abordagem Bag of Features para a representação de frases completas tam-
bém pode ser explorada futuramente para melhorar o reconhecimento de fala, utilizando-se
outros tipos de mapas auto-organizáveis como o DSSOM e o LARFDSSOM, podendo
apresentar bons resultados em situações de ruído;

• O ART2 com Contexto precisa ter sua escalabilidade melhor avaliada com relação à
quantidade de contextos distintos que podem ser aprendidos.

• A aprendizagem de associações entre ações e rótulos representando verbos é fundamental
para a criação de aplicações práticas e deve ser implementada visando à construção de
agentes que executem comandos em linguagem natural;

• A aprendizagem de conceitos incorporados de forma hierárquica pode ser implementada
em trabalhos futuros. Redes recorrentes ou com mapas hierárquicos parecem ser os
caminhos mais adequados para isto;

• Considerando que as entradas recebidas pelo modelo são dados reais, ou seja, imagens
e texto. Podem ser criadas aplicações que aprendam conceitos incorporados a partir de
vídeos. Em um primeiro momento, legendas podem ser utilizadas como entrada de texto,
e posteriormente pode ser utilizado um sistema de reconhecimento de fonemas a partir do
áudio ou de conversão de áudio em texto;

• A aprendizagem de conceitos incorporados pode permitir a construção de agentes que
aprendam, não só a respeito da linguagem, mas também do ambiente em que operam, o
que os tornará mais robustos, efetivos e aplicáveis em um maior número de situações;

• Experimentos cross-situacionais considerando o contexto, nos moldes do que foi apre-
sentado na Seção 8.5, poderiam contribuir com informações importantes a respeito da
aprendizagem de contextos por seres humanos. Com isso, seria possível avaliar melhor o
papel e a qualidade da modelagem do Módulo de Contexto.
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