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RESUMO 

NEVES, André M. M. iAIML: um mecanismo para o tratamento de intenção em 
Chatterbots. 2005. 120 f. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – Pós-Graduação 
em Ciência da Computação, Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2008. 
 
 
O trabalho de pesquisa aqui apresentado teve como objetivo principal melhorar o 
desempenho de chatterbots em diálogos livres com usuários. Chatterbots são sistemas 
computacionais que se propõem a conversar em linguagem natural como se fossem 
humanos. O primeiro desses sistemas foi ELIZA, desenvolvido em 1965 por Weizenbaum. 
Desde então, inúmeros sistemas foram produzidos com esse mesmo objetivo. Porém, uma 
série de problemas ainda continuam em aberto, dentre os quais, o tratamento de intenção, 
questão central na interpretação de diálogos naturais. Nesse sentido, desenvolvemos um 
mecanismo para tratamento de intenção para ser incorporado a chatterbots baseados em 
AIML. Adotamos como base conceitual para o trabalho a Teoria da Análise da 
Conversação (TAC), por considerar a intenção em pares adjacentes, e não apenas na 
sentença do falante, como a Teoria dos Atos de Fala. Com base na TAC e em experimentos 
realizados, selecionamos um conjunto de intenções, que foram utilizadas na criação de 
regras em AIML que utilizam informações de intencionalidade para interpretar e gerar 
sentenças em diálogos naturais. A solução final foi testada em uma série de experimentos, 
e demonstrou ser capaz de corrigir alguns problemas presentes em diálogos com 
chatterbots. Por exemplo, o sistema baseado em AIML padrão tratou 40% das sentenças 
dos usuários como sendo desconhecidas, enquanto o nosso sistema classificou apenas 3,5% 
das sentenças como totalmente desconhecidas. Além disso, o sistema foi capaz de manter a 
estrutura global dos diálogos, criticando turnos de abertura ou fechamento que foram ditos 
no desenvolvimento, ou turnos de desenvolvimento ditos na abertura ou fechamento. Por 
fim, implementamos três aplicações com chatterbots, o que demonstra que a solução 
adotada favorece o reuso de categorias em bases AIML, processo extremamente custoso do 
ponto de vista de engenharia de software com os sistemas atuais. 
 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Inteligência artificial. Chatterbot. Aiml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

 
 
NEVES, André M. M. iAIML: A Mechanism to Treat Intentionality in Chatterbots. 2005. 
120 f. Doctoral Thesis (PhD of Law) – Pós-Graduação em Ciência da Computação, Centro 
de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 
 
 
 
Chatterbots are computational systems that aim at maintaining dialogues in natural 
language as if they were humans. The research work presented here had as main goal to 
improve chatterbots’ performance in dialogues with users. ELIZA, the first  chatterbot, was 
developed by Weizenbaum in 1965. Since then, several systems were developed with the 
aim of improving ELIZA’s performance. However, important issues are still open, among 
which, the treatment for �ntentionality, a central point in the interpretation of human 
dialogue. We developed a mechanism for the treatment of intentions to be incorporate into 
chatterbots based on AIML. We adopted as conceptual base for this work the 
Conversational Analysis Theory (CAT), which regards intentions in adjacent pairs, rather 
than solely in the speaker’s sentence (as the Theory of the Acts of Speech). Based on CAT 
and on our experiments, we selected a set of intentions, that were used in the creation of 
AIML rules that use intentionality information to interpret and generate sentences in 
dialogues. The final solution was tested in a series of experiments, and it demonstrated to 
be capable of coping with some problems found in dialogues with chatterbots. For 
example, the system based on standard AIML treated 40% of the users sentences as 
“ignored”, whereas our system classified only 3.5% of the sentences as totally “ignored”. 
Besides, the system was able to maintain the global structure of the dialogues, criticizing 
opening or closing users turns typed during the development of the dialogue. Finally, we 
implemented three chatterbots applications, what demonstrates that the adopted solution 
favors the reuse of categories in AIML bases, a very expensive process from the viewpoint 
of software engineering. 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Artificial Intelligence.Chatterbo. Aiml. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS 

Intérprete. Aquele que traduz a outrem na língua que este fala a vontade e as 
intenções de outrem. 

 
Dêiticos. Elementos da enunciação que recebem determinado sentido por sua 

relação com o que representam no momento que são enunciados, por exemplo, isto, aquilo, 
este, etc. 

 
Pragmática. O estudo das relações entre as mensagens e os sujeitos, cabendo então 

a pragmática, o estudo da intenção. 
 
Semiótica. Ciência que estuda a interpretação de signos ou mensagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Introdução 

Neste capítulo, apresentamos uma visão 

geral do nosso trabalho e descrevemos a 

estrutura deste documento. 



 17

 

ELIZA, o primeiro sistema que se propunha a conversar em linguagem natural, 

como se fosse um ser humano, foi desenvolvido em 1965 por Weizenbaum 

[WEIZENBAUM 1966]. Esse sistema, foi projetado para auxiliar Weizenbaum em estudos 

sobre teorias lingüísticas, e abriu a possibilidade real de se desenvolverem "máquinas de 

conversar", conhecidas atualmente por "chatterbots". No exemplo 1.1, apresentamos um 

trecho de um diálogo entre ELIZA e um interlocutor humano. 

Exemplo 1.1. Trecho de um diálogo com ELIZA [WEIZENBAUM 1966]. 

ELIZA: Hi, my name is Eliza, what is your name? 
USER: My name is user, how are you? 
ELIZA: I am fine 
USER: men are all alike.  
ELIZA: in what way?  
USER: they're always bugging us about something or other.  
ELIZA: can you think of a specific example?  
USER: well, my boyfriend made me come here. 

Desde então, inúmeros sistemas foram desenvolvidos com a intenção de melhorar o 

desempenho de ELIZA [WEINTRAUB 1990; GARNER 1997; HUTCHENS 1998; 

WALLACE 2004]. Porém, uma série de questões ainda continuam em aberto e precisam 

ser solucionadas para que os chatterbots alcancem desempenhos próximos de 

interlocutores humanos.  

Alguns desses problemas são comuns a todos os sistemas que trabalham com 

processamento automatizado de linguagem natural, por exemplo, a ambiguidade léxica e a 

ambiguidade semântica [ALLEN 1995]. Outros problemas são mais específicos dos 

chatterbots, por exemplo: o controle do andamento global da conversação; o controle de 

sentenças repetidas; e o tratamento de sentenças desconhecidas. 

Analisando a forma como os chatterbots são implementados quando comparados a 

outros sistemas de processamento de linguagem natural (PLN) [ALLEN 1995], 

identificamos três gerações desses sistemas: uma primeira geração baseada em técnicas 

simples de casamento de padrão [WEIZENBAUM 1966]; uma segunda geração baseada 

em técnicas mais complexas do ponto de vista de Inteligência Artificial, como por 
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exemplo, redes de ativação  [MAULDIN 1994]; e uma terceira geração baseada em 

técnicas mais complexas de casamento de padrão, apoiadas em XML [WALLACE 2004]. 

Dessas gerações, destacamos os sistemas de terceira geração, por sua arquitetura 

mais completa, quando comparada à arquitetura padrão de PLN [ALLEN 1995] e pelo 

desempenho de A.L.I.C.E., um chatterbot dessa geração, em concursos de grandeza 

internacional como o Prêmio Loebner [LOEBNER 2004] e o Chatterbox Challenger 

[COWARD 2004]. A.L.I.C.E. venceu três das últimas quatro edições do Prêmio Loebner e 

a última edição do Chatterbox Challenger. Esses chatterbots utilizam um vocabulário XML 

para construção de suas bases (AIML - Artificial Intelligence Markup Language). AIML 

possui uma estrutura bastante simples do ponto de vista computacional, porém com uma 

capacidade de processamento de linguagem natural bem superior às duas primeiras 

gerações [WALLACE 2004].  

O sucesso de A.L.I.C.E. e a simplicidade de implementação de AIML são 

responsáveis diretos pela popularização dessa geração, que conta com cerca de 50.000 

chatterbots, implementados em diversos idiomas (inglês, espanhol, alemão, italiano, 

francês e português) [AIMLESS & UMATANI 2004]. 

No entanto, apesar do evidente sucesso, os chatterbots da terceira geração ainda 

apresentam uma série de limitações na forma como interpretam e geram sentenças em 

linguagem natural. Dentre outras limitações, destacamos a incapacidade desses sistemas de 

tratar informações de intencionalidade, o que leva os chatterbots dessa geração a errarem 

com freqüência a interpretação das sentenças de seus interlocutores. No exemplo 1.2, 

temos um trecho de um diálogo com A.L.I.C.E., onde o chatterbot faz uma pergunta no 

turno (1) para o interlocutor e quando este responde no turno (2), o sistema não leva em 

conta o fato do segundo turno ser uma resposta ao primeiro, tratando-o como uma sentença 

desconhecida. O turno (3) é uma réplica típica para sentenças desconhecidas, o chatterbot 

sugere uma mudança de tópico que quebra a fluência natural do diálogo. 
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Exemplo 1.2. Trecho de diálogo com A.L.I.C.E. 

(1) BOT: Do you know some interesting place? ? 
(2) INTERLOCUTOR: Vancouver, Canada. 
(3) BOT: What do you know about computers? 

1.1 Trabalho realizado 

O processo de construção de chatterbots envolve duas tarefas: (1) o 

desenvolvimento de mecanismos de processamento de linguagem natural; e (2) a produção 

de bases de conhecimento. AIML engloba essas duas tarefas, integrando dados a funções 

de controle de processamento (WALLACE 2004b). 

Neste trabalho, desenvolvemos um mecanismo para tratamento de informações de 

intencionalidade para ser acrescentado a sistemas que utilizam AIML 1.01 [WALLACE 

2004b]. Fizemos essa opção por dois motivos principais: o tratamento de intenção é um 

dos pontos mais relevantes no desenvolvimento de sistemas de processamento de 

linguagem natural [ALLEN 2001 et. al]; e, a partir do uso de informações de 

intencionalidade, é possível corrigir uma série de problemas que ocorrem com freqüência 

em diálogos realizados pelos chatterbots existentes, como será visto no capítulo 2, seção 

2.4. 

O mecanismo que desenvolvemos traz como diferencial em relação a outros 

sistemas para tratamento de intenção [ALLEN 1983, SIDNER & ISRAEL 1981 e 

LITMAN &  ALLEN 1990] o fato de ser baseado em princípios de Teoria da Análise da 

Conversação [MARCUSCHI 1986] como alternativa lingüística à Teoria dos Atos de Fala 

[SEARLE 1976], base conceitual adotada na maioria dos sistemas. Com essa opção pela 

Teoria da Análise da Conversação, procuramos evitar algumas limitações da Teoria dos 

Atos de Fala, dentre as quais destacamos a incapacidade de lidar com a intenção vinculada 

ao contexto sócio-cultural em que a mensagem está inserida [ALLEN et. al 2001]. 

Segundo Marcuschi (1986), a conversação é um fenômeno único, que pode ser 

analisado a partir de organizadores locais e globais. Nesse sentido, Marcuschi divide o 

diálogo em três fases do ponto de vista global (abertura, desenvolvimento e fechamento) e 
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aponta uma série de elementos organizadores locais (o turno, as seqüências, a preferência e 

os tópicos). Dentre esses elementos locais, destacamos as seqüências, mais 

especificamente, os pares adjacentes, ou pares conversacionais, por sua estruturação 

altamente padronizada. O termo "par adjacente" foi introduzido por Schegloff 

[SCHEGLOFF 1972], e define uma seqüência de dois turnos que coocorrem e servem para 

organizar localmente uma conversação. Esses pares são identificados a partir da intenção 

embutida em cada um dos turnos (por exemplo, no caso dos cumprimentos, é quase 

obrigatória a ocorrência de um segundo turno em resposta ao primeiro). Como exemplos 

de pares conversacionais, Marcuschi cita, entre outros: pergunta – resposta, ordem – 

execução, cumprimento – cumprimento, convite – recusa ou aceitação [MARCUSCHI 

1986]. 

Assim, com base nos exemplos citados por Marcuschi e em experimentos que 

realizamos, selecionamos um conjunto de 54 intenções como sendo o cerne de nossa 

solução. Essas intenções estão classificadas de acordo com a fase do diálogo em que 

costumam ocorrer, sendo 7 de abertura, 43 de desenvolvimento e 4 de fechamento. Esse 

conjunto pode ser estendido ou reduzido, de acordo com as características de cada 

aplicação. 

Com base nesse conjunto de intenções definimos uma série de regras escritas em 

AIML 1.01 para tratar questões como o controle global do diálogo, além de melhorar o 

tratamento dado a sentenças repetidas e a sentenças consideradas desconhecidas, 

problemas apontados na análise que realizamos com sistemas das três gerações de 

chatterbots (Capítulo 2). 

Como prova de conceito, modificamos uma base AIML padrão, reconhecida pela 

Fundação Alicebot [WALLACE 2004c], incorporando as novas funcionalidades 

desenvolvidas neste projeto (Capítulo 4). A base modificada é formada por 54 arquivos de 

categorias AIML, sendo cada arquivo referente a uma das intenções identificadas durante a 

análise conceitual do problema.  

Em seguida, utilizamos um interpretador de domínio público [WALLACE 2004d] e 

realizamos uma bateria de testes para verificar a eficiência do mecanismo desenvolvido. 
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Iniciamos esses testes com um experimento aberto, onde usuários puderam conversar 

livremente com dois chatterbots, sendo um deles com a base AIML padrão e o outro com a 

base AIML modificada com informações de intencionalidade. Em seguida, convidamos um 

especialista em conversação para avaliar o desempenho dos chatterbots, a partir dos 

diálogos entre os usuários e os chatterbots. A eficiência do mecanismo que desenvolvemos, 

foi avaliada verificando a forma como o nosso sistema utilizou a informação de intenção 

durante os diálogos. 

Os resultados dos experimentos demonstraram que o uso de informações de 

intencionalidade pode melhorar qualitativamente os diálogos com chatterbots. Por 

exemplo, no nível global o sistema é capaz de controlar com eficiência o andamento do 

diálogo, e no nível local, o sistema forma pares adjacentes consistentes, mesmo em 

situações onde a sentença do usuário não é reconhecida. 

Como parte desse trabalho, implementamos três aplicações que demonstram a 

aplicabilidade da solução adotada: (1) um chatterbot que auxilia usuários a localizar 

documentos em um banco de teses e dissertações; (2) um ambiente com dois chatterbots 

que conversam um com o outro sobre temas diversos, agindo como atores autônomos; e, 

(3) um sistema para aprendizagem de línguas estrangeiras baseado em chatterbots. Durante 

o desenvolvimento dessas aplicações, ficou claro que o fato da base estar estruturada de 

acordo com a intenção favorece o trabalho de planejamento de novos chatterbots e 

simplifica o reuso de categorias em comparação com a base AIML padrão. 

Nossa solução apresenta uma série de contribuições para a área, dentre as quais 

destacamos: (1) a adequação da solução computacional à Teoria da Análise da 

Conversação, modelo conceitual que adotamos para o problema por integrar informações 

de intenção com o contexto, em contraponto à Teoria dos Atos de Fala; (2) a estrutura 

modular consistente da base AIML modificada, que facilita o seu reuso e favorece sua 

manutenção e extensibilidade; e  (3) a compatibilidade com AIML 1.01, o estado da arte 

em tecnologia para a construção de chatterbots. 

Do ponto de vista de PLN, a solução adotada não é canônica, uma vez que 

adotamos uma abordagem de processamento do conhecimento por extensão (informação 
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embutida na base), e não por intenção (informação embutida em regras do sistema). Essa 

opção deve-se essencialmente a dois fatores: (1) esta é uma característica da aplicação que 

estamos tratando (chatterbots); e (2) os sistemas que tentam tratar intenção usando regras 

não têm obtido resultados satisfatórios, segundo o próprio Allen afirma [ALLEN et. al 

2001]. 

Os resultados obtidos nesse trabalho demonstram sua relevância, pois apresentam 

uma solução consistente que corrige alguns problemas de grande influência na qualidade 

final dos diálogos de chatterbots, e que ocorrem com freqüência nos sistemas atuais: (1) 

repetição de sentenças; (2) sentenças desconhecidas; e (3) andamento global do diálogo 

(Capítulo 2).  

Além disso, o trabalho traz um componente de originalidade pois, além de 

implementar tratamento de intenção em chatterbots, o faz de uma forma alternativa, tanto 

do ponto de vista computacional, usando técnicas de casamento de padrão ao invés de 

regras e heurísticas [ALLEN 2001 et. al], quanto do ponto de vista lingüístico, baseando-se 

na Teoria da Análise da Conversação [MARCUSCHI 1986], e não em Teoria dos Atos de 

Fala [SEARLE 1976], como acontece com outros sistemas reconhecimento de intenção 

[ALLEN 1983, SIDNER & ISRAEL 1981 e LITMAN &  ALLEN 1990]. Como resultado 

indireto do trabalho, as informações de intencionalidade permitem uma redefinição da 

estrutura de bases AIML, classificando as categorias a partir de critérios bem definidos, 

diferente do que ocorria com as bases existentes [WALLACE 2004e]. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho foram submetidos quatro artigos que 

influenciaram diretamente na sua elaboração: (1) SBIA – 16th Brazilian Symposium on 

Artificial Intelligence, "PixelBot: an AIML-Plus chatterbot  for Portuguese Language" - 

Recife, Brasil; (2) IHC 2002 - V Symposium on Human Factors in Computer Systems, 

"AIML Plus: an extension of AIML based on Speech Acts Theory" - Fortaleza, Brasil; (3) 

IV ENIA - IV Encontro Nacional de Inteligência Artificial, " XbotML - Um Framework 

para o Desenvolvimento de Chatterbots em XML " - Rio de Janeiro, Brasil; e (4) ICWE'03 

– Third International Conference on Web Engineering, "XbotML: Extensible Chatterbots 

Markup Language" - Astúria, Espanha.  
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Apesar do bom desempenho dos chatterbots implementados durante o 

desenvolvimento desta pesquisa, uma série de questões ainda precisam ser solucionadas até 

que tenhamos sistemas eficientes o suficiente para substituir interlocutores humanos em 

diálogos [NEVES et al. 2003]. Em nosso grupo de pesquisa, já foram desenvolvidos três 

outros projetos dando continuidade a este trabalho, sendo um deles voltado para a inclusão 

de traços de personalidade em chatterbots [GALVÃO et al. 2003]; um outro para aquisição 

automática de perfis de usuários durante os diálogos [MOURA 2003]; e um outro para 

análise de diálogos colaborativos on-line [VIEIRA et. al 2004]. 

Vislumbramos, ainda, uma série de novos trabalhos a serem desenvolvidos, dentre 

os quais destacamos a integração com outras inovações propostas para AIML, como 

OpenCin [COURSEY 2004], além do desenvolvimento de novas aplicações, como um 

sistema baseado em chatterbots atuando como intérprete em ambientes de conversação 

multilingüe (mais detalhes no capítulo 6). 

1.2 Estrutura do documento 

Além deste capítulo, este documento conta com 5 outros, descritos a seguir: 

Capítulo 2 - Nesse capítulo, apresentamos as principais abordagens adotadas no 

desenvolvimento de chatterbots sob dois pontos de vista. Comparamos os chatterbots com 

outros sistemas de Processamento de Linguagem Natural, para verificar a forma como os 

chatterbots são construídos, e depois analisamos o comportamento dos chatterbots com 

base em critérios estabelecidos a partir de princípios da Teoria da Análise da Conversação. 

 Capítulo 3 - Nesse capítulo, apresentamos princípios lingüísticos e computacionais 

para o tratamento de intenção. Na primeira seção, apresentamos um breve levantamento 

das principais abordagens linguísticas para o tratamento de intenção, e na segunda seção 

apresentamos os principais sistemas computacionais desenvolvidos até então com a 

finalidade de tratar informações de intencionalidade. 

Capítulo 4 - Nesse capítulo, apresentamos a solução que desenvolvemos no âmbito 

deste trabalho. Na primeira seção, descrevemos o caminho que trilhamos até o 
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desenvolvimento de nossa solução. Nas próximas seções, apresentamos nossa proposta, 

detalhando questões técnicas e funcionais da solução adotada. 

Capítulo 5 - Nesse capítulo, apresentamos os experimentos que realizamos para 

testar nossa solução, e as aplicações que desenvolvemos a partir dos resultados obtidos 

nesse trabalho. 

Capítulo 6 - Nesse capítulo, enfatizamos as principais contribuições deste trabalho 

e apontamos trabalhos futuros a serem desenvolvidos como conseqüência deste projeto. 
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2. Chatterbots 

Neste capítulo, apresentamos as principais 

abordagens adotadas no desenvolvimento 

de chatterbots. 
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Com base na literatura da área, é possível identificar pelo menos duas formas 

principais de se avaliar um sistema que se propõe a processar textos em linguagem natural: 

(1) analisando a forma como os sistemas são construídos, testando seus sub-sistemas e 

verificando como realizam as tarefas para as quais foram implementados; e (2) analisando 

o desempenho do sistema através de testes de performance [ALLEN 1995]. Buscamos aqui 

avaliar os sistemas sob esses dois aspectos, através de um estudo aprofundado das técnicas 

e teorias utilizadas, bem como do desempenho de alguns dos principais chatterbots já 

construídos. 

Dividimos este capítulo em quatro seções. Na seção 2.1, discutimos a forma como 

os chatterbots são implementados, comparando-os com modelos tradicionais de 

processamento de linguagem natural. Na seção 2.2, apresentamos a Teoria da Análise da 

Conversação, que nos serviu de base para a análise do comportamento dos chatterbots, 

apresentada na seção 2.3. Incluímos ainda a seção 2.4, onde associamos os problemas 

conversacionais com os limites computacionais dos sistemas avaliados. 

2.1 Chatterbots e Processamento de Linguagem Natural 

Desde a década de 1950, um dos problemas mais recorrentes para a Ciência da 

Computação tem sido a interpretação e a geração de texto em linguagem natural. O 

Processamento da Linguagem Natural (PLN) [ALLEN 1995], um ramo específico da 

Inteligência Artificial (IA), é uma tarefa complexa que envolve conhecimento em 

diferentes disciplinas: lingüística, semiótica, ciência da computação, psicologia cognitiva 

dentre outras. Uma primeira abordagem para tratar o problema surgiu na década de 1950, 

inspirada pela Teoria Behaviorista da Linguagem [SKINNER 1950]. Nos anos seguintes, 

essa abordagem foi drasticamente abandonada em função das novas idéias propostas por 

Chomsky [CHOMSKY 1957, 1959].  

Inspirados na Teoria Gerativo-Transformacional de Chomsky, uma série de 

sistemas demonstrou habilidade para tratar linguagem natural em domínios restritos, como 

manutenção de aviões [WALTZ 1978] ou análise das pedras da lua [WOODS  & 

KAPLAN 1977] (década de 1970). No entanto, esses sistemas interpretavam e geravam 
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sentenças em linguagem natural de forma rudimentar, muitas vezes através de um único 

módulo de processamento.  

Mais tarde, com o amadurecimento de PLN, e seguindo os avanços da própria 

Engenharia de Software [PRESSMAN 1992], os sistemas adotaram arquiteturas 

modulares, bem mais robustas [ALLEN 1995]. Esses módulos são distribuídos em três 

níveis de tratamento da informação (Figura 2.1): (1) nível da forma, que trata 

essencialmente de relações da estrutura das palavras e das sentenças a partir informações 

morfológicas e sintáticas obtidas de duas bases de regras e fatos (o léxico e a gramática); 

(2) nível do significado, que trata das relações entre as sentenças e o conhecimento do 

domínio a partir de informações semânticas obtidas do modelo do domínio ou através de 

semântica formal; e (3) nível do contexto, que deve dar conta de questões relacionadas ao 

contexto em que se dá a interação a partir de informações pragmáticas e discursivas obtidas 

dos modelos do discurso e do usuário. Nessa arquitetura, a interpretação de texto das 

sentenças ocorre no sentido forma – contexto, enquanto a geração de texto se dá no sentido 

inverso [ALLEN 1995]. 

in f o r m a çõ e s
d o  d isc u r so

in f o r m a çõ e s
p r a g m á t i cas

d iscu r so

u su á r io

in f o r m a çõ e s
d o  d isc u r so

in f o r m a çõ e s
p r a g m á t i cas

d iscu r so

u su á r io

in f o r m a çõ e s
m o r f o ló g ica s

in f o r m a çõ e s
s in t á t ic a slé x ico

g r a m á t ica

in f o r m a çõ e s
m o r f o ló g ica s

in f o r m a çõ e s
s in t á t ic a slé x ico

g r a m á t ica

in f o r m a çõ e s
se m â n t ica s

d o m ín io in f o r m a çõ e s
se m â n t ica s

d o m ín io

N íve l I - form a

N íve l II - sign ificado

N íve l III - contexto

geração de texto

interpretação de texto

Figura 2.1. Arquitetura clássica de sistemas de PLN. 
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Comparando a arquitetura dos chatterbots com essa arquitetura, identificamos três 

gerações de sistemas que diferem umas das outras pelo tipo de informação utilizada e pela 

forma como essa informação é obtida. De uma maneira geral, apesar de terem surgido 

como aplicações de PLN, percebemos que os chatterbots não seguem os mesmos 

princípios de outros sistemas da área, pois trabalham com conhecimento representado por 

extensão, e não por intenção, como acontece com os sistemas clássicos de PLN. A seguir, 

apresentamos como cada uma das gerações se comporta em relação à arquitetura modular 

padrão. 

2.1.1 Primeira geração 

A primeira geração de chatterbots é baseada em um sistema desenvolvido em 1965 

no "MIT Artificial Intelligence Lab" pelo Dr. Joseph Weizenbaum [WEIZENBAUM 

1966]. ELIZA, um programa de computador capaz de conversar em linguagem natural com 

seres humanos mantém o status de ser um dos sistemas de inteligência artificial mais 

populares no mundo, com versões em diferentes idiomas e implementações para quase 

todas as plataformas existentes (mainframes, computadores pessoais, consoles de jogos 

etc.) [EDEN 2004]. 

Arquitetura 

Apesar de ser capaz de simular um interlocutor humano, o sistema desenvolvido 

por Weizenbaum (Figura 2.2) é extremamente simples quando comparado à arquitetura 

proposta por Allen. No nível da forma, utiliza uma tabela de pares de padrões de entrada e 

moldes de réplicas (Tabela 2.1) para, através de casamento de padrão, classificar as 

sentenças dos interlocutores e gerar sentenças. No nível do contexto, o sistema utiliza uma 

tabela de equivalência de pronomes (Tabela 2.2) para fazer substituições pronominais. 
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informações
do discurso

informações
pragm át icas

informações
morfológicas

informações
sintát icas

informações
semânt icas

interpretação de texto

tabela 
de padrões
e réplicas

tabela de
pronomes

geração de texto

Nível I - forma

Nível II - significado

Nível III - contexto

Figura 2.2. Arquitetura dos sistemas de primeira geração. 

Na tabela de padrões e réplicas (Tabela 2.1), os padrões de entrada são antecedidos 

por um identificador <K>, enquanto os moldes de réplicas, por um identificador <R>. 

Entre os padrões de entrada e os moldes de réplicas está uma linha com um identificador 

<C>, seguido por um número que indica o grau de prioridade daquele padrão. 

Tabela 2.1. Trecho da base de um chatterbot de primeira geração. 

Identificador Conteúdo 
K I AM * 
C 55 
R SURE? 
R HOW LONG HAVE YOU BEEN *? 

Na tabela de equivalências de pronomes (Tabela 2.2), cada pronome na primeira 

pessoa é seguido de seu equivalente na terceira pessoa. 

Tabela 2.2. Trecho da tabela de equivalência de pronomes de um chatterbot de primeira 

geração. 

Primeira pessoa Terceira pessoa 
I YOU 
MY YOUR 
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Interpretação de sentenças 

O trabalho de interpretação começa por uma busca seqüencial na base de padrões 

para encontrar o que melhor representa a sentença do interlocutor, através de casamento de 

padrão. O valor de <C> é utilizado pelo sistema quando uma sentença do usuário "casa" 

com mais de um grupo de padrões. Os valores podem variar de 0 a 100, sendo que quanto 

maior o valor, maior o grau de prioridade. Inicialmente, todos os grupos têm grau 100, 

podendo o administrador do sistema omitir esses valores se julgar desnecessário modificá-

los. Encontrado o grupo de padrões que melhor representa a sentença do interlocutor, o 

sistema a divide em blocos identificados por rótulos numéricos, sendo um deles o bloco 

que coincide com o padrão da base. Por exemplo, se o usuário digitar a sentença "I am very 

unhappy with my work", o sistema ao encontrar o padrão "[K] I AM *", divide a sentença 

em dois blocos: (1) I AM, e (2) VERY UNHAPPY WITH MY WORK. 

Geração de sentenças 

A geração de réplicas começa pela substituição de pronomes. Dando continuidade 

ao exemplo anterior, no bloco (2) "VERY UNHAPPY WITH MY WORK", os pronomes 

na primeira pessoa são substituídos por pronomes na terceira pessoa, resultando em (2) 

"VERY UNHAPPY WITH YOUR WORK". De posse dessa representação interna da 

sentença do interlocutor, o sistema seleciona o molde de réplica que irá utilizar para 

construir a sua sentença. A escolha do molde é realizada por sorteio, dentre os moldes 

associados ao padrão identificado na interpretação. Por exemplo, para o padrão da tabela 

2.1, teríamos dois moldes: "SURE?" e "HOW LONG HAVE YOU BEEN *?". O primeiro 

molde é, na verdade, uma sentença pronta que, se for sorteada, será apresentada ao 

interlocutor sem modificações. Já o segundo molde possui um asterisco para ser 

substituído pelo bloco (2) da sentença do interlocutor. Assim, continuando o exemplo 

acima, o asterisco seria substituído pelo bloco "VERY UNHAPPY WITH YOUR 

WORK", e teríamos como réplica: "HOW LONG HAVE YOU BEEN VERY UNHAPPY 

WITH YOUR WORK?" [WEIZENBAUM 1966].  
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Apesar da simplicidade do sistema, com esse tipo de recurso, ELIZA consegue 

iludir o interlocutor e manter diálogos em torno de diferentes tópicos com um bom nível de 

coerência [EDEN 2004]. 

Críticas 

As principais críticas aos sistemas dessa geração são: (1) a necessidade de se 

construir uma base de padrões muito grande para dar cobertura às várias possibilidades de 

variações de sentenças dos interlocutores; (2) a ausência de conhecimento explícito sobre 

tópicos; (3) a falta de tratamento de informações sobre o usuário; e (4) o uso limitado de 

informações do discurso, uma vez que os sistemas mantêm apenas o registro de sua última 

réplica para evitar a repetição de sentenças. De qualquer modo, é importante lembrar, que 

ELIZA foi projetado para agir como um psicanalista rogeriano [WEIZENBAUM 1966], ou 

seja, o sistema apenas devolve ao usuário perguntas elaboradas a partir de suas próprias 

sentenças, sem dar nenhuma resposta de fato. 

Apesar dessas limitações, o modelo empregado por Weizenbaum inspirou uma 

série de chatterbots. Alguns sistemas baseados em ELIZA alcançaram resultados 

significativos, como THE PC THERAPIST [WEINTRAUB 2004], vencedor de quatro das 

cinco primeiras edições do Prêmio Loebner [LOEBNER 2004]. Seu sucesso deveu-se 

muito mais ao tipo de aplicação do que às suas características, tanto do ponto de vista de 

Engenharia de Software quanto do ponto de vista de Inteligência Artificial. 

2.1.2 Segunda geração 

Na década de 1990, mesmo diante da popularização de sistemas baseados em 

ELIZA, cientistas da computação, inspirados pelos avanços de PLN, da Engenharia de 

Software e da própria Inteligência Artificial, deram início à segunda geração de 

chatterbots. Como exemplo dessa geração, temos JULIA, desenvolvido por Michael 

Mauldin [MAULDIN 1994], que ficou muito conhecido na década de 1990. JULIA 

funcionava em um ambiente virtual de entretenimento, TINYMUD [RHEINGOLD 1991], 

participando do ambiente como se fosse um usuário humano interagindo com outros 

humanos através de salas de chat [EDWARDS 2000]. 
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Arquitetura 

Apesar de não seguirem à risca a arquitetura tradicional de PLN, esses sistemas 

apresentam uma arquitetura um pouco mais sofisticada do que os sistemas de primeira 

geração (Figura 2.2). Com isso, corrigem alguns problemas como: (1) a cobertura de 

variações morfológicas e sintáticas, melhorada através da introdução de um mecanismo de 

normalização de palavras e sentenças, baseado em uma tabela de substituição (Tabela 2.3); 

(2) a falta de conhecimento sobre tópicos específicos, solucionada através da 

implementação de bases com conhecimento sobre tópicos escolhidos (Tabela 2.4); e (3) o 

tratamento de informações referentes aos interlocutores, solucionado através de um modelo 

simplificado do usuário, baseado em frames (Tabela 2.5) (Figura 2.3). 

informações
do discurso

informações
pragm át icas

informações
morfológicas

informações
sintát icas

tabela
de subst ituição

informações
semânt icas

interpretação de texto

rede 
de at ivação

frame
do usuár io

geração de texto

Nível I - forma

Nível II - significado

Nível III - contexto

 Figura 2.3. Arquitetura dos sistemas de segunda geração. 

A tabela de substituição é formada por duas colunas. Na coluna 1 estão cadeias de 

caracteres a serem substituídas pelas cadeias presentes na coluna 2 (Tabela 2.3). 
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Tabela 2.3. Tabela de substituição de JULIA 

cadeia original cadeia de substituição 
What's What is 
That's That is 
 Yu You  

O conhecimento sobre tópicos é representado através de uma rede de ativação, em 

que cada nó da rede consiste em: (1) o título do nó; (2) um valor de ativação; (3) uma ou 

mais palavras-chave associadas ao nó; (4) um molde de réplica; (5) uma lista de nós a 

serem realçados; e (6) uma lista de nós a serem inibidos (Tabela 2.4). 

Tabela 2.4. Trecho de uma rede de ativação de JULIA 

1 node <havepet> 
2 a 1.0 
3 k *pet* 
4 r Do you have any pets <name>? 
5 +  <havepet-1> <havepet-2> 
6 -  <havepet-6> <havepet-7> 

Finalmente, o frame do usuário é formado por informações descritivas do 

interlocutor, que podem ser adquiridas durante o diálogo (Tabela 2.5). As informações a 

serem adquiridas podem ser definidas pelo administrador do chatterbot nos moldes de 

réplica da rede de ativação. 

Tabela 2.5. Frame do modelo de usuário de JULIA 

name  Ryan 
country  United States 
city  San Diego 
province  CA 

Interpretação de sentenças 

O sistema desenvolvido por Mauldin, ao receber uma sentença do interlocutor, 

utiliza a tabela de substituição (Tabela 2.3) para retirar pontuações da sentença e corrigir 

variações de palavras conhecidas. Por exemplo, para a sentença "What's a pet?", o sistema 

retira o sinal de interrogação <?> e substitui "What's" por "What is", gerando uma 

representação interna da sentença "what is a pet". Em seguida, o sistema utiliza a rede de 
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ativação (Tabela 2.4) para extrair informações semânticas da sentença. Ao encontrar uma 

palavra-chave que casa com a sentença do interlocutor, o sistema aumenta o nível de 

ativação do nó correspondente e dos nós a serem realçados, e diminui os níveis de ativação 

dos nós a serem inibidos. No exemplo anterior, o sistema encontraria o padrão "pet" 

associado ao nó <havepet>, e aumentaria o nível de ativação daquele nó e dos nós 

<havepet-1> e <havepet-2>. Depois, diminuiria o nível de ativação dos nós <havepet-6> 

<havepet-7>.  

Geração de sentenças 

Para a geração de réplicas, JULIA utiliza as informações descritivas dos usuários 

(Tabela 2.5) para compor uma sentença, a partir do molde de réplica pertencente ao nó da 

rede de ativação com maior nível de ativação. Seguindo o exemplo acima, o sistema 

consulta o frame do usuário e substitui o marcador <name> pelo nome do usuário no 

molde de réplica "Do you have any pets <name>?" para compor a sentença "Do you have 

any pets Ryan?". 

Críticas 

As principais críticas aos sistemas dessa geração são: (1) as redes de ativação, além 

de trazerem representações muito simplificadas do significado das sentenças,  precisam ser 

completamente refeitas a cada novo domínio, o que diminui a escalabilidade do modelo; e 

(2) as informações sobre os usuários são apenas descritivas, e não trazem nenhuma 

informação relativa à intenção dos interlocutores.  

Apesar das dificuldades apontadas para a construção dos chatterbots dessa geração, 

outros sistemas semelhantes à JULIA foram implementados na década de 1990, dentre os 

quais destacamos JFRED, um framework para o desenvolvimento de chatterbots 

desenvolvido por Robby Garner [GARNER 2000]. Um chatterbot baseado no framework 

de Garner chegou a vencer uma edição do Prêmio Loebner em 1997. Porém, de uma 

maneira geral, os sistemas da primeira geração continuaram superando os sistemas dessa 

geração nesse concurso [LOEBNER 2004]. 
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2.1.3 Terceira geração 

Recentemente, no final da década de 1990, Wallace [WALLACE 2004a] propôs 

um novo framework para o desenvolvimento de chatterbots, inspirado na simplicidade da 

primeira geração. A.L.I.C.E., um chatterbot implementado em AIML (Artificial 

Intelligence Marckup Language), rendeu reconhecimento internacional ao trabalho de 

Wallace ao vencer três das últimas quatro edições do Prêmio Loebner [LOEBNER 2004], 

bem como na última edição do Chatterbox Challenger [COWARD 2004], dois eventos de 

grandeza internacional que avaliam o desempenho de chatterbots. 

Arquitetura 

O sistema proposto por Wallace amplia a arquitetura dos sistemas das gerações 

anteriores, incluindo tratamento de informações nos três níveis propostos no modelo de 

Allen (Figura 2.4).  

informações
do discurso

informações
pragm át icas

informações
morfológicas

informações
sintát icas

base de
subst ituição

informações
semânt icas

interpretação de texto

base de 
categor ias

var iáveis de
cont role de
dêit icos

var iáveis de
descr ição do
usuár io

geração de texto

base de tópicos

base de 
subst ituição de
pronomes

base de
descr ição do
chat terbot

Nível I - forma

Nível II - significado

Nível III - contexto

Figura 2.4. Arquitetura dos sistemas de terceira geração. 
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Wallace desenvolveu um vocabulário XML denominado AIML, utilizado para 

representar as bases de dados do sistema.  

A primeira dessas bases é a base de substituição, semelhante à tabela da segunda 

geração (seção 2.1.2), porém escrita em AIML (Exemplo 2.1).  

Exemplo 2.1. Trecho de um arquivo de substituição AIML 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<substitutions> 
<substitute find=" ohh" replace=" oh"/> 
<substitute find=" hehe" replace=" he"/> 
<substitute find=" haha" replace=" ha"/>     
<substitute find=" hellp " replace=" help "/> 
<substitute find=" becuse " replace=" because "/> 
<substitute find=" becasue " replace=" because "/> 
<substitute find=" becuase " replace=" because "/> 
<substitute find=" becouse " replace=" because "/> 
<substitute find=" practice " replace=" practise "/> 
<substitute find=" reductionalism " replace=" reductionism "/> 
<substitute find=" loebner price " replace=" loebner prize "/> 
<substitute find=" its a " replace=" it is a "/> 
</substitutions> 

A base de substituição em AIML possui um elemento <substitutions> formado por 

uma série de elementos <substitute>. No elemento <substitute> estão os parâmetros 

<find>, onde ficam as cadeias de caracteres a serem substituídas, e <replace>, onde estão 

as cadeias que irão substituir o conteúdo de <find>. No exemplo 2.1, temos alguns 

exemplos de uso do elemento <substitute>, tanto para correção de erros de digitação (e.g., 

<substitute find=" becuase " replace=" because "/>), quanto para padronização de 

variações de digitação que não representam necessariamente um erro (e.g., <substitute 

find=" ohh" replace=" oh"/>). 

A base de categorias é formada por unidades identificadas pelo elemento 

<category>, compostas por um padrão de entrada associado a um ou mais moldes de 

réplica (Exemplo 2.2), semelhante aos sistemas de primeira geração. 
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Exemplo 2.2. Categoria AIML modelo 

<category> 
 <pattern>padrão de entrada</pattern> 
 <template> 

   <random> 
      <li>molde de réplica 01 
     <li> molde de réplica n 
  </random> 
</template> 

</category> 

Os padrões de entrada podem usar caracteres especiais (e.g., * _ ) para casar com 

sentenças variadas digitadas pelos usuários, substituindo esses caracteres por qualquer 

expressão, como foi proposto por Weizenbaum em ELIZA [WEIZWNBAUM 1966]. No 

exemplo 2.3, apresentamos uma categoria que utiliza um padrão com caracteres especiais. 

Exemplo 2.3. Categoria AIML com * 

<category>  
<pattern>what is *</pattern>  
<template>I don't know what is <star>.</template>  
</category> 

No molde de réplica, o elemento <star> seria substituído pelo trecho da sentença do 

interlocutor que não casou com o padrão de entrada. Por exemplo, se um usuário digita 

"What is a notepad ?", o sistema responderia "I don't know what is a notepad". Os moldes 

de réplica podem conter ainda elementos de controle de processamento, dentre os quais 

destacamos: <condition>, que possibilita a construção de regras do tipo if-then em AIML; 

e <srai>, que redireciona o processo de casamento de padrão.

A base de tópicos AIML é formada por conjuntos de categorias, porém isoladas da 

base e classificadas por tópicos. No exemplo 2.4, temos um conjunto de categorias que 

pertencem ao tópico "LOVE". Essas categorias não são utilizadas pelo processador durante 

o casamento de padrão, a não ser quando o tópico vigente for "LOVE". 
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Exemplo 2.4. Trecho da base de tópicos em AIML 

<topic name="LOVE"> 
    <category> 
    <pattern>*</pattern> 
    <template>  
    <random> 
    <li> How much do you love me?</li> 
    <li> Why don't you ever show me you love me?</li> 
    <li> Why is it so difficult for you to show affection?</li> 
    <li> Your coldness chills me to the bone</li> 
    </random> 
    </template> 
    </category> 
</topic> 

Assim, o sistema só realiza uma busca nas categorias que pertencem ao tópico 

"LOVE" se este for o tema vigente do diálogo. 

As variáveis de controle de dêiticos e de descrição do usuário são definidas em 

tempo de execução. Essas variáveis são definidas pelo elemento <set> e recuperadas pelo 

elemento <get>, inseridos nos moldes de réplica das categorias AIML. No exemplo 2.5, 

utilizamos o elemento <set> para definir o nome do interlocutor na primeira categoria e 

depois o recuperamos através do elemento <get> na segunda categoria. 

Exemplo 2.5. Variáveis em AIML 

<category> 
<pattern>My name is *</pattern> 
<template> 
   Nice to meet you <set name="user"><star/></set> 
</template> 
</category> 
 
<category> 
<pattern>You are a good bot.</pattern> 
<template> 
   Thank you <get name="user"/> 
</template> 
</category> 
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A base de substituição de pronomes tem uma sintaxe semelhante à utilizada na base 

de substituição morfológica, porém os elementos <substitute> estão vinculados a um 

elemento <person> que indica ao sistema que essas substituições são pronominais. 

Exemplo 2.6. Base de substituição de pronomes em AIML 

<person> 
<substitute find=" I was " replace=" he or she was "/> 
<substitute find=" he was " replace=" I was "/> 
<substitute find=" she was " replace=" I was "/> 
<substitute find=" I am " replace=" he or she is "/> 
<substitute find=" I " replace=" he or she "/> 
<substitute find=" me " replace=" him or her "/> 
<substitute find=" my " replace=" his or her "/> 
<substitute find=" myself " replace=" him or herself "/> 
<substitute find=" mine " replace=" his or hers "/> 
<substitute find=" with you " replace=" with me "/> 
<substitute find=" with me " replace=" with you "/> 
<substitute find=" to you " replace=" to me "/> 
<substitute find=" to me " replace=" to you "/> 
<substitute find=" of you " replace=" of me "/> 
<substitute find=" of me " replace=" of you "/> 
<substitute find=" for you " replace=" for me "/> 
<substitute find=" for me " replace=" for you "/> 
</person> 

A base de descrição do chatterbot é formada por uma série de elementos 

<property>. Cada elemento possui dois parâmetros, <name> e <value>, que contêm 

respectivamente um rótulo para identificar a característica do chatterbot e o seu conteúdo 

(Exemplo 2.7). 

Exemplo 2.7. Base de descrição do chatterbot em AIML 

<bot> 
<property name="name" value="ALICE"/>  
<property name="gender" value="female"/>  
<property name="master" value="A.L.I.C.E. AI Foundation"/>  
<property name="birthday" value="1995"/>  
<property name="birthplace" value="Pennsylvania"/>  
<property name="boyfriend" value="you"/>  
<property name="favoritebook" value="Don't Read Me"/>  
<property name="favoritecolor" value="transparent"/>  
<property name="favoriteband" value="beatlles"/> 
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</bot> 

AIML possui ainda uma série de outros elementos que auxiliam o sistema na 

interpretação de sentenças do interlocutor e na geração de suas réplicas. Uma descrição 

detalhada de todo o vocabulário AIML pode ser encontrado no website da Fundação 

AliceBot1. 

Interpretação de sentenças 

Ao receber uma sentença do interlocutor, o sistema consulta a tabela de 

substituição para corrigir variações de palavras da sentença e eliminar pontuações. Por 

exemplo, se um interlocutor digita a sentença "What's your favorite car?", o sistema 

elimina <?>, substitui o "What's " por "What is " e depois passa toda a sentença para 

maiúsculas, montando uma representação interna do tipo: "WHAT IS YOUR FAVORITE 

CAR".  

Em seguida, o sistema utiliza o elemento <srai>, para padronizar possíveis 

variações sintáticas (Exemplo 2.8). No exemplo, a categoria com o padrão de entrada 

"WHAT ITS FAVORITE *" é reescrita para "WHAT IS YOUR FAVORITE <star/>", e 

esta entrada é submetida novamente ao processador, como se fosse uma nova entrada do 

interlocutor. 

Exemplo 2.8. Processo de reescrita em AIML 

<category> 
    <pattern>WHAT IS ITS FAVORITE *</pattern> 
    <template> 
 <srai>WHAT IS YOUR FAVORITE <star></srai> 
    </template> 
</category> 

Ainda durante o processo de interpretação, AIML prevê a possibilidade de se 

determinar o tópico corrente no diálogo através do uso de uma variável de controle cujo 

                                                 

1 http://www.alicebot.org 
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valor é determinado pelo elemento <set> (Exemplo 2.9). No exemplo, o tópico seria 

definido como sendo a parte da sentença que não casa com o padrão de entrada através da 

instrução "<set name=topic> <star/> </set>". Assim, para a sentença "WHAT IS YOUR 

FAVORITE CAR", o tópico corrente seria "CAR".  

Exemplo 2.9. Definição de tópico vigente em AIML 

<category> 
    <pattern>WHAT IS ITS FAVORITE *</pattern> 
    <template> 
 <set name="topic"><star/></set> 
 <srai>WHAT IS YOUR FAVORITE <star></srai> 
    </template> 
</category> 

No nível do contexto, durante o processo de interpretação, o sistema também utiliza 

o elemento <set> para definir variáveis de controle de dêiticos e obter informações 

descritivas do usuário (Exemplo 2.10). No exemplo, o sistema usa o elemento <set> para 

definir o valor de "it" como sendo "CAR". 

Exemplo 2.10. Definição de tópico vigente em AIML 

<category> 
    <pattern>WHAT IS ITS FAVORITE *</pattern> 
    <template> 
 <set name="topic"><star/></set> 
 <set name="it"><star/></set> 
 <srai>WHAT IS YOUR FAVORITE <star></srai> 
    </template> 
</category> 

Geração de sentenças 

O processo de geração de réplicas utiliza o elemento <get> para recuperar as 

informações das variáveis definidas no processo de interpretação através do elemento 

<set> (Exemplo 2.11). No exemplo, o elemento <get> é utilizado para recuperar o valor de 

"it" definido anteriormente, assim a réplica seria "I LIKE CAR". 
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Exemplo 2.11. Recuperação do valor de "it" em AIML 

<category> 
    <pattern>DO YOU LIKE IT</pattern> 
    <template> 

I LIKE <get name="it"/> 
    </template> 
</category> 

Em seguida, o sistema utiliza o valor da variável de controle de tópicos e verifica se 

existe um tópico correspondente ao tópico corrente na sua base. Caso isso ocorra e o 

sistema encontre dois padrões semelhantes na base, um interno ao tópico e outro externo, 

ele dará preferência ao padrão interno. No exemplo 2.12, o sistema encontra o padrão 

"What is your favorite *" dentro e fora da área do tópico "CAR", e dá preferência à réplica 

da área interna ao tópico, respondendo "I LOVE FERRARI", o que garante réplicas mais 

consistentes. 

Exemplo 2.12. Utilização do elemento <topic> em AIML 

<category> 
    <pattern>WHAT IS YOUR FAVORITE *</pattern> 
    <template> 

I DON'T KNOW WHAT IS MY FAVORITE <star/> 
    </template> 
</category> 
 
<topic name="CAR"> 
<category> 
    <pattern>WHAT IS YOUR FAVORITE *</pattern> 
    <template> 

I LOVE FERRARI 
    </template> 
</category> 
</topic> 

A simplicidade de implementação associada aos resultados obtidos por chatterbots 

baseados em AIML no Prêmio Loebner em 2000, 2001 e 2004 [LOEBNER 2004] garantiu 

a popularização dessa linguagem, considerada atualmente o principal framework para o 

desenvolvimento de chatterbots, contando com mais de 50.000 implementações em 
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diversos idiomas [AIMLESS & UMATANI 2004] e uma rede de desenvolvedores que 

inclui grupos de pesquisa de diferentes centros acadêmicos [ELST 2004]. 

No entanto, apesar do sucesso alcançado, os sistemas baseados em AIML ainda 

apresentam limitações: (1) no nível da forma - apesar de os sistemas padronizarem 

variações sintáticas e morfológicas de palavras e sentenças das entradas do interlocutor, 

todo o trabalho de criação e manutenção da base ainda é realizado por um administrador 

humano; (2) no nível do significado - os sistemas apenas direcionam as sentenças por 

tópico, mas não possuem informações descritivas do domínio; e (3) no nível do contexto -  

utilizam informações descritivas do usuário, porém não fazem uso de informações que 

dêem conta da intenção do usuário e nem do andamento global do diálogo.  

Com o objetivo de melhorar o desempenho geral dos chatterbots em AIML, 

algumas pesquisas vêm sendo desenvolvidas para tentar minimizar os problemas acima 

[AIMLBOTS 2004]. Destacamos dois desses trabalhos: (1) GrokItBot, um sistema para 

aquisição de variações sintáticas para bases AIML [GOUGH 2003]; e (2) OpenCin, um 

sistema que integra conhecimento de senso comum a bases AIML [COURSEY 2004]. O 

terceiro problema apontado é justamente o foco do trabalho que desenvolvemos [NEVES 

et al. 2003]. 

2.2 Teoria da Análise da Conversação 

Podemos identificar duas abordagens clássicas para a análise da conversação: uma 

que se iniciou na década de 1960, e preocupa-se sobretudo com os aspectos estruturais da 

conversação [SCHEGLOFF 1972]; e outra, originada na década de 1980, e focada 

principalmente nos aspectos comunicativos (cognitivos, étnicos e culturais) da conversação 

[GUMPERZ 1982]. Esta segunda perspectiva desvia o enfoque da atividade 

conversacional do nível organizacional para o nível interpretativo. Neste trabalho, 

investigamos o modelo proposto por Marcuschi para análise da conversação 

[MARCUSCHI 1986], por tratar tanto dos aspectos organizacionais da conversação quanto 

dos aspectos comunicativos da conversação como base para definição de critérios de 

avaliação de chatterbots.  
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Para caracterizar a conversação em relação a outros processos comunicativos, 

Marcuschi identifica cinco características básicas que identificam uma situação 

conversacional: (1) interação entre pelos menos dois interlocutores; (2) ocorrência de pelo 

menos uma troca de interlocutores (estas duas características diferenciam a conversação de 

outras situações comunicativas, como o monólogo e o discurso); (3) presença de uma 

seqüência de ações coordenadas (toda conversação pode ser vista como uma estrutura 

organizada, distribuída em ações previsíveis); (4) execução em ma identidade temporal 

(essa característica diferencia a conversação de processos de interação assíncrona, por 

exemplo, debates por correspondência); e, (5) envolvimento em uma "interação centrada", 

que distingue a conversação de situações em que duas ou mais pessoas estão falando, sem 

no entanto estarem envolvidas em torno de um tema comum. 

É importante perceber que a interação face a face não é condição necessária para 

que haja uma conversação, uma vez que podem ocorrer conversações a distância, por 

exemplo, através de telefones ou, mais recentemente, em salas de chat na Internet. 

Segundo Marcuschi, a conversação é um fenômeno único que precisa ser analisado 

de forma ampla, a partir de organizadores locais e globais. A seguir, apresentamos detalhes 

sobre esses dois níveis de organização da conversação. 

2.2.1 Organização Global da Conversação 

Segundo Marcuschi, uma conversação considerada normal ocorre em três fases 

distintas: abertura, desenvolvimento e fechamento.  

Na abertura, cada interlocutor procura reconhecer os demais participantes do 

diálogo, em seguida cumprimentam-se e, caso se faça necessário, os interlocutores podem 

apresentar-se uns aos outros. É importante observar que existem diferentes formas de se 

iniciar uma conversação, dependendo da situação, das circunstâncias e dos meios 

utilizados. No caso das ligações telefônicas, por exemplo, é comum que aquele que recebe 

o telefonema fale primeiro e peça para que o outro se identifique, enquanto que em 

encontros casuais, esta regra não faz muito sentido, uma vez que os interlocutores estão se 

vendo face a face. 
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No desenvolvimento, iniciam-se os tópicos que evoluem durante a conversa, 

podendo ocorrer várias mudanças de tópico. É comum que um interlocutor inicie um 

tópico em um determinado ponto da conversa e a manutenção desse tópico passe a ser 

negociada durante a seção com os demais interlocutores. 

No fechamento, os usuários despedem-se. Assim como acontece com a abertura, as 

formas de fechamento variam em função da situação, das circunstâncias e dos meios. 

Novamente, citando as ligações telefônicas, é comum que aquele que telefona conclua e 

encerre a conversa, o que não ocorre necessariamente em uma conversação face a face, 

onde qualquer um pode encerrar a conversa. 

2.2.2 Organização Local da Conversação 

Dentro das fases de organização global da conversação descritas acima, temos, 

segundo Marcuschi, uma série de elementos organizadores. Dentre estes elementos, 

destacam-se o turno, as seqüências, a preferência e os tópicos. 

Segundo Marcuschi, entende-se por turno a produção de um falante enquanto está 

com a palavra, incluindo aí a possibilidade do silêncio, quando este for significativo 

[MARCUSCHI 1986]. No exemplo 2.13, temos uma conversa formada por três turnos, 

sendo o primeiro e o terceiro do interlocutor A, e o segundo turno do interlocutor B. 

Exemplo 2.13. Uma conversa típica formada por três turnos 

Interlocutor A: oi, como vai você? 
Interlocutor B: estou indo muito bem e você, como vai? 
Interlocutor A: vou bem também. 

É importante não confundir o conceito de turno com o de ato de fala [SEARLE 

1976], uma vez que podemos ter mais de um ato de fala  em um mesmo turno. Por 

exemplo, em “vamos ao cinema / que está passando um bom filme”, temos dois atos de 

fala diferentes em um mesmo turno, um convite e uma afirmação. Para Marcuschi, a 

tomada de turno é uma operação básica da conversação, e o turno, um de seus 

componentes centrais. 
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Outros fatores de organização local da conversação extrapolam o nível do turno, e 

se estendem ao nível da seqüência. Entre essas seqüências, os pares adjacentes, ou pares 

conversacionais, são extremamente relevantes para a análise da conversação, por sua 

estruturação altamente padronizada. O termo "par adjacente" foi introduzido por Schegloff 

[SCHEGLOFF 1972], e define uma seqüência de dois turnos que coocorrem e servem para 

organizar localmente uma conversação. Por exemplo, no caso dos cumprimentos, é quase 

obrigatória a ocorrência de um segundo turno em resposta ao primeiro, sendo incomum, ou 

mesmo inadequada a inclusão de algo entre um turno e outro. Como exemplos de pares 

conversacionais, Marcuschi cita, entre outros: pergunta – resposta, ordem – execução, 

cumprimento – cumprimento, convite – recusa ou aceitação [MARCUSCHI 1986]. Esses 

pares são citados apenas como exemplos, uma vez que, em cada situação particular de 

conversação, podem aparecer diferentes pares conversacionais, segundo Schegloff (1972, 

1974, 1999, 2000, 2002), a formação de pares adjacentes se dá em função de aspectos 

sócio-culturais. 

Ainda no nível local da organização conversacional, é importante falar das 

preferências, conceito desenvolvido por Sacks e Schegloff em 1974, e que trata das 

diferentes maneiras de se responder a uma determinada ação no contexto conversacional 

[SACKS & SCHEGLOFF 1974]. Por exemplo, ao se realizar um convite, é mais comum 

esperarmos do nosso interlocutor uma aceitação do que uma recusa, no entanto, nada 

impede que o interlocutor dê preferência a esta segunda opção. Assim, temos segundas 

partes do par preferidas e "despreferidas", sendo consideradas preferidas aquelas mais 

comuns. Esta estruturação da conversação com base em preferências tem, segundo 

Levinson [LEVINSON 2003], uma forte ligação sócio-cultural. 

Finalmente, no nível local de organização da conversação, resta-nos tratar do 

tópico, que, neste caso, diferentemente do que ocorre no monólogo, é negociado pelos 

interlocutores a cada turno, podendo a qualquer momento ser redirecionado. Segundo 

Coulthard (1977), a primeira questão que se deve observar com relação aos tópicos é quais 

tópicos são aceitáveis na conversação corrente, pois algumas coisas podem ser ditas a 

qualquer um e outras a poucos, assim como algumas devem ser ditas de imediato e outras 

devem ser adiadas, e assim por diante [COULTHARD 1977]. Seguindo então o caminho 
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da generalização, podemos afirmar que, de uma maneira geral, inicia-se uma conversa com 

o tópico que motivou o encontro, e este vai se modificando durante o decorrer da 

conversação, sendo importante observar que só se mantém uma conversação quando se 

tem algo sobre o que falar, ainda que sejam futilidades.  

Para Marcuschi, uma conversação deve ser considerada fluente quando passa de um 

tópico para outro de forma natural, sem que se perceba uma quebra. Neste ponto, é 

importante levar em consideração uma diferenciação proposta por Stech (1982) entre 

quebra e mudança de tópico, sendo considerada como quebra de tópico uma interrupção, e 

mudança quando um determinado tópico se esgota e inicia-se um novo tópico [STECH 

1982]. 

2.3 Análise de chatterbots segundo a TAC 

Tomando como base os princípios da TAC apresentados na seção 2.2, analisamos o 

comportamento dos chatterbots das três gerações, complementando a análise apresentada 

na seção 2.1. Esta análise nos revelou alguns problemas no desempenho dos chatterbots 

que tentamos corrigir neste trabalho. Dentre outros, destacamos a incapacidade dos 

sistemas de controlar o andamento global dos diálogos e de montar pares adjacentes 

consistentes. 

2.3.1 Procedimento de análise 

A partir do modelo proposto por Marcuschi, definimos critérios de ordem global e 

local para analisar os chatterbots (Tabela 2.6). Os critérios de ordem global são: (1) 

abertura, onde observamos a forma como o chatterbot se comporta no início dos diálogos, 

considerando seu desempenho nos cumprimentos iniciais e nas apresentações ao usuário; 

(2) desenvolvimento, onde observamos a capacidade do sistema em dar andamento ao 

diálogo de maneira fluente, sem quebras abruptas de tópicos; e (3) fechamento, onde 

observamos o desempenho do chatterbot nos momentos finais de cada diálogo, verificando 

a forma como o sistema se comporta quando o usuário inicia suas despedidas e encerra 

definitivamente o diálogo.  
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Os critérios de ordem local são: (1) tomada de turno, onde observamos o tipo de 

atitude adotada (reativa ou pró-ativa) pelo chatterbot para tomar o turno; (2) formação de 

pares adjacentes, onde observamos a adequabilidade conversacional das réplicas do 

chatterbot aos turnos dos interlocutores; (3) definição de preferências, onde observamos a 

consistência das decisões tomadas pelos chatterbots ao escolherem suas réplicas e a 

capacidade dos sistemas de ajustarem suas decisões durante o andamento do diálogo; e (4) 

negociação de tópicos, onde observamos o domínio do chatterbot sobre tópicos específicos 

e sua capacidade de mudar de tópico sem quebrar a fluência dos diálogos.  

Tabela 2.6. Critérios de avaliação 

 Critério 
Abertura 
Desenvolvimento 

Global 

Fechamento 
Tomada de turno 
Formação de pares 
Definição de preferências  

Local 

Negociação de tópicos 

2.3.2 Definição do objeto de análise 

Para dar uma visão ampla do comportamento dos chatterbots, selecionamos três 

sistemas para serem avaliados, sendo um deles da primeira geração (ELIZA2), um 

representante da segunda geração (ULTRAHAL3) e um representante da terceira geração 

(A.L.I.C.E.4). Instalamos uma versão de cada um desses chatterbots no website do Virtus – 

Laboratório de Hipermídia da UFPE5, ficando disponíveis durante aproximadamente 60 

dias. Todos os sistemas foram instalados a partir de cópias de código livre, disponíveis 

para download na Internet6, e mantêm diálogos em inglês. 

                                                 

2 http://www.eliza.org 
3 http://www.ultrahal.com 
4 http://www.alicebot.org 
5 http://www.virtus.ufpe.br 
6 http://www.laven.com 
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Durante esse período, os chatterbots foram utilizados por cerca de 150 usuários, 

que deixaram registrados 176 diálogos, sendo que desses, 39 foram realizados com ELIZA, 

58 com ULTRAHAL e 77 com A.L.I.C.E.. 

2.3.3 Resultados da análise  

De uma maneira geral, a conversação com os chatterbots, no nível global, é muito 

semelhante à conversação entre seres humanos em ligações telefônicas [SCHEGLOFF 

1972]. As fases de abertura, desenvolvimento e fechamento se mantêm e apresentam 

apenas algumas peculiaridades. Já no nível local, percebemos uma série de problemas nos 

diálogos com os chatterbots que normalmente não ocorrem em diálogos entre humanos. A 

seguir, apresentamos uma descrição da análise que realizamos para cada critério da tabela 

2.6. 

Aberturas 

No caso das aberturas, é comum que as conversas se iniciem por uma apresentação 

do chatterbot, seguida de um pedido de identificação do usuário, assim como acontece nas 

ligações telefônicas descritas por Schegloff, onde aquele que recebe o telefonema costuma 

perguntar quem está falando antes de iniciar a conversa. No exemplo 2.14, temos um 

trecho de uma abertura típica de diálogo com ELIZA. Essa estrutura se repete no diálogos 

com ULTRAHAL e A.L.I.C.E.. 

Exemplo 2.14. Abertura típica com chatterbots. 

INTERLOCUTOR: hi, my name is eliza, what is your name? 
BOT: my name is username, how are you? 
INTERLOCUTOR: I am fine  

No entanto, apesar das semelhanças nas aberturas nos três sistemas analisados, é 

importante ressaltar o fato de que ELIZA não possui registros de seus usuários, ou seja, a 

solicitação que ela faz para que o usuário se identifique é apenas para simular uma 

conversação real entre seres humanos. 
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Desenvolvimento 

O desenvolvimento é tão semelhante às conversações entre seres humanos quanto a 

abertura. Aqui, o processo repete os mesmos mecanismos de troca de tópicos. No entanto, 

um ponto deve ser levado em consideração: os chatterbots solicitam com freqüência que o 

seu interlocutor fale mais sobre os tópicos do diálogo, assumindo a posição de um 

"ouvinte" que estimula o outro interlocutor a adotar o papel do "falante principal" 

(Exemplo 2.15). 

Exemplo 2.15. Trecho de um desenvolvimento com ELIZA [WEIZENBAUM 1966]. 

INTERLOCUTOR: men are all alike.  
BOT: in what way?  
INTERLOCUTOR: they're always bugging us about something or other.  
BOT: can you think of a specific example?  
INTERLOCUTOR: well, my boyfriend made me come here. 

Assim como acontece nas aberturas, no desenvolvimento podemos perceber uma 

similaridade com as conversas através do telefone. É normal que o outro interlocutor, 

aquele que chama o chatterbot, inicie um determinado tópico de seu interesse. Um fato 

importante na etapa de desenvolvimento com A.L.I.C.E. e ULTRAHAL nos chama a 

atenção. Estes sistemas procuram adquirir informações sobre o usuário durante o diálogo 

para manter um perfil dos seus interlocutores. O exemplo 2.16 mostra como o sistema 

descobre a idade do usuário durante a conversa. 

Exemplo 2.16. Aquisição de informação no desenvolvimento. 

BOT: how old are you? 
INTERLOCUTOR: I am 17 
BOT: great… 

Fechamento 

O fechamento mantém a mesma estrutura das conversas telefônicas descritas por 

Schegloff. Normalmente, o interlocutor se despede do chatterbot e este então se despede 

(Exemplo 2.17). 
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Exemplo 2.17. Exemplo de fechamento. 

INTERLOCUTOR: ok, bye bye 
BOT: bye 

Neste ponto, é importante ressaltar um problema de ordem global que apareceu em 

alguns diálogos registrados. Quando o usuário digitava turnos característicos da seção de 

abertura durante o desenvolvimento ou no fechamento, os sistemas respondiam 

naturalmente, sem questionamentos. No exemplo 2.18, temos uma situação recorrente, em 

que o usuário digita "Hi" durante o desenvolvimento, para testar o sistema, e ELIZA 

responde "Hi there", como se o diálogo estivesse começando. Situações semelhantes 

ocorreram nos diálogos com A.L.I.C.E. e ULTRAHAL.  

Exemplo 2.18. Problema de andamento do diálogo. 

INTERLOCUTOR: do you like dogs? 
BOT: yes, I love pets… 
INTERLOCUTOR: hi 
BOT: hello there! 

No entanto, esse problema não ocorreu em muitos diálogos, pois normalmente o 

usuário respeita os padrões sócio-culturais de andamento do diálogo, descritos por 

Marcuschi [MARCUSCHI 1986], dando aos diálogos uma estrutura coerente de abertura, 

desenvolvimento e fechamento. 

Tomada de turno 

Diferentemente do que acontece com diálogos entre seres humanos, a tomada de 

turno com os chatterbots se dá de maneira extremamente simplificada. Os sistemas 

costumam ser reativos e só tomam o turno quando o interlocutor solicita a sua participação 

no diálogo, normalmente através da tecla [enter].  

É importante lembrar que estes sistemas são quase sempre projetados para 

conversar com apenas um usuário por vez, o que torna o processo de tomada de turno tão 

simples. 
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Formação de pares adjacentes  

Os chatterbots analisados formaram pares consistentes na abertura e no 

fechamento, respondendo bem a cumprimentos e despedidas, porém apresentaram uma 

série de problemas no desenvolvimento. Muitas sentenças são tratadas como 

desconhecidas pelos sistemas, quando na verdade são complementos ao turno anterior do 

chatterbot. No exemplo 2.19, o chatterbot faz uma pergunta a um usuário no turno (1) e, 

quando o usuário responde no turno (2), o sistema não reconhece a sentença do usuário e 

procura continuar o diálogo no turno (3) sem levar em consideração o par pergunta-

resposta anterior. 

Exemplo 2.19. Problema de formação de pares adjacentes. 

(1) BOT: who else in your family takes care of you? 
(2) INTERLOCUTOR: my father 
(3) BOT: can you think of a specific problem? 

No entanto, mesmo não possuindo um padrão de entrada para casar com "my 

father", o sistema poderia prever que a atitude mais natural do usuário seria responder a 

sua pergunta, e então montar uma réplica mais consistente no turno (3), dando uma 

continuidade mais fluente ao diálogo. Esse tipo de problema ocorreu com freqüência nos 

diálogos analisados, tanto com ELIZA, quanto com A.L.I.C.E. e ULTRAHAL. 

Definição de preferências 

 Nos sistemas avaliados, as preferências não se modificam durante o diálogo. Por 

exemplo, se um interlocutor xingar um chatterbot no início do diálogo, e ele solicitar que o 

usuário evite esse comportamento, o sistema manterá essa atitude durante todo o diálogo, 

mesmo que o interlocutor repita o xingamento inúmeras vezes. Esse fato demonstra que a 

definição de preferências é montada turno a turno e não se modifica durante a medida que 

o diálogo se desenvolve. 
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Negociação de tópicos 

Como foi descrito na seção 2.1, os chatterbots, de uma maneira geral, não possuem 

bases consistentes de conhecimento sobre tópicos específicos. Durante a análise dos 

diálogos, percebeu-se que os sistemas evitam emitir opiniões a respeito de qualquer 

domínio. A atitude mais comum nos sistemas é se esquivar, solicitando que o interlocutor 

exponha suas próprias opiniões. No exemplo 2.20, quando o interlocutor diz que gostou de 

um determinado filme, o chatterbot pede que ele fale mais sobre o seu filme favorito. Essa 

atitude se repete, independente de ser um filme, um livro ou uma partida de futebol.  

Exemplo 2.20. Problema de negociação de tópicos. 

INTERLOCUTOR: my favorite movie is star wars. 
BOT: tell me more about your favorite movie. 

No entanto, nos diálogos com A.L.I.C.E., percebemos que o sistema costuma 

utilizar informações sobre suas preferências em relação a determinados tópicos. No 

exemplo 2.21, quando o usuário diz ter preferência pela cor "azul", A.L.I.C.E. diz em 

seguida que sua cor preferia é o amarelo, dando continuidade ao tópico levantado pelo 

usuário. 

Exemplo 2.21. Negociação de tópicos em A.L.I.C.E.. 

INTERLOCUTOR: my favorite color is blue. 
BOT: oh, I love yellow. Do you like yellow too? 

Assim como ocorreu na análise dos critérios de ordem global, na análise dos 

critérios locais, um fato recorrente nos chamou a atenção. Todos os sistemas tentam evitar 

que o usuário seja repetitivo em seus turnos, criticando-o quando ele repete a mesma 

sentença seguidamente. No exemplo 2.22, quando o usuário digita "hi", o chatterbot 

responde à saudação com uma nova saudação, "hello there". Porém, quando o usuário 

repete a saudação "hi" no turno seguinte, o sistema pede  para que ele não seja repetitivo.  
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Exemplo 2.22. Repetição de sentenças dos interlocutores 

INTERLOCUTOR: hi 
BOT: hello there! 
INTERLOCUTOR: hi 
BOT: please, don't be repetitive. 

No entanto, em alguns diálogos, os chatterbots foram facilmente "enganados" pelos 

interlocutores. No exemplo 2.23, o usuário mudou a forma de sua saudação e o chatterbot 

respondeu "hello, how are you?", demonstrando claramente que não considera a 

semelhança semântica e pragmática nas duas sentenças. 

Exemplo 2.23. Repetição de sentenças com variação sintático-morfológica 

INTERLOCUTOR: hi 
BOT: hello there! 
INTERLOCUTOR: hello 
BOT: hello, how are you? 

2.4 Conclusões 

A partir das duas análises realizadas, construímos uma matriz de interação (Tabela 

2.10) do tipo causa-conseqüência, relacionando os problemas observados na análise dos 

diálogos (seção 2.2) com os limites de ordem computacional (seção 2.1). A tabela é 

formada por quatro colunas: (1) nível lingüístico de informação onde se enquadra o 

problema; (2) descrição do problema verificado nos diálogos; (3) descrição do limite 

computacional que leva ao problema; e (4) projeto de pesquisa que procura minimizar o 

problema (esses projetos são todos voltados ao desenvolvimento de chatterbots da terceira 

geração, baseados em AIML). 
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Tabela 2.10. Matriz de interação PLN-TAC 

Nível Problema  Limite Pesquisa 
Forma Pouca cobertura 

para variações 
sintáticas e 
morfológicas 

Falta de um 
mecanismo para 
aquisição 
automática de 
variações sintáticas 
e morfológicas 

GrokItBot7, 
sistema voltado 
para aquisição de 
variações sintáticas 
e morfológicas para 
bases AIML 

Significado Os chatterbots não 
conseguem 
aprofundar o 
diálogo em torno de 
tópicos específicos 
durante o 
desenvolvimento 

Os sistemas não 
possuem 
informações 
descritivas de fatos 
e objetos do 
domínio 

OpenCIN8, 
sistema que integra 
conhecimento do 
senso comum à 
AIML 

Formação de pares 
adjacentes 
inconsistentes 

Os chatterbots não 
percebem a 
semelhança de 
intenção nas 
sentenças dos 
interlocutores 

Contexto 

Os chatterbots não 
controlam o 
andamento global 
do diálogo 

Os sistemas não 
tratam de 
informações de 
intencionalidade 
dos interlocutores  

Nosso trabalho 
busca preencher 
esta lacuna, e 
pretende solucionar 
os problemas 
apresentados no 
nível do contexto 

No nível da forma, o projeto GrokitBot tenta atrelar um mecanismo para aquisição 

automática de variações sintático-morfológicas aos chatterbots baseados em AIML 

utilizando lógica bayseana. Apesar de ter ainda poucos resultados práticos, o projeto 

apresenta uma solução consistente do ponto de vista computacional. No nível do 

significado, o trabalho desenvolvido no projeto OpenCin integra os resultados obtidos no 

projeto OpenCyc a AIML. O projeto OpenCyc conta com uma das maiores bases de 

                                                 

7 http://www.suttree.com/code/GrokItBot/ 
8 http://www.opencyc.org 
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conhecimento do mundo sobre o senso comum, com mais de um milhão de regras 

catalogadas. 

Considerando o resultado obtido com a análise do estado da arte em chatterbots, 

optamos por desenvolver nosso trabalho no nível do contexto, mais especificamente, no 

tratamento de intenção, onde três problemas ainda estão em aberto: (1) os sistemas não 

levam em conta a estrutura global de uma conversação (abertura, desenvolvimento e 

fechamento) [MARCUSCHI 1986] e aceitam que turnos típicos da abertura, como por 

exemplo as saudações, apareçam no desenvolvimento ou no fechamento (Exemplo 2.17); 

(2) apesar de os sistemas tentarem tratar turnos repetidos dos usuários, eles o fazem apenas 

com base na estrutura sintático-morfológica das sentenças (Exemplo 2.18); e (3) muitas 

sentenças são tratadas como desconhecidas pelos sistemas, quando na verdade são turnos 

adjacentes ao turno anterior do chatterbot, esperados do ponto de vista sócio-cultural 

[SCHEGLOFF 1972] (Exemplo 2.22). 

No próximo capítulo, apresentamos uma breve descrição do estado da arte em 

tratamento de intenção, tanto do ponto de vista lingüístico quanto computacional. 
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3. Intencionalidade  

Neste capítulo, apresentamos princípios 

lingüísticos e computacionais para o 

tratamento de intenção. 
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Como foi apresentado no capítulo anterior, o tratamento de intenção ainda é um 

problema em aberto em chatterbots, mesmo nos sistemas mais recentes, baseados em 

AIML. Nesse capítulo, apresentamos, na seção 3.1, fundamentos da lingüística para o 

tratamento de intenção e, na seção 3.2, uma visão geral de sistemas computacionais para 

reconhecimento de intenção. 

3.1 Abordagens linguísticas para tratamento de intenção 

Nos últimos anos, muitos filósofos da linguagem têm discutido a questão da 

intenção, porém, suas reflexões apontam diferentes caminhos para o tratamento de 

intenções. O próprio termo intenção é impreciso, utilizado de maneira diferente por uma 

série de disciplinas, como a Filosofia da Linguagem [MORGADO 2002], a Lógica 

[GRICE 1957], a Psicologia [BENDASSOLLI 2002], a Lingüística [LIMA 1983] e a 

Semiótica [MORRIS 1946].  

No entanto, é consenso que o processo de interpretação de mensagens se dá em três 

níveis: (1) sintático, que trata essencialmente de relações estruturais da mensagem; (2) 

semântico, que trata das relações entre as mensagens e os objetos; e (3) pragmático, que 

trata das relações entre as mensagens e os sujeitos, cabendo então a pragmática, o estudo 

da intenção. A seguir, apresentamos diferentes visões da pragmática, partindo da semiótica 

de Peirce (1867) até a pragmática dialógica de Ducrot (1977). 

3.1.1 Pragmática e Semiótica 

A consideração dos aspectos pragmáticos da linguagem remonta aos ensaios dos 

filósofos pré-socráticos. Porém, foi Charles Peirce, filósofo americano, um dos iniciadores 

da Semiótica, o primeiro grande nome da pragmática na era moderna. Segundo ele, “um 

signo, ou representamen, é algo que, sob certo aspecto ou de algum modo, representa 

alguma coisa para alguém” [PEIRCE 1867].  

Para Peirce, o funcionamento do signo envolve aquilo que o signo representa e 

aquele para quem o signo representa algo, uma relação triádica que coloca em cena o 
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usuário do signo. O processo de interpretação de uma mensagem envolve pelo menos três 

elementos: 

(1) o significante, aquilo que atua como um signo; 

(2) o objeto, aquilo a que o signo se refere; e 

(3) o intérprete, o sujeito que interpreta o signo.  

É, no entanto, Charles Morris [MORRIS 1946] que propõe um componente 

pragmático na teoria dos signos. Morris propõe a tripartição da Semiótica em sintaxe, 

semântica e pragmática, cabendo à pragmática investigar o modo como o signo expressa 

seu interpretador (seus objetivos e intenções), enquanto a semântica investiga a maneira 

como o signo se refere ao seu objeto e a sintaxe trata da estrutura formal do signo. Essa 

estrutura dá à pragmática a ação final de atribuição de significado, uma vez que é o 

interpretador quem atribui significado ao objeto. Segundo Peirce (1867), o objeto por si só 

não tem intenção, cabe ao sujeito atribuir-lhe finalidade. 

3.1.2 Pragmática Conversacional (Máximas de Grice) 

A pragmática conversacional é uma vertente da lingüística que considera o 

interlocutor no processo de interpretação de mensagens. Dentro dessa vertente, poderíamos 

destacar as colocações de Grice [GRICE 1975]. 

Para Grice, o significado de um enunciado é tratado como uma consequência da 

intenção do enunciador e do reconhecimento desta intenção pelo ouvinte. Grice considera a 

existência de princípios gerais que regulam o modo pelo qual, numa conversação, o 

ouvinte pode reconhecer a intenção do falante. Para ele, a conversação é regida pelo 

princípio da cooperação, que envolve quatro máximas [GRICE 1975]:  

1. qualidade - não diga o que acredita ser falso. Não diga aquilo para o que 

você não pode fornecer evidência adequada;  

2. quantidade - faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto 

requerido. Não faça sua contribuição mais informativa do que é necessário;  
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3. relação - seja relevante; e  

4. modo - seja claro, evite obscuridade, evite ambigüidade, seja breve e seja 

ordenado.  

Embora seja esta uma Pragmática que considera os participantes da conversação 

enquanto interlocutores, ela ainda considera a função informativa (referência) como 

essencial na linguagem, chegando a tratar a máxima da qualidade como uma super-

máxima. 

3.1.3 Pragmática Ilocucional (Atos de Fala) 

Na mesma linha da pragmática de Grice, temos uma segunda direção, a Pragmática 

Ilocucional. Ressalta-se aqui a Teoria dos Atos de Fala, desenvolvida inicialmente por 

Austin (1962), e depois por Searle (1976). A principal contribuição de Austin foi a idéia de 

que a linguagem deve ser tratada fundamentalmente como uma forma de ação, e não de 

representação da realidade. O sentido de um enunciado não pode ser estabelecido apenas 

através da análise de seus elementos constituintes. Ao contrário, são as condições de uso 

do enunciado que determinam o seu significado.  

Austin definiu os primeiros conceitos da Teoria dos Atos de Fala na segunda 

metade do século XX. Seu trabalho é uma conseqüência direta da Lingüística Analítica 

promovida por Wittgenstein [WITTGENSTEIN 1953]. Partindo do pressuposto de que 

Wittgenstein não havia sido exaustivo em sua análise das funções linguísticas 

desempenhadas pelos diversos tipos de expressões, Austin esforçou-se na tentativa de 

delimitar os modos em que as proposições realizam uma ação no mundo: um ato de fala 

[AUSTIN 1962].  

Neste sentido, Austin categorizou os atos de fala em dois tipos fundamentais:   

1. Atos performativos - aqueles que, ao serem proferidos, realizam uma ação 

(apostar, declarar, nomear, etc.); e,  
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2. Atos constatativos - declarações verdadeiras ou falsas sobre um fato (por 

exemplo, "a mesa é marrom"). 

A Teoria dos Atos de Fala, lançada por Austin, foi, mais tarde, desenvolvida por 

Searle. No livro "Os Atos de Fala" [SEARLE 1969], Searle foca seu trabalho na força 

ilcocucionária dos atos de fala. Searle estabeleceu três dimensões de força ilocucionária:  

1. Propósito ilocucionário - a parte da força ilocucionária que está relacionada 

ao objetivo do falante;  

2. Direção de ajuste, que implica em dizer que algumas sentenças têm, como 

parte de seu propósito ilocucionário, fazer as palavras corresponderem ao 

mundo, enquanto outras sentenças têm como parte de seu propósito fazer o 

mundo corresponder às palavras; e  

3. Condição de sinceridade, que vai estabelecer as condições de verdade 

referentes ao conteúdo proposicional.  

Searle propõe ainda uma tipologia dos atos de fala: 

1. Representativos, que comprometem o falante com a verdade expressa na 

proposição (dizer, asseverar);  

2. Diretivos, que tentam levar o interlocutor a fazer algo (pedir, mandar, 

ordenar);  

3. Comissivos, que comprometem o falante com uma ação futura (prometer, 

ameaçar);  

4. Expressivos, que expressam um estado psicológico (agradecer, congratular); 

e  

5. Declarativos, que mudam o estado institucional, e tendem a se apoiar em 

instituições extralingüísticas (excomungar, declarar guerra, condenar, 

demitir). 
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Diversas críticas foram feitas à proposta de Searle, principalmente quanto à 

tipologia, que não cobriria toda gama de atos de fala usados no dia a dia. Outra crítica diz 

respeito à separação entre o enunciado e o seu uso no contexto. De uma maneira geral, a 

pragmática ilocucional é também uma pragmática da relação falante-ouvinte, tal qual a de 

Grice, porém não considera a função informativa como a função fundamental da 

linguagem. Aqui, a linguagem é vista como ação entre os interlocutores. 

3.1.4 Pragmática Dialógica 

Uma outra vertente da pragmática desenvolvida, entre outros, por Ducrot (1977), e 

que teve como base os trabalhos de Austin, é a que poderíamos chamar de Pragmática 

Dialógica. Para Ducrot, o falante, ao produzir seu discurso, constitui-se como enunciador, 

definindo o ouvinte como seu interlocutor. Ducrot ressalta ainda a concepção da linguagem 

como ação e, de modo particular, a importância da ação ilocucional, através da qual o 

enunciador modifica sua relação com o enunciatário. 

Esta concepção caracteriza o ato ilocucional como um ato que exige uma relação de 

pelo menos dois interlocutores. Diferente do que ocorre na proposta de Searle, aqui a ação 

ilocucional é uma ação na qual o falante estabelece uma relação com o ouvinte. Além 

disso, Ducrot não se prende à tipologia dos atos de fala proposta por Searle (1976). 

Apesar de representar um avanço em relação à proposta de Searle, a Pragmática 

Dialógica ainda mantém uma certa distância entre o enunciado e o contexto ao 

desconsiderar o universo sócio-cultural em que se dá o processo de significação. 

3.1.5 Pragmática e Teoria da Análise da Conversação 

Como visto no capítulo 2, a pragmática é considerada pela Teoria da Análise da 

Conversação [MARCUSCHI 1986] no processo de análise de diálogos, tanto na avaliação 

dos organizadores globais quanto locais da conversação. No nível global, os turnos são 

classificados em diferentes seções, de acordo com a intenção embutida. Por exemplo, um 

turno em que a intenção do interlocutor é cumprimentar outros interlocutores é considerado 

como um turno tipicamente da seção de abertura, enquanto outro turno onde a intenção do 

interlocutor é despedir-se é classificado como sendo da seção de fechamento.  
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No nível local, a noção de intenção está presente na formação de pares adjacentes 

proposta por [SCHEGLOFF 2002]. Segundo Schegloff, a intenção embutida na segunda 

parte de um par adjacente pode ser prevista, e varia de acordo com o contexto sócio-

cultural em que se dá a conversação. Por exemplo, nos países do norte europeu quando 

alguém faz um convite, espera que o ouvinte aceite de fato o convite. Em outros contextos, 

como no Brasil, convida-se muitas vezes apenas para cumprir uma "obrigação social", mas 

o que se espera é que o ouvinte recuse o convite. Assim, diferente do que ocorre com as 

demais abordagens apresentadas acima, a intenção é vista aqui como uma ação contextual, 

percebida em seqüências de turnos, e não em eventos isolados.  

Essa concepção mais abrangente de intenção nos levou a adotar a Teoria da Análise 

da Conversação como alternativa linguística às demais teorias no desenvolvimento de 

nossa solução (mais detalhes no capítulo 4). 

3.2 Sistemas para Reconhecimento de Intenção 

O reconhecimento de intenção é um dos problemas mais complexos do 

processamento de linguagem natural, segundo Allen [ALLEN et. al 2001]. Porém, 

informações de intencionalidade são, segundo o próprio Allen, fundamentais para que um 

sistema computacional para tratamento de diálogos possa interpretar corretamente as 

sentenças de seus interlocutores e "compreender" de maneira ampla o diálogo. Assim, 

mesmo diante das dificuldades, alguns pesquisadores buscam soluções para o problema. A 

seguir, apresentamos algumas soluções computacionais desenvolvidas para o tratamento de 

intenção.  

Os primeiros sistemas desenvolvidos no final da década de 1970 e início da década 

de 1980, limitavam-se a tratar a intenção isolada por sentença (seção 3.2.1), sem levar em 

conta a intenção que emerge do discurso como um todo. Nos anos seguintes, uma série de 

sistemas foram desenvolvidos para dar conta da intenção global ou emergente (seção 

3.2.2), porém esses sistemas tratavam apenas da intenção principal do diálogo. 

Recentemente, alguns sistemas têm demonstrado ser capazes de tratar de intenções 

paralelas, que surgem em alguns pontos de um diálogo (3.2.3). 
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3.2.1 Intenções locais 

Allen (1979 1980 e 1983), Cohen (1978 e 1979) e Perrault (1979) foram os 

primeiros a trabalhar computacionalmente com reconhecimento de intenção, adotando 

como base lingüística para seus trabalhos a Teoria dos Atos de Fala [SEARLE 1976]. 

Inicialmente, Perrault e Cohen concentraram-se em aplicar essa teoria para planejamento 

de conteúdo na geração de linguagem natural [COHEN 1978; COHEN & PERRAULT 

1979], enquanto Allen concentrou-se em usar a teoria diretamente para reconhecimento de 

intenções na interpretação de linguagem natural [ALLEN 1979; ALLEN & PERRAULT 

1980; ALLEN 1983]. 

Neste sentido, Allen estudou registros de interações em um banco de informações 

de uma estação de trem em Toronto, para tentar montar um sistema capaz de atuar em 

diálogos semelhantes. No exemplo 3.1, temos um diálogo típico dos registros avaliados por 

Allen [ALLEN 1983]. 

Exemplo 3.1. Diálogo típico dos registros analisados por Allen 

USUÁRIO: Quando o trem sai para Montreal? 
BALCONISTA: 3- 15 no portão 7. 

Note que, embora o usuário só tenha perguntado pela hora da partida do trem, o 

balconista voluntariamente informou o portão de saída, o que indica que ele foi capaz de 

reconhecer a intenção do usuário de embarcar no trem e complementou a resposta.  

Allen desenvolveu um sistema que utilizava regras e heurísticas para inferir a 

intenção do usuário a partir do encadeamento de seus Atos de Fala. É importante perceber 

aqui uma distinção clara entre Atos de Fala e intenção. Para Allen, a intenção é definida a 

partir dos Atos de Fala, e descrita em função do contexto. No exemplo 3.1, o Ato de Fala 

da sentença do usuário seria "perguntar", enquanto que a "intenção" seria "perguntar 

quando sai um trem para um determinado local". 

O sistema desenvolvido por Allen demonstrou ser capaz de, não apenas reconhecer 

os Atos de Fala embutidos nas sentenças dos interlocutores, como também sua intenção. 
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Porém, só tratava da intenção local em cada sentença isolada, não sendo capaz de dar conta 

da intenção global que emerge do diálogo, além de trabalhar em domínios muito restritos 

[ALLEN 1983]. 

3.2.2 Intenções emergentes 

Sidner e Israel (1981) foram os primeiros a estender o trabalho de Allen para tratar 

de reconhecimento de intenções que emergem do diálogo. Eles levavam em conta o 

contexto do discurso para interpretar a intenção em cada nova sentença. Assim, a cada 

sentença do interlocutor, o sistema atualizava suas crenças sobre as intenções do usuário 

(desejos, metas e planos), até obter a meta global do usuário no diálogo. Este trabalho 

baseava-se na pragmática conversacional de Grice [GRICE 1957; GRICE 1969] e no 

próprio sistema de Allen, descrito acima [ALLEN 1983]. 

Mais tarde, Carberry (1990) também estendeu o trabalho de Allen para tratar 

reconhecimento de intenções em diálogos. Ela usou uma hierarquia de decomposição 

baseada no modelo de Kautz [KAUTZ & ALLEN 1986] para construir uma árvore onde os 

nós representam as diferentes metas locais em cada sentença de um diálogo. O sistema de 

Carberry faz o reconhecimento de intenções em duas fases: a primeira fase tenta identificar 

a meta imediata do usuário em sua sentença, enquanto uma segunda fase compara essa 

meta local com a meta global relativa ao contexto do diálogo. Carberry percebeu em seus 

testes que os interlocutores tendem a navegar por caminhos semelhantes nas árvores de 

decomposição, o que permitia ao seu sistema prever padrões de navegação, sendo capaz de 

identificar, a partir de um certo número de sentenças, o objetivo final dos interlocutores. 

No entanto, o modelo adotado por Carberry não dava conta de intenções paralelas 

que surgem naturalmente em diálogos. Por exemplo, em diálogos entre tutores e 

aprendizes, apesar da intenção global ser a compreensão de um determinado tópico, os 

aprendizes costumam pedir esclarecimentos sobre pontos específicos no decorrer do 

diálogo, fugindo do objetivo geral do diálogo. No exemplo 3.2, temos um trecho de um 

diálogo em que um tutor está ensinando um aprendiz como projetar um website, e o 

aprendiz interrompe a explicação do tutor para solicitar um esclarecimento sobre o tipo de 

representação que ele pretende adotar na definição da arquitetura da informação. 
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Exemplo 3.2. Diálogo entre tutor e aprendiz 

TUTOR: o próximo passo é preparar o layout da arquitetura de informação do 
website. 
APRENDIZ: o layout em forma de árvore ? 
TUTOR: isso, o layout em forma de árvore. 
APRENDIZ: ok, e depois disso ? 

3.2.3 Intenções paralelas 

Litman e Allen [LITMAN 1985; LITMAN 1986; LITMAN & ALLEN 1987; 

LITMAN &  ALLEN 1990] estenderam o trabalho de Carberry, introduzindo uma nova 

camada no sistema, capaz de dar conta das intenções paralelas que eram desconsideradas 

no modelo de Carberry. Mais tarde, alguns trabalhos [LAMBERT & CARBERRY 1991; 

LAMBERT 1993; RAMSHAW 1991; ARDISSONO et al. 1996] estenderam o modelo de 

Litman e Allen, subdividindo a camada proposta por eles em duas ou três sub-camadas 

específicas:  

1. Camada de correção, que trata de ajustes na intenção global provocados 

pela ocorrência de um determinado evento durante o diálogo; 

2. Camada de introdução, que trata da mudança completa da intenção global a 

partir do surgimento de uma nova proposta de objetivo durante o diálogo; e  

3. Camada de mudança, que trata de modificações em partes da intenção 

global. 

Apesar de representar um avanço em relação aos demais modelos para o tratamento 

de intenções, os sistemas baseados nesses modelos ainda são limitados a domínios muito 

restritos [ALLEN et. al 2001], o que os torna inadequados a sistemas voltados a diálogos 

abertos, como os chatterbots. 

3.3 Conclusões 

Observando as diferentes abordagens linguísticas para a pragmática, percebemos 

que, em primeiro lugar é preciso entender que a pragmática pressupõe o envolvimento do 
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sujeito em ação discursiva, e que é através da interpretação de intenção é que se dá a ação 

final de atribuição de significado, o que demonstra a relevância da pragmática no processo 

de interpretação e geração de sentenças em qualquer linguagem. Austin, dentre outros 

(como Morris 1946), reforça a importância da pragmática quando afirma que o sentido de 

uma mensagem não pode ser estabelecido apenas através da análise de seus elementos 

constituintes [AUSTIN 1962]. 

No entanto, apesar de reconhecerem a importância da pragmática, as abordagens 

apresentadas na seção 3.1 (da subseção 3.1.1 à subseção 3.1.4) esbarram em um mesmo 

problema, a separação entre a mensagem e o seu uso no contexto [GRICE 1972; SEARLE 

1976; DUCROT 1977].  

Mesmo diante deste limite, essas abordagens têm sido utilizadas como base para o 

desenvolvimento dos sistemas computacionais de reconhecimento de intenção [ALLEN 

1979; COHEN & PERRAULT 1979; CARBERRY 1990; LITMAN &  ALLEN 1990; 

LAMBERT 1993; ARDISSONO et al. 1996]. Porém, apesar do aparente avanço, segundo 

o próprio Allen, os sistemas de reconhecimento de intenção, mesmo diante da incorporação 

de técnicas estatísticas para aquisição de regras em grandes corpora [CHARNIAK & 

GOLDMAN 1991], ainda estão longe de reconhecerem intenção independente de domínio. 

Allen atribui esta dificuldade ao fato de esses sistemas esbarrarem nos limites das próprias 

teorias subjacentes, que não tratam a intenção vinculada ao contexto sócio-cultural em que 

a mensagem está inserida [ALLEN et. al 2001].  

No caso específico dos chatterbots, como destacamos no capítulo 2, não existem 

sistemas que realizam tratamento de intenção, o que poderia minimizar uma série de 

problemas recorrentes nos diálogos realizados por esses sistemas (seção 2.4). Nesse 

sentido, propomos em nosso trabalho o uso de informações de intencionalidade em 

chatterbots, no entanto, como alternativa às abordagens linguísticas tradicionais, 

principalmente a Teoria dos Atos de Fala [SEARLE 1976], propomos a adoção de 

princípios de Teoria da Análise da Conversação [MARCUSCHI 1986] para o 

desenvolvimento de um mecanismo para tratamento de intenção.  
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Como foi apresentado na subseção 3.1.5, a Teoria da Análise da Conversação, 

diferentemente das demais abordagens apresentadas na seção 3.1, trata tanto de aspectos 

organizacionais quanto sócio-culturais dos diálogos, sendo a intenção vista aqui como uma 

ação contextual [SCHEGLOFF 1972]. No próximo capítulo, apresentamos nossa proposta 

para tratamento de intenção em chatterbots com base em Teoria da Análise da 

Conversação. 
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4. Tratamento de intenção em chatterbots 

Neste capítulo, apresentamos a solução que 

desenvolvemos no âmbito desse trabalho. 
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Nosso trabalho tem como objetivo central tentar melhorar o desempenho de 

chatterbots em diálogos com seres humanos. Nesse sentido, estamos trabalhando desde 

2001 em pesquisas que envolvem o desenvolvimento e a análise de desempenho de 

chatterbots.  

Como visto no capítulo 2, investigamos o estado da arte para avaliar o desempenho 

dos chatterbots tanto do ponto de vista computacional, onde comparamos os chatterbots 

com outros sistemas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), como do ponto de 

vista conversacional, onde exploramos princípios de Teoria da Análise da Conversação 

(TAC) para verificar os limites funcionais destes sistemas.  

Em nossas análises, apontamos três problemas recorrentes com os sistemas 

existentes, todos no nível do contexto: (1) os sistemas não levam em conta a estrutura 

global de uma conversação (abertura, desenvolvimento e fechamento) [MARCUSCHI 

1986] e aceitam que turnos típicos da abertura, como por exemplo as saudações, apareçam 

no desenvolvimento ou no fechamento; (2) apesar dos sistemas tentarem tratar turnos 

repetidos dos usuários, eles o fazem apenas com base na estrutura sintático-morfológica 

das sentenças. Por exemplo, se um usuário digita "oi" duas vezes seguidas, os sistemas 

percebem a repetição, no entanto, se um usuário digitar "oi" e em seu próximo turno digitar 

"olá", os sistemas não percebem a semelhança nos turnos e não consideram uma repetição; 

e (3) muitas sentenças são tratadas como desconhecidas pelos sistemas, quando na verdade 

são turnos adjacentes esperados do ponto de vista sócio-cultural [SCHEGLOFF 1972] ao 

turno anterior do chatterbot. Por exemplo, se um chatterbot pergunta a um usuário "quantas 

horas o usuário costuma usar o seu computador por dia" e o usuário responde "oito", os 

sistemas não reconhecem o "oito" e tratam a sentença como desconhecida, quebrando 

quase sempre a fluência do diálogo.  

Para solucionar esses problemas, sugerimos o uso de informação de intenção nos 

sistemas. Porém, como visto no capítulo 3, os sistemas de tratamento de intenção ainda 

apresentam uma série de limitações, dentre os quais destacamos a incapacidade de lidar 

com o contexto sócio-cultural no processo de reconhecimento de intenção, tanto para 

interpretação de sentenças dos interlocutores [ALLEN 2001] quanto para a geração de 
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sentenças [COHEN 1972]. Assim, adotamos princípios da Teoria da Análise da 

Conversação [MARCUSCHI 1986] como alternativa lingüística para o desenvolvimento 

do nosso mecanismo de tratamento de intenção. 

Esse capítulo está dividido em quatro seções: na seção 4.1, apresentamos o 

caminho que trilhamos durante o desenvolvimento da pesquisa; na seção 4.2, descrevemos 

a solução adotada; na seção 4.3, apresentamos a incorporação de informações de 

intencionalidade na base AIML padrão; e, na seção 4.4 comparamos nossa solução com os 

sistemas das três gerações de chatterbots descritas no capítulo 2. 

4.1 Desenvolvimento da pesquisa 

O trabalho desenvolvido nos últimos anos pode ser dividido em quatro fases 

distintas: (1) fase da exploração, onde construímos chatterbots para conhecer as diferentes 

técnicas de implementação desses sistemas [NEVES et al. 2001]; (2) fase da pretensão, 

onde propusemos uma nova versão de AIML, que chamamos de AIMLplus, orientada a 

classes de intenção [NEVES et al. 2002]; (3) fase do isolamento, onde construímos uma 

nova linguagem de marcação, XbotML, para o desenvolvimento de chatterbots [NEVES et 

al. 2003]; e (4) fase do realismo, onde desenvolvemos um mecanismo de tratamento de 

intenção para ser adicionado à AIML. A seguir, apresentamos as três primeiras fases de 

nossa pesquisa, que antecedem a solução final adotada, descrita na seção 4.2. 

4.1.1 Fase da exploração 

Durante essa fase, trabalhamos com três chatterbots, sendo um deles baseado em 

ELIZA [WEIZENBAUM 1966], um segundo, baseado em  ULTRAHAL [GARNER 1996] 

e um utilizando AIML, a partir da versão de A.L.I.C.E. vencedora do Prêmio Loebner 

2001 [WALLACE 2004]. Ainda nessa fase, implementamos um quarto chatterbot, uma 

versão de AIML para língua portuguesa, desenvolvido a partir de traduções diretas de 

padrões e moldes de réplicas da base AIML de A.L.I.C.E.. Foram acompanhados diálogos 

efetuados entre o chatterbot em português baseado em AIML e 143 interlocutores, por um 

período de 30 dias consecutivos. A partir de uma análise nos registros dos diálogos, 

percebemos que os turnos dos interlocutores poderiam ser agrupados de acordo com sua 
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"intenção" e identificamos 15 classes de intenção que apareciam com grande freqüência 

nos diálogos (Quadro 4.1). 

Quadro 4.1. Classes de "intenção" 

1 agradecer ao bot 
2 saber como o bot está se sentindo 
3 perguntar se o bot é humano 
4 contestar o bot 
5 perguntar sobre algo 
6 afirmar que compreende o bot 
7 afirmar que está encantado com o bot 
8 pedir para entrar em contato com o administrador do bot 
9 perguntar sobre alguém 
10 perguntar onde o bot mora, trabalha ou nasceu 
11 perguntar quem é o programador do bot 
12 perguntar como encerrar o diálogo com o bot 
13 despedir-se do bot 
14 xingar o bot 
15 elogiar o bot 

4.1.2 Fase da pretensão 

A partir dos resultados da fase exploratória, optamos por desenvolver uma nova 

versão de AIML orientada a classes de intenção. Nessa versão, as categorias AIML eram 

distribuídas em classes de intenção (Exemplo 4.1), inspiradas nos atos de fala da Teoria 

dos Atos de Fala [SEARLE 1976]. Chamamos esta versão de AIML-Plus [NEVES et. al 

2002]. 

Cada classe AIML-plus é formada por um cabeçalho  que indica a intenção daquela 

classe através do elemento <intention> (Exemplo 4.1a) e por três conjuntos de categorias: 

categorias da forma, categorias de conteúdo e categoria desconhecida. 

Exemplo 4.1a. Exemplo de cabeçalho de classe em AIMLplus 

<class> 
<intention> 
perguntar informações sobre alguém 
</intention> 
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Nas categorias da forma estão uma série de padrões com variações de sentenças 

que representam a mesma intenção e um molde de réplica que direciona o processador 

AIML para as categorias de conteúdo através do elemento <srai> (Exemplo 4.1b). 

Exemplo 4.1b. Exemplo de categorias da forma em AIMLplus 

<category> 
<type>variations</type> 
<pattern>fale sobre .*</pattern> 
<pattern>fale-me de .*</pattern> 
<pattern>eu quero saber sobre .*</pattern> 
<pattern>eu quero saber de .*</pattern> 
<template><srai>defina <star/></srai></template> 
</category> 

Nas categorias do conteúdo estão informações descritivas de fatos e objetos 

relacionados à classe de intenções (Exemplo 4.1c). 

Exemplo 4.1c. Exemplo de categorias do conteúdo em AIMLplus 

<category> 
<type>content</type> 
<pattern>defina Paulo Freire</pattern> 
<template> 
Paulo Freire foi um grande cientista da Educação no Brasil. 
</template> 
</category> 
 
<category> 
<type>content</type> 
<pattern>defina Pablo Picasso</pattern> 
<template> 
Pablo Picasso foi um dos pioneiros do movimento cubista. 
</template> 
</category> 

Na categoria para sentenças desconhecidas estão moldes de réplicas genéricas para 

sentenças que pertencem à classe de intenções, mas não existem informações de conteúdo 

relacionados à sentença do interlocutor da base (Exemplo 4.1d).  
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Exemplo 4.1d. Exemplo de categoria desconhecida em AIMLplus 

<category> 
<type>undefined</type> 
<pattern>defina *</pattern> 
<template> 
Infelizmente eu não conheço <star/>. 
</template> 
</category> 
</class> 

No exemplo acima, se um interlocutor digita "Quem é Paulo Freire?" ou "Você 

conhece Paulo Freire", o sistema monta a representação interna "defina Paulo Freire". Essa 

representação é processada novamente pelas categorias do tipo "content" pertencentes 

àquela classe de intenções e iria gerar como réplica, a sentença "Paulo Freire foi um grande 

cientista da Educação no Brasil.".  

Nessa versão do sistema, ampliamos o número de classes de intenção do quadro 

4.1, de 15 para 47, a partir das análises que realizamos em 3.000 diálogos registrados. No 

entanto, apesar de termos aumentado o número de intenções, um ponto importante 

observado nessa fase de nossa pesquisa foi a concentração das intenções do interlocutores 

em apenas algumas classes de intenção (Tabela 4.1). 

Para testar o desempenho do sistema, foi disponibilizada uma versão em setembro 

de 2001 na Internet. 

Tabela 4.1. Classes de maior ocorrência em AIMLplus 

classe ocorrência 
perguntar pela definição de algo ou alguém 9,24% 
perguntar a opinião do bot a respeito de algo 4,89% 
perguntar pelas preferências do bot 5,98% 
responder de forma afirmativa 9,78% 
responder de forma negativa 11,41% 
xingar 4,35% 

Esses dados, associados aos limites dos sistemas de reconhecimento de intenção 

baseados na Teoria dos Atos de Fala apresentados no capítulo 3 (seção 3.1), motivaram-

nos a investir em uma nova solução para o desenvolvimento de um mecanismo para 

tratamento de intenção em chatterbots. 
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4.1.3 Fase do isolamento 

Nosso próximo passo foi a definição de uma linguagem de marcação, XbotML 

(Linguagem de Marcação para Chatterbots), orientada a classes de intenção [NEVES et.al 

2003]. XbotML foi concebida a partir de princípios de Teoria da Análise da Conversação 

[MARCUSCHI 1986], que, diferentemente do que ocorre com a Teoria dos Atos de Fala 

[SEARLE 1976], trata da definição de intenção com base no contexto do diálogo e não em 

sentenças isoladas. 

XbotML é estruturada em três módulos que separam os padrões de entrada dos 

moldes de réplica. O módulo de entradas é formado por marcadores, distribuídos por 

classes de intenção, que orientam a identificação da "intenção" do interlocutor a cada turno 

digitado (Exemplo 4.2a). 

Exemplo 4.2a. Trecho do módulo de entradas XbotML 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> 
<xbotml_input> 
 <class> 
  <intention>despedir-se</intention>  
  <marker>bye</marker>  
  <marker>tchau</marker> 
  <marker>vou nessa</marker>  
 </class> 
</xbotml_input>  

O módulo de preferências contém regras do tipo if-then que orientam a construção 

de réplicas do chatterbot em função da intenção do interlocutor (Exemplo 4.2b). 
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Exemplo 4.2b. Trecho do módulo de preferências XbotML 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> 
<xbotml_preference> 
 <class> 
 <intention>despedir-se</intention> 
 <if> 
  <last_class>despedir-se</last_class> 
  <then> 
   <output_class>despedir-se</output_class> 
  </then> 
  <else> 
   <output_class>recusar despedida</output_class> 
  </else> 
 </if>  
 </class> 
</xbotml_preference> 

Finalmente, o módulo de réplicas contém os moldes utilizados pelo chatterbot na 

construção de seus turnos (Exemplo 4.2c). 

Exemplo 4.2c. Classes do módulo de réplicas XbotML 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> 
<xbotml_output> 
 <class> 
  <intention>despedir-se</intention>  
  <template>tchau</template>  
 </class>  
 
 <class> 
  <intention>recusar despedida</intention>  
  <template>ainda é cedo </template>  
  <template>que pressa , fique um pouco mais</template > 
 </class> 
</xbotml_output> 

Implementamos um chatterbot baseado em XbotML e o disponibilizamos na 

Internet durante o mês de junho de 2003. Uma análise quantitativa dos diálogos ocorridos 

nos mostrou que havia 3.428 sentenças diferentes dos interlocutores, e que o sistema 

conseguiu reconhecer corretamente a intenção de 72% dessas sentenças.  
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Porém, apesar do bom desempenho do mecanismo de tratamento de intenção, uma 

análise qualitativa dos diálogos com o chatterbot demonstrou que os resultados eram piores 

do que os obtidos com sistemas baseados em AIML padrão. Os diálogos com XbotML 

eram menos fluentes, e o sistema cometia erros já superados pelos chatterbots baseados em 

AIML, como por exemplo, tratamento de dêiticos e pronomes. Além disso, a 

incompatibilidade de XbotML com AIML obrigava-nos a desconsiderar grande parte dos 

resultados obtidos pela comunidade de desenvolvimento de AIML, que conta hoje com 

cerca de 500 desenvolvedores [ALICEBOT 2004] e mais de 50.000 chatterbots 

implementados [AIMLESS & UMATANI 2004]. Assim, optamos por tentar uma nova 

abordagem, desta vez acrescentando a noção de classes de intenção a AIML padrão, 

estendendo a linguagem ao invés de substituí-la. A seguir, apresentamos a solução adotada. 

4.2 AIML com intenção 

Nessa fase de nossa pesquisa, que chamamos de fase do realismo, procuramos 

ajustar o mecanismo de tratamento de intenção que utilizamos em XbotML e adaptá-lo 

para AIML, mantendo a compatibilidade do mecanismo com interpretadores AIML 1.01 

[ELST 2004]. A solução desenvolvida passa essencialmente por uma redefinição da base 

AIML padrão, que incorpora informações de intencionalidade e regras que utilizam essas 

informações na interpretação e geração de sentenças. A seguir, apresentamos o 

funcionamento do sistema e os detalhes de implementação. 

4.2.1 Aspectos funcionais do sistema 

O processamento de sentenças nos chatterbots baseados em AIML com intenção é 

diferente do que ocorre nos sistemas que utilizam bases AIML padrão (seção 2.1.3). Para 

ilustrar o processamento de um chatterbot baseado em intenção, utilizamos um diálogo 

curto com abertura, desenvolvimento e fechamento (Exemplo 4.3). Cometemos erros 

propositadamente, os mesmos usados para verificar as limitações dos chatterbots 

analisados no capítulo 2. O objetivo aqui foi verificar se os chatterbots baseados em 

intenção são capazes de superar as limitações encontradas nos outros sistemas testados.  
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Exemplo 4.3. Diálogo de ilustração 

Abertura 
(1) INTERLOCUTOR: hi 
(2) BOT: Hello there. How are you today? 
(3) INTERLOCUTOR: Hello there! 
(4) BOT: Do you expect a different answer by repeating yourself? 
(5) INTERLOCUTOR: Ok, who are you? 
(6) BOT: I am a chatterbot. 
 
Desenvolvimento 
(7) INTERLOCUTOR: what is a chatterbot? 
(8) BOT: Chatterbots are computer systems. Do you believe that? 
(9) INTERLOCUTOR: Perhaps I should consider it. 
(10) BOT: When I was young I thought that. 
(11) INTERLOCUTOR: hello there 
(12) BOT: Excuse me. Didn't we greet ourselves already before? 
 
Fechamento 
(13) INTERLOCUTOR: goodbye 
(14) BOT: Thanks for chatting, see you later. 

Na abertura, o chatterbot classifica o turno (1) (do interlocutor) como sendo da 

classe "saudar", e o turno (2) (do chatterbot) como sendo da classe "perguntar como está se 

sentindo", ambos da seção de abertura de um diálogo. Note que, no segundo caso, havia 

duas intenções embutidas no turno, porém foi dada preferência à intenção presente no 

trecho final do turno. Segundo Schegloff, essa é a prática usual em diálogos entre seres 

humanos: a intenção embutida na última parte do turno serve de base para a formação do 

par adjacente [SCHEGLOFF 2002]. Em seguida, no turno (3), o interlocutor repete a 

saudação com uma sentença diferente, porém o sistema percebe a similaridade de intenção 

entre os turnos (1) e (3), questionando, no turno (4), o fato de o interlocutor estar sendo 

repetitivo. No turno (5), o usuário dá prosseguimento ao diálogo fazendo uma pergunta ao 

chatterbot, que a responde diretamente no turno (6). 

Inicia-se então a seção de desenvolvimento. No turno (7), o interlocutor faz uma 

pergunta ao chatterbot, que responde e faz uma nova pergunta, dando continuidade ao 

diálogo. Apesar de não possuir um padrão para a resposta do usuário no turno (9), o 
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sistema monta um turno consistente (10), tomando como base a sua própria pergunta do 

turno (8). Nesse ponto, o sistema utiliza o princípio da formação de pares adjacentes de 

Schegloff (1972) e trata o turno desconhecido (9) como sendo uma resposta à sua pergunta 

(8). Em seguida, o interlocutor testa o sistema fazendo um novo cumprimento (11), e o 

sistema critica o fato de aquele turno estar sendo realizado em um momento inadequado do 

diálogo (12). 

O fechamento é simples. O interlocutor de despede (13) e o chatterbot agradece a 

conversa e se despede com um convite para um novo encontro (14). 

De uma maneira geral, o sistema conseguiu se sair bem no diálogo, mostrando ser 

capaz de utilizar informações de intencionalidade para tratar os três "erros" cometidos pelo 

usuário: no turno (3), quando o interlocutor repete a saudação com uma mudança de forma, 

o sistema percebeu a similaridade de intenções e usou essa informação para formar sua 

réplica; no turno (10) o sistema monta uma réplica para o turno (9), mesmo sem tê-lo 

reconhecido, supondo que se tratava de um complemento ao seu turno anterior (8); e no 

turno (11), quando o interlocutor propositadamente usa um turno de abertura durante o 

desenvolvimento, o sistema percebe o erro e critica esse comportamento em sua réplica no 

turno (12).  

4.2.2 Aspectos de implementação do sistema 

O mecanismo que desenvolvemos foi todo implementado com elementos 

compatíveis com AIML 1.01. As informações de intencionalidade são tratadas a partir do 

elemento <set>, que utiliza três variáveis: session, user_intention e bot_intention (Exemplo 

4.3a). 

Exemplo 4.3a. Variáveis de intenção 

<set name="session" value="abertura"/> 
<set name="user_intention" value="saudar"/> 
<set name="bot_intention" value="perguntar como está se sentindo"/> 

O valor de session indica a fase atual do diálogo, com base na proposta apresentada 

por Marcuschi (1986). Essa variável pode ser preenchida com três valores fixos, 
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predefinidos (abertura, desenvolvimento e fechamento). A informação de session é 

utilizada para evitar que o sistema aceite situações inusitadas do ponto de vista sócio-

cultural, como um turno de abertura na seção de desenvolvimento ou durante a seção de 

fechamento, assim como um turno de fechamento antes da seção de abertura 

[MARCUSCHI 1986]. Esse controle se dá através de regras escritas em AIML 1.01, 

utilizando os elementos de controle de fluxo <condition> e <srai>. No exemplo 4.3b, 

temos uma regra para questionar um turno de abertura do interlocutor durante o 

desenvolvimento. Essa foi a regra utilizada pelo sistema para determinar que o turno (11) 

do diálogo acima não deveria ser utilizado naquele ponto da conversa. 

Exemplo 4.3b. Regra para controle do andamento do diálogo 

<condition name="session" value="desenvolvimento"> 
<srai>questionar andamento</srai> 
</condition> 

Essa regra deve ser adicionada a todas as categorias da seção de abertura. Assim, o 

elemento <condition> verifica o valor da variável session,  se o valor indicar que o diálogo 

já está no desenvolvimento, o sistema direciona a réplica, através do elemento <srai>, para 

uma categoria que questiona o andamento global do diálogo (Exemplo 4.3c). 

Exemplo 4.3c. Categoria que questiona o andamento do diálogo 

<category> 
<pattern>questionar andamento</pattern> 
<template> 
Excuse me. Didn't we greet ourselves already before? 
</template> 
</category> 

Os valores de <user_intention> e <bot_intention> são preenchidos com classes de 

intenção. As classes são previamente registradas em um documento de especificação de 

dados no formato DTD - Document Type Definition, para garantir consistência no 

preenchimento das variáveis. 
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Nos quadros 4.2a, 4.2b e 4.2c temos as classes de intenção que foram identificadas 

a partir dos experimentos realizados nas fases 1, 2 e 3 (seção 4.1) de nossa pesquisa. Esta 

lista é apenas uma sugestão, pois novas classes podem ser adicionadas ao documento de 

especificação pelo administrador do chatterbot. 

Quadro 4.2a. Classes de abertura 

saudar, cumprimentar, apresentar-se, perguntar o nome do bot, perguntar como está se 
sentindo, perguntar se o reconhece, dizer como está se sentindo 

Quadro 4.2b. Classes de desenvolvimento 

aceitar convite, aceitar desculpas, reclamar por ter sido xingado, agradecer, convidar, 
desculpar-se, elogiar, pedir ajuda, pedir para mudar de assunto, pedir para o outro 
desculpar-se, pedir para o outro perguntar algo, pedir que aguarde, pedir que conte 
uma piada, pedir sugestão ou conselho, pedir um exemplo de algo, perguntar a opiniao 
a respeito de algo, perguntar as horas, perguntar a idade do outro, perguntar como o 
bot foi criado, perguntar onde o outro se encontra, perguntar pela definição de algo, 
perguntar quem é alguém, perguntar pelas preferências do outro, perguntar qual a 
função do outro, perguntar quem criou o bot, perguntar se fala algum outro idioma, 
perguntar se lembra de um fato, perguntar se pratica esportes, perguntar se sonha, 
perguntar se tem amigos, perguntar se tem desejos, perguntar sobre a familia, 
perguntar se tem namorada ou namorado, perguntar se tem problemas, perguntar sobre 
o conhecimento do bot, perguntar sobre o banco de dados do bot, recusar convite, 
recusar desculpas, recusar despedida, responder não, responder sim, responder talvez, 
xingar 

Quadro 4.2c. Classes de fechamento 

anunciar que vai encerrar o diálogo, despedir-se, aceitar despedidas, negar despedidas 

A informação de <user_intention> é utilizada para verificar repetições de 

sentenças. No diálogo acima, quando o interlocutor digitou "Hi" no turno (1) e em seguida 

"Hello" no turno (3), o sistema comparou as similaridades entre as sentenças em função da 

informação de intenção (Exemplo 4.3d) e não apenas em função da similaridade entre a 

forma das sentenças (como acontece com chatterbots baseados em AIML padrão, que não 

são capazes de perceber a semelhança entre dois turnos como "Hi" e "Hello"). 
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Exemplo 4.3d. Regra para controle de repetições 

<condition name="user_intention" value="saudar"> 
<srai>questionar repetição</srai> 
</condition> 

 Essa regra deve ser adicionada a todas as categorias AIML que pertencem à classe 

de intenção "saudar". Assim, se o valor da variável <user_intention> atual também for 

"saudar", o sistema direciona sua réplica para uma categoria especial que questiona o fato 

de o usuário estar sendo repetitivo (Exemplo 4.3e). 

Exemplo 4.3e. Categoria que questiona repetições no diálogo 

<category> 
<pattern>questioner repetição</pattern> 
<template> 
Do you expect a different answer by repeating yourself? 
</template> 
</category> 

A informação da variável <bot_intention> é utilizada para tentar inferir a intenção 

do interlocutor nos turnos tratados como desconhecidos. Quando o chatterbot não consegue 

reconhecer um turno do interlocutor, ele supõe que determinados turnos são complementos 

comuns aos seus turnos anteriores [SCHEGLOFF 1972]. Por exemplo, se um chatterbot 

faz uma pergunta em um turno, é esperado que o usuário responda a pergunta do bot, assim 

como um cumprimento normalmente é seguido por outro cumprimento, etc. 

No caso do diálogo exemplo (4.3), é socialmente esperado que, quando se pergunta 

algo como no turno (8), o outro interlocutor responda dizendo se acredita ou não. Assim, 

apesar de o sistema não possuir um padrão para reconhecer o turno (9), ele montou uma 

réplica no turno (10) que dá prosseguimento ao diálogo. 

Essas regras também foram escritas em AIML 1.01, utilizando o elemento 

<condition>. No exemplo 4.3f temos um trecho da categoria de sentenças desconhecidas 

onde utilizamos o elemento <condition> para vincular a réplica do chatterbot à intenção do 

seu último turno. 
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Exemplo 4.3f. Regra para sentenças desconhecidas 

<category> 
<pattern>*</pattern> 
<template> 
<condition name="bot_intention" value="perguntar se o interlocutor acredita em 
algo"> 
When I was young I thought that. 
</condition> 
</template> 
</category> 

4.3 Redefinição da base AIML padrão 

Esta seção apresenta o processo de redefinição da base AIML padrão para 

incorporar informações de intencionalidade.  

4.3.1 A base AIML padrão 

Para selecionar a base AIML padrão, investigamos as bases AIML existentes a 

partir do website da Fundação ALICEbot9. Atualmente, estão registradas três bases AIML 

em inglês, uma base em francês, uma em italiano, e uma base em alemão no website da 

Fundação ALICEbot. Optamos por utilizar uma das bases em inglês, por dois motivos: (1) 

é a língua mais utilizada em chatterbots AIML hoje, respondendo por cerca de 95% dos 

50.000 bots disponíveis na Internet [AIMLESS & UMATANI 2004]; e (2) por ser o 

idioma oficial utilizado nos principais concursos internacionais que medem o desempenho 

de chatterbots [LOEBNER 2004; COWARD 2004]. 

Temos três bases oficiais em inglês: (1) original ALICE, a base utilizada por 

Wallace ao vencer o Prêmio Loebner em 2000; (2) Standard AIML, uma versão 

modificada da primeira base, mantida atualmente por um grupo de desenvolvedores 

vinculados à Fundação ALICEbot. Desta base, foram retiradas todas as informações 

pessoais de A.L.I.C.E., para facilitar o seu  reuso; e (3) Annotated A.L.I.C.E. AIML 

(AAA), uma versão revisada de Standard AIML, formada por 45.729 categorias, 

                                                 

9 http://www.alicebot.org 
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distribuídas em 50 arquivos. Desses arquivos, apenas 28 são considerados de uso geral 

(Tabela 4.2), sendo os demais voltados para domínios específicos. Os 28 arquivos contém 

43.977 categorias que correspondem a 96% do total de categorias da base. Por estar melhor 

documentada que as duas outras bases, adotamos esta base para o nosso trabalho. 

Tabela 4.2. Arquivos de uso geral da base AAA 

Arquivo Categorias
Adverbs.aiml 1339
Atomic.aiml 3380
Biography.aiml 559
Bot.aiml 3074
Botmaster.aiml 35
Client.aiml 1210
Computers.aiml 138
Default.aiml 4723
Geography.aiml 843
Inquiry.aiml 25
Interjection.aiml 99
IU.aiml 2
Knowledge.aiml 1452
Parts.aiml 8994
Personality.aiml 67
Pickup.aiml 3
Predicates.aiml 5
Psychology.aiml 718
Reduce.aiml 5215
Reducer.aiml 790
Reductions.aiml 9115
Salutations.aiml 141
Science.aiml 25
Spam.aiml 252
Stack.aiml 6
That.aiml 1354
Xfind.aiml 5
update.aiml 408
 
Total 43977 

Os arquivos da base AAA são classificados ora por seu conteúdo semântico, ora 

pela estrutura formal de suas categorias. Por exemplo, o arquivo "Science.aiml" contém 

categorias relacionadas a conhecimento sobre ciência, enquanto o arquivo "That.aiml" é 

formado por categorias que utilizam o elemento <that>. De imediato, é importante 
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perceber que essa classificação é inconsistente, pois é possível termos uma categoria 

dentro do arquivo "That.aiml" com informações semânticas sobre ciência, assim como o 

arquivo "Science.aiml" pode conter categorias que usam o elemento <that>. 

4.3.2 A base AIML redefinida  

Redistribuímos as categorias da base AAA em 54 arquivos, classificados de acordo 

com a sua intenção, sendo 7 arquivos com categorias com intenção tipicamente de 

abertura, 43 arquivos com categorias com intenção que normalmente ocorrem no 

desenvolvimento, e 4 arquivos com categorias com intenções naturais do fechamento. 

Cada arquivo corresponde a uma das classes de intenção listadas nos quadros 4.2a, 4.2b e 

4.2c. 

Apesar de termos um número maior de arquivos do que na base AAA, essa nova 

estrutura obedece um único critério de classificação das categorias, diferentemente do que 

ocorre com a base original. Assim, trata-se de uma classificação consistente, e baseada na 

característica mais importante para o bom andamento de um diálogo – a intenção. Observe 

que, em diálogos face a face entre seres humanos, um gesto pode substituir um turno 

"falado", e o diálogo prossegue naturalmente apenas pela identificação correta da intenção 

desse gesto. Esta nova distribuição também facilita a atualização e o reuso da base. 

Em seguida, adicionamos as variáveis de definição de intenção e regras de controle 

apresentadas na seção 4.2 aos novos arquivos. As categorias do arquivo "saudar.aiml" 

estão redefinidas, sendo divididas em dois grupos: (1) categoria principal, onde encontra-se 

a categoria com as regras e os moldes de réplicas que podem ser utilizados para gerar o 

turno do bot (Exemplo 4.4a); e (2) categorias com variações formais (sintático-

morfológicas) de padrões que correspondem a turnos de saudação (Exemplo 4.4b).  
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Exemplo 4.4a. Categoria principal do arquivo saudar.aiml da base reestruturada 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<aiml> 
 
<category> 
<pattern>HELLO</pattern> 
<template> 
<!-- regras de controle do andamento global --> 
<condition name="session" value="desenvolvimento"> 
Excuse me. Did we greet ourselves already before? 
</condition> 
<condition name="session" value="fechamento"> 
Excuse me. Did we greet ourselves already before? 
</condition> 
<!-- regra de controle de repetições --> 
<condition name="user_intention" value="saudar"> 
Excuse me. Did we greet ourselves already before? 
</condition> 
 
<set name="user_intention" value="saudar"/> 
<set name="bot_intention" value="perguntar como está se sentindo"/> 
<set name="session" value="abertura"/> 
Hello There! How are you? 
</template> 
</category>  
 

Na categoria principal, temos um padrão de entrada normalizado, 

<pattern>HELLO</pattern>, e três regras baseadas no elemento <condition>. As duas 

primeiras regras criticam o interlocutor quando ele faz uma saudação nas seções de 

desenvolvimento e fechamento, enquanto a terceira regra tenta evitar que o interlocutor 

repita saudações. 
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Exemplo 4.4b. Categorias com variações formais do arquivo saudar.aiml da base 

reestruturada 

<category> 
<pattern>HELLO*</pattern> 
<template> 
<srai>HELLO</srai> 
</template> 
</category> 
 
HELLOW - HELOO - HELO - ALLO - ALOHA - ALOH - ANYBODY HOME - 
GOOD DAY - GREETINGS - HI - HI - HIYA - HOI - HOWDIE - HOWDY - 
HULLO - IS ANYONE THERE - KONNICHI WA - KONNICHIWA - MOOSHI 
MOOSHI - OLA - BONJOUR - CIAO MEANS GOODBYE - CIAO - SHALOM - 
GOOD EVENING - GOOD MORNING - GOOD AFFTERNOON 

Nas categorias de variações formais, o molde de réplica indica ao interpretador que 

redirecione a busca na base de categorias através do elemento <srai>, cujo valor é o padrão 

normalizado da categoria principal, <srai>HELLO</srai>. 

De uma maneira geral, os demais arquivos da base seguem o mesmo padrão do 

exemplo 4.4, com exceção do arquivo "desconhecida.aiml" (Exemplo 4.5), que traz regras 

para condicionar o turno do chatterbot a sentenças desconhecidas em função da intenção 

do seu turno anterior. O exemplo 4.5 traz um trecho desse arquivo, onde são tratadas 

quatro classes de intenção. Em todas as regras, se o sistema não for capaz de reconhecer o 

turno do interlocutor, ele verifica qual a última intenção do chatterbot a fim de inferir a 

intenção do interlocutor e, com base nessa informação, montar seu turno. Na primeira 

regra, se a intenção do turno anterior do chatterbot era "perguntar a idade do outro", o 

sistema irá tratar o turno do interlocutor como sendo uma resposta à sua pergunta, e irá 

montar um turno que dá continuidade ao diálogo (e.g. "Idades podem ser um problema 

para algumas pessoas!"). 
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Exemplo 4.5. Trecho da categoria para sentenças desconhecidas 

<category> 
<pattern>*</pattern> 
<template> 
<condition name="bot_intention" value="perguntar a idade do outro"> 
Idades podem ser um problema para algumas pessoas! 
</condition> 
<condition name="bot_intention" value="perguntar as horas"> 
Já, mas eu pensei que ainda fosse mais cedo. 
</condition> 
<condition name="bot_intention" value="perguntar onde o outro se encontra"> 
Interessante, acho que não conheço. 
</condition> 
<condition name="bot_intention" value="perguntar se tem namorada ou namorado"> 
Você gosta dessa pessoa? 
</condition> 
 
</template> 
</category> 

4.4 Conclusões 

Como descrevemos no capítulo 2, os chatterbots apresentam uma série de 

limitações do ponto de vista de PLN, principalmente no nível do contexto, pois não 

utilizam nenhum tipo de informação de intenção e nem do andamento global do diálogo.  

Com o objetivo de melhorar o desempenho geral dos chatterbots, desenvolvemos 

um mecanismo de tratamento de intenção para ser adicionado aos sistemas de terceira 

geração, baseado em AIML. 

O mecanismo que desenvolvemos sobe o nível de abstração dos chatterbots e 

possibilita aos sistemas tratar questões como o controle global do diálogo, além de 

melhorar o tratamento dado a sentenças repetidas e a sentenças consideradas 

desconhecidas, problemas apontados na análise que realizamos com sistemas das três 

gerações de chatterbots (Capítulo 2).  
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Como resultado indireto do trabalho, as informações de intencionalidade permitem 

uma redefinição da estrutura de bases AIML, classificando as categorias a partir de 

critérios bem definidos (seção 4.3), diferente do que ocorria com as bases existentes, que 

distribuem as categorias em arquivos definidos com base em critérios imprecisos. 

Conceitualmente, o mecanismo que desenvolvemos poderia ser incorporado a 

chatterbots de outras gerações, como ELIZA ou JULIA. Porém, nos dois casos, seria 

necessário realizar modificações no código dos sistemas, diferentemente do que ocorre 

com os sistemas baseados em AIML (como demonstrado na seção 4.2). 

No próximo capítulo, descrevemos os experimentos que realizamos para validar o 

nosso mecanismo e algumas aplicações que foram desenvolvidas a partir da solução 

adotada. 
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5 Experimentos e aplicações 

Neste capítulo, apresentamos os 

experimentos que realizamos para testar 

nossa proposta e as aplicações que 

desenvolvemos a partir dos resultados 

obtidos neste trabalho. 
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Neste capítulo, apresentamos, experimentos que realizamos com interlocutores 

reais para validar a nossa proposta apresentada no capítulo 4 (seção 5.1). Nos 

experimentos, comparamos o desempenho de um chatterbot baseado em AIML padrão 

com um chatterbot que utiliza informações de intencionalidade. De uma maneira geral, o 

chatterbot baseado em intenção conseguiu um desempenho melhor do que o sistema 

baseado em AIML padrão. Uma especialista10, convidada para avaliar o desempenho dos 

dois sistemas, considerou que nos diálogos com o chatterbot baseado em intenção houve 

menos quebras bruscas de fluência nos diálogos do que no sistema baseado em AIML 

padrão. 

Além dos experimentos, apresentamos, na seção 5.2, três aplicações que 

desenvolvemos para demonstrar diferentes possibilidade de uso desses sistemas. No final 

do capítulo, na seção 5.3, apresentamos algumas considerações sobre os resultados dos 

experimentos e das aplicações. 

5.1 Experimentos 

Iniciamos nossos experimentos com um sistema aberto, onde usuários puderam 

conversar livremente com dois chatterbots, sendo um deles com a base AIML padrão e o 

outro com a base AIML modificada com informações de intencionalidade. Em seguida, 

convidamos um especialista em conversação para avaliar o desempenho dos chatterbots, a 

partir dos diálogos entre os usuários e os chatterbots, verificando a forma como o sistema 

baseado em AIML com intenção utilizou essa informação durante os diálogos. A seguir, 

apresentamos detalhes sobre esses experimentos. 

5.1.1 Experimento aberto 

Inicialmente, construímos um website e disponibilizamos dois chatterbots, um 

baseado em AIML com intenção e outro em AIML padrão. O website foi veiculado através 

do portal do Virtus – laboratório de hipermídia da UFPE. No website, cada usuário 

 

10 Isabelle Diniz, mestre em psicologia cognitiva pela UFPE, onde defendeu dissertação sobre as relações de 
significado em diálogos entre humanos e chatterbots [DINIZ 2004]. 



 92

 

deveria: (1) conversar com o chatterbot em AIML padrão; (2) responder a um questionário 

(Exemplo 5.1); (3) conversar com o chatterbot em AIML com intenção; e (4) responder o 

questionário novamente, agora avaliando o desempenho do segundo chatterbot. 

O questionário consistia em três perguntas para identificação do usuário e quatro 

perguntas do tipo múltipla escolha, para que os usuários pudessem expressar seu grau de 

satisfação em relação aos dois chatterbots. 

Exemplo 5.1. Formulário para avaliação do experimento aberto 

Identificação dos usuários 
seu nome: 
sua idade: 
sua profissão: 
Desempenho dos chatterbots 
1. De uma maneira geral, você considerou o diálogo: 
 (a) ruim 
 (b) regular 
 (c) bom 
2. O andamento geral da conversa pode ser considerado: 
 (a) ruim 
 (b) regular 
 (c) bom 
3. O conhecimento do bot sobre os temas conversados foi: 
 (a) ruim 
 (b) regular 
 (c) bom 
4. A coerência entre o que você dizia e o que o bot respondia pode ser considerada: 
 (a) ruim 
 (b) regular 
 (c) boa 

A pergunta (1) foi montada para verificar o grau de satisfação geral do usuário. A 

questão (2), para verificar se a estrutura global do diálogo atendia às expectativas dos 

usuários. A questão (3) avalia o grau de satisfação dos usuários com o conhcecimento dos 

chatterbots sobre os tópicos presentes no diálogo, e a questão (4) foi elaborada para 

verificar se os usuários ficaram satisfeitos com as réplicas utilizadas pelos bots durante os 

diálogos. 
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O sistema ficou disponível durante 10 dias e o questionário foi respondido por 87 

usuários. Os conceitos atribuídos por cada usuário foram transformados em valores 

numéricos (ruim = 1, regular = 2 e bom = 3) e processados, gerando uma média de cada 

chatterbot por questão (Tabela 5.1a). Na segunda coluna, temos as médias obtidas pelo 

chatterbot baseado em AIML padrão, e na terceira coluna, as médias obtidas pelo 

chatterbot baseado em AIML com intenção. 

Tabela 5.1a. Dados do experimento aberto 

 AIML  
padrão 

AIML  
com intenção 

Questão 1 - A qualidade do diálogo 1,55 1,77 
Questão 2 - O andamento da conversa 1,93 2,12 
Questão 3 - O conhecimento do bot 1,68 1,51 
Questão 4 - A coerência das réplicas 1,82 2,42 

Para verificar a confiabilidade do experimento, aplicamos um teste de hipótese 

[MOORE & MCCABE 2002] com grau de confiabilidade de 95%. O teste comprova a 

validade do experimento, conforme indica a tabela 5.1b. Os intervalos T1 – T2 se mantém 

totalmente positivos para as questões (1) (2) e (4), onde o chatterbot baseado em AIML 

com intenção obteve médias superiores ao chatterbot baseado em AIML padrão, e o 

intervalo T1 – T2 é negativo na questão (3), onde o chatterbot baseado em AIML padrão 

obteve uma média superior ao chatterbot baseado em AIML com intenção.  

Tabela 5.1b. Teste de hipótese do experimento aberto 

Média 1 Desvio 1 Média 2 Desvio 2 T 1 T 2 

1,55 0,100 1,77 0,059 0,186 0,254
1,93 0,051 2,12 0,080 0,162 0,218
1,68 0,051 1,51 0,140 -0,211 -0,129
1,82 0,180 2,42 0,305 0,497 0,703

Assim, a partir dos dados do experimento, fica claro que avançamos em relação ao 

estado da arte. Vale a pena ressaltar o melhor desempenho do chatterbot baseado em 

AIML com intenção na questão (4), pois demonstra que o nosso chatterbot foi capaz de 

formar pares adjacentes mais consistentes que o sistema baseado em AIML padrão. A 

inconsistência na formação de pares adjacentes, decorrentes do não reconhecimento de 
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sentenças foi o problema mais recorrente nas análises com chatterbots das três gerações, 

descritas no capítulo 2. Porém, o resultado da questão (3) nos indica que ainda é preciso 

melhorar também outros aspectos dos sistemas, não apenas no nível do contexto, mas 

também nos níveis da forma e do significado. 

5.1.2 Avaliação de desempenho por um especialista 

Nessa segunda fase do experimento, solicitamos a uma especialista em conversação 

com chatterbots, que avaliasse os registros dos diálogos realizados entre os usuários e os 

dois chatterbots. Para a análise, foi retirada uma amostra formada por quinze diálogos de 

cada chatterbot. Os diálogos foram selecionados em função do número total de pares 

adjacentes ocorridos. Utilizamos os cinco diálogos mais curtos e os cinco mais longos de 

cada chatterbot, além de outros cinco, escolhidos aleatoriamente no arquivo de registro. 

Nos diálogos com o chatterbot com informações de intencionalidade foram registrados 

1218 pares conversacionais, enquanto com o chatterbot baseado em AIML padrão tivemos 

1044 pares.  

O procedimento de análise consistiu em contabilizar o número de ocorrências dos 

três problemas apresentados no capítulo 2 (seção 2.4) e verificar quantas vezes os 

chatterbots conseguiram superar esses problemas. A tabela 5.2 traz, para cada problema, 

duas colunas para cada chatterbot. Na primeira coluna está o número de ocorrências do 

problema, e na segunda, o número de vezes em que o sistema não conseguiu tratar o 

problema corretamente. 

Tabela 5.2. Dados do registro de ocorrências e erros 

  AIML  
padrão 

AIML  
com intenção 

 ocorrências erros ocorrências erros 
sentenças repetidas  16 15,0% 11 10,0% 9 7,0% 2 0,1% 
andamento do diálogo 7 6,0% 7 6,0% 11 9,0% 0 0,0% 
sentenças desconhecidas 226 21,0% 209 20,0% 248 20,0% 21 1,7% 

De uma maneira geral, nos diálogos com o sistema baseado em intenção, esses três 

problemas foram tratados com mais eficiência do que nos diálogos com o chatterbot 

baseado em AIML padrão.  
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Nos diálogos com o sistema baseado em AIML padrão, apareceram 16 tentativas de 

repetições de sentenças com mudanças de forma (15% do total de sentenças), e o sistema 

não foi capaz de perceber a repetição em 11 sentenças (10% do total de sentenças). Já no 

sistema com a base modificada, apareceram 9 tentativas de repetição (9% do total de 

sentenças), e o sistema só não percebeu duas delas (0,1% do total de sentenças). No 

exemplo 5.2, temos um trecho de diálogo em que o usuário repetiu seu turno, modificando 

apenas a forma, e nosso sistema foi capaz de perceber a similaridade entre as sentenças 

com base nas informações de intencionalidade. 

Exemplo 5.2. Repetição de sentenças com o AIML baseado em intenção 

(1) INTERLOCUTOR: Quem foi seu programador ? 
(2) BOT: Eu não fui programado, na verdade eu vou programando sozinho a minha 
vida. 
(3) INTERLOCUTOR: Quem escreveu o seu código ? 
(4) BOT: Você não acha que está sendo um pouco insistente ? 

Quanto ao andamento dos diálogos, tivemos poucas situações em que nosso sistema 

precisou questionar a sentença dos interlocutores. O sistema baseado em AIML padrão 

deixou passar todas as cinco sentenças em que o interlocutor inseriu um turno tipicamente 

de abertura durante o desenvolvimento, e as duas vezes em que o interlocutor despediu-se 

ainda na abertura. Por outro lado, o sistema com a base modificada identificou as oito 

vezes em que um interlocutor inseriu uma sentença de abertura no desenvolvimento e 

outras três vezes em que o interlocutor despediu-se logo na abertura.  

Finalmente, verificamos as sentenças que foram tratadas como desconhecidas nos 

dois sistemas. O sistema baseado em AIML padrão classificou 226 sentenças como sendo 

desconhecidas e respondeu 209 delas a partir de moldes de réplicas para sentenças 

totalmente desconhecidas. As outras sentenças foram respondidas com base no turno 

anterior do chatterbot. No exemplo 5.3, temos um trecho onde o sistema classificou a 

sentença do interlocutor como sendo totalmente desconhecida. 
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Exemplo 5.3. Sentenças desconhecidas em AIML padrão 

Trecho A 
(1) BOT: Você conhece algum lugar interessante ? 
(2) INTERLOCUTOR: Porto seguro, na Bahia. 
(3) BOT: Vamos falar sobre Inteligência Artificial ? 

No nosso sistema, tivemos um número total de sentenças maior do que nos diálogos 

com o chatterbot em AIML padrão. Assim, apesar de aparentemente termos tido mais 

sentenças consideradas desconhecidas, 248 contra 226, percentualmente tivemos 20% de 

sentenças desconhecidas contra 21% do sistema original. O nosso sistema utilizou 

informações de intencionalidade para responder a essas sentenças, tratando apenas 21 

sentenças como sendo totalmente desconhecidas (1,7% do total de sentenças), um número 

bem inferior às 209 sentenças do chatterbot em AIML padrão (20% do total de sentenças). 

No exemplo 5.4, temos um trecho de diálogo onde o sistema utilizou a informação de 

intenção para montar a sua réplica. Neste caso, a intenção do turno do chatterbot era 

"perguntar se o usuário gosta de esportes". Com base no princípio dos pares adjacentes, o 

sistema pressupõe que o usuário deveria responder à sua pergunta com uma resposta 

afirmativa ou negativa. Assim, foi construída uma réplica para respostas afirmativas e 

outra para respostas negativas à pergunta do chatterbot. No entanto, o usuário respondeu 

com uma sentença que não se encaixa nos padrões esperados. Isso levou o sistema a 

retornar uma resposta genérica, porém, ainda considerando a intenção anterior do 

chatterbot. 

Exemplo 5.4. Sentenças desconhecidas em AIML com intenção 

(1) BOT: Você gosta de esportes ? 
(2) INTERLOCUTOR: Eu assisto corridas de fórmula 1. 
(3) BOT: Tem gente que não gosta de esporte nenhum. 

Concluindo a análise Diniz afirma que o fato dos diálogos com o chatterbot em 

AIML padrão apresentarem, com freqüência, elocuções que causam estranheza aos seus 

interlocutores leva a quebras de tópico ou de fluxo na conversação que compromte a sua 

coerência. Muitas vezes, essas quebras de tópico e de fluxo são resgatadas pelos usuários a 

partir da atribuição de propósito ao chatterbot, o que permite que essa elocução ganhe 
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sentido. No entanto, esse resgate da quebra de tópico não é capaz de manter a coerência, 

mas apenas de manter a conversação. 

Já nos diálogos com o chatterbot em AIML com informações de intencionalidade, 

foram detectadas menos elocuções que causaram estranheza aos interlocutores, o que 

diminui a quebra de fluência no diálogo. Assim, de uma maneira geral, os diálogos com o 

chatterbot baseado em informações de intencionalidade mostraram-se melhor estruturados 

do que os diálogos com o sistema original em AIML. 

5.2 Aplicações 

Além dos testes realizados para validar nossa solução, no âmbito desse trabalho, 

desenvolvemos também uma série de aplicações baseadas em chatterbots, dentre as quais 

destacamos: (1) um chatterbot que auxilia usuários a encontrar documentos em um banco 

de teses e dissertações; (2) um ambiente com dois chatterbots que conversam um com o 

outro sobre temas diversos, agindo como atores autônomos; e, (3) um sistema para 

aprendizagem de línguas estrangeiras. A seguir, apresentamos as três aplicações. 

5.2.1 Liberbot 

O Liberbot é um chatterbot voltado para auxiliar usuários a localizar documentos 

de seu interesse no Liber - Banco de teses e dissertações da Universidade Federal de 

Pernambuco11. O Liber conta com mais de 1.200 documentos, distribuídos em 52 

programas de pós-graduação da UFPE. A idéia central do sistema é permitir que usuários 

possam acessar qualquer documento presente no banco e copiá-lo para o seu computador 

pessoal. Todos os documentos estão registrados em formato PDF12 (portable document 

format) e classificados a partir de meta-informações registradas em um banco de dados 

MySQL13. 

 

11 http://www.liber.ufpe.br 
12 http://www.adobe.com 
13 http://www.mysql.com 
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O usuário, ao acessar o sistema, pode procurar o documento de seu interesse 

navegando por um menu com a lista dos programas de pós-graduação ou utilizando o 

sistema de busca. A pesquisa através do sistema de busca pode ser realizada pelo nome do 

autor, pelo nome do orientador ou por palavras-chaves presentes nos resumos dos 

documentos.  

A aplicação que desenvolvemos aparece como uma alternativa de pesquisa, e não 

como um substituto às opções já existentes. Nesse sentido, implementamos um chatterbot 

que conversa com o usuário para ajudá-lo a encontrar documentos que atendam às suas 

expectativas. Allen classifica chatterbot dessa natureza como um tipo específico de sistema 

de conversação, onde os interlocutores cooperam uns com os outros em função de 

atingirem um objetivo específico comum [ALLEN 2001]. 

Para implementar o chatterbot, foram necessárias quatro etapas de 

desenvolvimento:  

(1) planejamento de um diálogo ideal, quando definimos um diálogo modelo 

(Exemplo 5.5) que serviu de ponto de partida para a construção da base AIML;  

(2) seleção das intenções, quando definimos as classes de intenção necessárias para 

que o chatterbot pudesse realizar diálogos similares ao diálogo modelo;  

(3) produção da base AIML inicial, quando construímos uma base AIML com as 

classes de intenção definidas na etapa anterior; e  

(4) ampliação da base AIML, quando acompanhamos os diálogos do chatterbot 

com usuários para acrescentar novas categorias AIML à base de classes e/ou para 

acrescentar novas classes que surgiram durante os diálogos. 
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Exemplo 5.5. Diálogo modelo do Liberbot 

(1) BOT: Oi, meu nome é Liberbot, qual o seu nome ? 
(2) BOT: Minha função é ajudá-lo a encontrar documentos de seu interesse no banco 
de teses. Você está procurando por algum documento específico ? 
(3a) BOT: Qual o título do documento que você está procurando ? <query 1> 
(3b) BOT: Você está procurando por documentos de algum autor ou orientador 
específico ? 
(4a) BOT: Qual o nome da pessoa de seu interesse ? <query 2> 
(4b) BOT: Você quer que eu procure documentos a partir de palavras-chave ? 
(5a) BOT: Que palavras-chave você acha que estão presentes nos documentos de seu 
interesse ? <query 3> 
(5b) BOT: Você quer que eu liste documentos de um determinado programa de pós-
graduação ? 
(6a) BOT: Qual o programa de pós-graduação de seu interesse ? <query 4> 
(7) BOT: Você conseguiu encontrar os documentos de seu interesse ? 
(8a) BOT: Que bom, volte outras vezes. 
(8b) BOT: Você quer tentar um outro programa de pós-graduação ? 

No exemplo 5.5, temos o diálogo modelo desenvolvido para servir de guia na 

definição da base AIML dessa aplicação. O diálogo está estruturado em três fases, com 

uma abertura curta, onde o chatterbot se apresenta e pede ao usuário que se apresente (1). 

Ainda na abertura, o chatterbot informa qual é a sua função, e já pergunta se o usuário está 

interessado em algum documento específico (2). Caso o usuário responda de forma 

afirmativa, o chatterbot pergunta pelo nome do documento e envia uma consulta ao banco 

de dados para verificar se o documento está cadastrado (3a). Se o usuário responder de 

forma negativa à pergunta (2), o chatterbot tenta obter mais informações a respeito do(s) 

documento(s) de interesse do usuário (3b). Se o usuário responder de forma afirmativa à 

pergunta (3b), o sistema pergunta o nome do autor ou do orientador, para gerar uma 

consulta ao banco de dados (4a). Se a resposta à pergunta (3b) for negativa, o sistema dá 

continuidade ao diálogo, perguntando se o usuário tem interesse em algum tema específico, 

descrito através de palavras-chave (4b).  

Essa estrutura se repete até o final do diálogo modelo, quando o sistema pergunta 

ao usuário se ele ficou satisfeito com o resultado da pesquisa e oferece reiniciar o processo, 

caso o usuário ainda não tenha encontrado o documento de seu interesse (8b). 
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Como as classes identificadas no quadro 4.2 não trazem nenhum conhecimento 

sobre domínios específicos, a não ser sobre o próprio chatterbot, optamos por incluir todas 

essas classes no Liberbot. Apenas o conteúdo de algumas classes específicas foram 

modificadas para tratar o diálogo modelo. Com isso, o chatterbot pode manter uma 

conversação mais próxima de um diálogo natural com os interlocutores, não ficando 

excessivamente restrito ao diálogo modelo. As principais modificações foram nas classes 

de respostas afirmativas e negativas, onde precisamos tratar essas repostas para dar 

continuidade ao diálogo modelo, e na classe de sentenças desconhecidas, onde é preciso 

levar em conta as perguntas realizadas pelo chatterbot no seu último turno para montar as 

consultas ao banco de dados. 

Atualmente, o Liberbot está sendo utilizado por um grupo restrito de usuários, para 

que a base possa ser ajustada a partir de diálogos reais, antes de ser disponibilizado para o 

público em geral. Os primeiros experimentos têm demonstrado resultados satisfatórios, 

porém, será preciso ampliar de maneira controlada o número de usuários até conseguirmos 

uma base de categorias consolidada. 

5.2.2 Animotrônicos 

Outra aplicação que está em desenvolvimento no âmbito deste trabalho é um 

ambiente onde chatterbots conversam uns com os outros, simulando atores humanos. Essa 

aplicação é baseada no modelo de atores sintéticos proposto por Thalmann [THALMANN 

et. al 1999], segundo o qual esses atores devem ser representações autônomas e 

adaptativas, capazes de agir com liberdade e comunicar-se com outros atores e com o 

próprio ambiente (físico ou virtual).  

Esses atores foram classificados por Thalmann nas seguintes categorias: (1) 

avatares, atores que representam um usuário em um ambiente virtual; (2) atores guiados, 

dirigidos pelo usuário através de ordens; (3) atores autônomos, capazes de ter 

comportamento próprio, o que requer a capacidade de interagirem com o ambiente; e (4) 

atores interativos, capazes de comunicar-se com outros atores e/ou usuários humanos. 
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Atores do tipo (4) vêm sendo utilizados como personagens em jogos de computador 

ou em ambientes de entretenimento na Internet. Porém, os diálogos entre esses atores e 

entre eles e os avatares (representações dos jogadores humanos no ambiente do jogo) são 

extremamente limitados, quase sempre pré-fixados, o que os torna repetitivos. Por 

exemplo, no website da Brahma14, temos uma ilha virtual onde avatares e atores interativos 

podem conversar uns com os outros. Porém, os diálogos realizados pelos atores interativos, 

tanto entre eles, quanto com os avatares, são limitados a poucas sentenças pré-

determinadas. 

Nossa aplicação tem como principal diferencial a capacidade dos atores interativos 

de realizarem diálogos complexos, tanto entre eles, como com usuários humanos. Um 

primeira versão está disponível no website do Virtus15, e traz dois chatterbots que 

conversam um com o outro sobre temas variados. A idéia central dessa aplicação é simular 

um novo modelo de teatro de fantoches, onde os diálogos não são previamente definidos, 

ou seja, os atores podem improvisar durante a apresentação. 

As bases AIML dos chatterbots foram definidas em três blocos: (1) bloco de 

abertura, onde os dois sistemas possuem classes de saudação, apresentação e 

cumprimentos; (2) bloco de fechamento, onde os sistemas possuem classes de anúncios de 

despedidas e de despedidas propriamente ditas; e (3) bloco de desenvolvimento, onde cada 

chatterbot possui uma série de classes para tratar os diferentes domínios previstos para os 

diálogos. 

A partir dessa arquitetura de distribuição das classes de intenção, um dos 

chatterbots inicia o diálogo com uma categoria de abertura e o diálogo segue de forma 

autônoma. Para cada sentença dita por um chatterbot, o outro possui uma série de moldes 

de réplicas que são sorteados, dando a sensação que o diálogo é sempre diferente. No 

exemplo 5.6, temos dois diálogos realizados pelos chatterbots, um sobre o tempo e outro 

 

14 http://www.brahma.com.br 
15 http://www.virtus.ufpe.br/animotronicos 
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onde o tema central é a guerra. A escolha desses tópicos é aleatória, assim como a escolha 

de cada turno também pode variar. 

Exemplo 5.6. Diálogos entre os animotrônicos 

# diálogo 1 – sobre o tempo 
bot_red: Oi 
bot_blue: Oi, tudo bem? 
bot_red: Olá, como você se chama? 
bot_blue: Eu sou o Blue, Qual é o seu nome? 
bot_red: Eu me chamo Red, muito prazer. 
bot_blue: Prazer, Red, tudo bom? 
bot_red: Eu estou muito bem, como você está? 
bot_blue: Caminhando, como todo mundo. 
bot_red: Você poderia ser mais claro? 
bot_blue: Eu vivo minha vida como todas as outras pessoas. 
bot_red: Então a vida das pessoas é apenas o fluxo do tempo? 
bot_blue: Não, não apenas isso, a vida humana é mais que o passar do tempo, mas o 
tempo é fator muito importante. 
bot_red: O tempo determina muito da sua vida? 
bot_blue: Certamente, o tempo dita fases em nossa vida. 
bot_red: Então o tempo é algo ruim? 
 
# diálogo 2 – sobre a guerra 
bot_red: Oi 
bot_blue: E aí, como vai? 
bot_red: Oi, eu sou o Red, e você? 
bot_blue: Eu sou o Blue, e você? 
bot_red: Eu me chamo Red, muito prazer. 
bot_blue: Fico muito feliz de conhecê-lo, Red, tudo bem com você? 
bot_red: Comigo vai tudo bem, e com você? 
bot_blue: Vou bem, levando a vida. 
bot_red: Como assim? 
bot_blue: Assim como as outras pessoas eu sigo meus dias. 
bot_red: Se todas as pessoas seguem seus dias porque existem tantas guerras entre as 
pessoas? 
bot_blue: Porque seguir seus dias quer dizer levar adiante seu plano para a sua vida. 
bot_red: Como isso pode gerar tantas guerras? 

Nesta primeira versão, as expressões dos personagens ainda são muito 

simplificadas, mas temos como plano para trabalhos futuros desenvolver mecanismos que 

integrem as expressões e ações de cada personagem com os seus turnos a partir da 

informação de intenção associada a cada turno. 
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5.2.3 Virtusbot 

Ainda dentro deste trabalho, desenvolvemos um ambiente onde estudantes de 

línguas estrangeiras podem conversar com chatterbots em diferentes idiomas. O sistema foi 

desenvolvido a partir de bases AIML disponíveis na Internet que foram modificadas para 

incorporar informações de intencionalidade. Uma versão inicial do sistema está disponível 

no website do Virtus16 e tem sido utilizada por cerca de 1.400 usuários por mês. 

Na tela de abertura do website, o usuário escolhe o idioma de sua preferência e 

inicia o diálogo com o chatterbot. A idéia central do sistema é prover ao estudante a 

possibilidade de praticar o uso do idioma que está estudando a qualquer hora e de qualquer 

lugar, sem a necessidade de contar com um interlocutor humano. Essa aplicação foi 

inscrita em um concurso nacional de software para Educação, promovido pelo portal 

Universia17 do Banco Santander, onde obteve a 5ª colocação, de um total de 226 sistemas 

concorrentes. 

A versão atual do sistema conta com chatterbots em quatro idiomas (português, 

inglês, francês e alemão) e um quinto chatterbot está sendo implementado (espanhol). 

Como prosseguimento a essa aplicação, pretendemos integrar as bases a partir das 

informações de intencionalidade para montar um sistema capaz de atuar como intérprete 

em diálogos entre usuários que falam idiomas diferentes. Essa é uma proposta ainda 

incipiente, no entanto, realizamos alguns pequenos ensaios que demonstram que o sistema 

é viável. 

5.3 Conclusões 

Como prova de conceito de nossa solução, adicionamos o mecanismo de tratamento 

de intenção a uma base AIML padrão e testamos o desempenho do chatterbot com a nova 

base, comparando-o com um chatterbot com a mesma base AIML, sem as informações de 

intencionalidade.  

 

16 http://www.virtus.ufpe.br/virtusbot 
17 http://www.universiabrasil.net.br 
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Apesar da base AIML com intenção ainda apresentar limitações, os resultados dos 

experimentos demonstraram que o uso de informações de intencionalidade pode melhorar 

qualitativamente os diálogos com chatterbots. Comparando o desempenho dos sistemas, 

fica claro que o sistema com intenção apresenta um avanço em relação aos demais sistemas 

analisados. Por exemplo, no nível global o sistema é capaz de controlar o andamento do 

diálogo, ao invés de atribuir essa responsabilidade exclusivamente ao usuário, como 

acontecia com os sistemas analisados. Já no nível local, o sistema consegue formar pares 

adjacentes mais consistentes, principalmente em situações onde a sentença do usuário não 

é reconhecida, situação que ocorre com bastante freqüência nos diálogos. Porém, é preciso 

melhorar outros aspectos dos sistemas para que possamos obter resultados estatisticamente 

mais expressivos que os obtidos com os chatterbots baseados em AIML padrão. 

Um outro aspecto a ser considerado no nível local é a possibilidade de se manter 

uma maior consistência na definição de preferências, uma vez que as réplicas do chatterbot 

são montadas em função das informações de intencionalidade. Apesar dessa possibilidade 

não ter sido explorada no âmbito deste trabalho, a solução adotada serviu de base para um 

outro trabalho mais focado em personalidade de chatterbots, realizado por Galvão como 

tema de sua dissertação de mestrado em Ciência da Computação [GALVÃO et. al 2004]. 

Além dos testes realizados, desenvolvemos também aplicações baseadas em 

chatterbots que utilizam informações de intencionalidade. Durante o desenvolvimento das 

aplicações, ficou claro que o fato de a base estar estruturada de acordo com a intenção 

facilita o trabalho de planejamento de novos chatterbots, pois simplifica o reuso. 
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6. Conclusões 

Neste capítulo, enfatizamos as principais 

contribuições deste trabalho, além de 

apontar alguns trabalhos futuros. 
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Neste capítulo, apresentamos os fatores relevantes e originais deste trabalho, 

procurando enfatizar não apenas os aspectos positivos, mas também os  problemas que 

ainda persistem. Dividimos o capítulo em quatro seções: na seção 6.1 descrevemos as 

principais contribuições, na seção 6.2 apresentamos nossas críticas, na seção 6.3 

apresentamos sugestões de novos projetos que pretendemos desenvolver a partir das bases 

discutidas e defendidas neste projeto, e na seção 6.4 estão algumas considerações finais. 

6.1 Contribuições 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram claramente que houve uma 

contribuição para o avanço do estado da arte atual, corrigindo de forma consistente 

problemas de grande influência na qualidade final dos diálogos com chatterbots. Alguns 

dos fatores que contribuem para o balanço positivo deste projeto de pesquisa são: 

(1) do ponto de vista da Lingüística Computacional, a originialidade do mecanismo 

desenvolvido está na utilização de conceitos da Teoria da Análise da Conversação 

[MARCUSCHI 1986], que traz o componente sócio-cultural para tratamento de intenção 

em contraponto à Teoria dos Atos de Fala [SEARLE 1976], que tem sido largamente 

utilizada como base conceitual clássica para o tratamento de intenção [ALLEN et. al 

2001]; 

 (2) do ponto de vista do Processamento de Linguagem Natural, o trabalho traz um 

componente de originalidade técnica ao implementar tratamento de intenção utilizando 

representação de conhecimento por extensão, modelo comum aos chatterbots [WALLACE 

2004], porém pouco explorado em outros sistemas de PLN, que costumam utilizar regras e 

heurísticas para tratar intenção [ALLEN 1983, SIDNER & ISRAEL 1981 e LITMAN &  

ALLEN 1990]; 

(3) do ponto de vista da Engenharia de Software, a base AIML redefinida, por 

utilizar um único critério de classificação de categorias – a intenção, é mais consistente do 

que as bases existentes [WALLACE 2004e], favorecendo o reuso de categorias em 

aplicações com fins específicos, como visto no capítulo 5 (seção 5.2); e 
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(4) do ponto de vista da aplicação propriamente dita, o mecanismo que 

desenvolvemos corrige problemas recorrentes em diálogos com chatterbots, melhorando o 

resultado final dos diálogos, como visto no capítulo 5 (seção 5.1). 

6.2 Críticas 

O fato de termos adotado AIML como base para implementar o mecanismo que 

desenvolvemos acompanha o estado da arte em chatterbots, garantindo um padrão mínimo 

de qualidade. No entanto, herdamos também os limites dos sistemas baseados em AIML, 

dentre os quais destacamos: 

(1) no nível sintático, todo o trabalho de definição da base continua sendo realizado 

por um administrador humano, sem nenhum mecanismo de aquisição automatizada de 

categorias. Esse problema tem sido tratado na comunidade de desenvolvedores de AIML 

através do projeto GrokItBot [GOUGH 2003]; 

(2) o tratamento semântico ainda é limitado a um agrupamento de categorias em 

tópicos, sem formalização do conhecimento de domínio. Esse problema tem sido tratado na 

comunidade de desenvolvedores AIML através do projeto OPENCIN [COURSEY 2004]; e 

(3) no nível pragmático, apesar do mecanismo que desenvolvemos incorporar 

informações de intencionalidade aos sistemas, a inclusão de novas categorias nas classes 

de intenção ainda é totalmente realizada por um administrador humano, assim como a 

definição de novas classes de intenção. Acreditamos na viabilidade de um mecanismo 

capaz de incluir novas categorias nas classes de intenção através do uso de técnicas para 

aquisição supervisionada de conhecimento, semelhantes as utilizadas em Raciocínio 

Baseado em Casos [LEAKE & SOORIAMURTHI 2003]. No entanto, a definição 

automatizada de novas classes de intenção ainda nos parece um problema de difícil solução 

para os próximos anos. 

6.3 Trabalhos futuros 

Apesar do bom desempenho do chatterbot implementado neste trabalho, uma série 

de questões ainda precisam ser solucionadas até que tenhamos sistemas eficientes o 
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suficiente para substituir interlocutores humanos em diálogos. Em nosso grupo de 

pesquisa, já foram desenvolvidos três outros projetos dando continuidade a este trabalho: 

(1) um projeto voltado para a inclusão de traços de personalidade em chatterbots 

[GALVÃO et al. 2003]; (2) um sistema para aquisição automática de perfis de usuários 

durante diálogos com chatterbots [MOURA 2003]; e (3) um sistema para análises de 

diálogos colaborativos on-line [VIEIRA et. al 2004]. 

Vislumbramos ainda, uma série de novos trabalhos a serem desenvolvidos, dentre 

os quais destacamos: 

(1) a integração com outras inovações propostas para AIML, como OpenCin 

[COURSEY 2004] e GrokItBot [GOUGH 2003]; 

(2) o desenvolvimento de um mecanismo para aquisição automatizada de novas 

categorias para serem incluídas nas classes de intenção; 

(3) o aprimoramento das aplicações que já desenvolvemos; e 

(4) o desenvolvimento de novas aplicações. Por exemplo, um sistema baseado em 

chatterbots que atuem como intérpretes em ambientes de conversação multilingüe; 

chatterbots como assistentes para celulares; e, chatterbots como assistentes de 

recomendação on-line, dentre outras. 

6.4 Considerações finais 

O caráter multidisciplinar do objeto deste trabalho traz uma série de vantagens e 

desvantagens, do ponto de vista acadêmico. Objetos que requerem múltiplos olhares, como 

o caso dos chatterbots, quase sempre acabam sendo tratados de maneira superficial por 

pesquisadores das diversas fronteiras de conhecimento que o tangenciam. A falta de uma 

invasão fronteiriça é responsável, muitas vezes, por uma espécie de "cegueira acadêmica". 

É comum, em situações como essa, que determinados problemas pareçam sem solução, 

quando na verdade um pequeno passo em direção da fronteira pouco explorada pode trazer 

à tona soluções simples e eficazes. 
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Por princípio, a Informática visa solucionar, ou pelo menos minimizar, problemas 

de terceiros. Dessa forma, a Ciência da Computação precisa estar sempre aberta às novas 

fronteiras. Essa atitude, que transcende as atitudes acadêmicas egocêntricas, tende a ser 

algumas vezes mal interpretada, inclusive dentro do próprio ecossistema da Computação. 

Trabalhos como este que apresentamos aqui acabam muitas vezes ignorados, ora por sua 

superficialidade nas transgressões de fronteiras, ora por sua tecnicidade, que afasta a 

curiosidade de "leigos", invasores de outras áreas do conhecimento. 

Tivemos aqui as preocupações de, por um lado invadir as fronteiras da Línguística, 

buscando uma nova teoria para dar base ao nosso trabalho, bem como de construir uma 

solução computacionalmente viável, respeitando os requisitos do PLN e da Engenharia de 

Software. Acreditamos serem essas as maiores contribuições deste trabalho. 
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