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Resumo 

 

Atores sintéticos são agentes inteligentes concebidos para emular 

características tais como personalidade e emoções, de forma a exibirem, aos 

olhos de um observador humano, um comportamento credível. No caso de sua 

utilização em jogos, os atores sintéticos podem trazer um realismo 

comportamental para os NPCs (Non Player Characters), aumentando a imersão 

do jogador e conseqüentemente a qualidade da experiência transmitida.  

A maioria dos trabalhos sobre atores sintéticos foca seus estudos no 

desenvolvimento do ator como um indivíduo, dando prioridade ao modelo ou à 

características visuais. A literatura relata muito pouco interesse em considerar 

os aspectos sociais e de comportamento em grupo do ator, o que  prejudica sua 

credibilidade, pois interagir coerentemente com outros atores é importante. 

Esse trabalho propõe um modelo de interações e relacionamentos para 

atores sintéticos que permita a simulação de certos fenômenos de grupo, tais 

como a emergência de liderança, utilizando-se para isso de atores sintéticos. 

Para tanto, o modelo utiliza como base estudos da psicologia de grupos, de 

relacionamentos sociais e de processos de interação. Isto permite que 

desenvolvedores de atores sintéticos que atuam em grupos tenham um ponto de 

partida e um modelo a ser seguido. O modelo foi validado com a ajuda de um 

simulador construído para tal fim, usando uma metáfora de ambiente de 

trabalho. 

 
Palavras-chave: Atores Sintéticos, Interação Social, Relacionamentos. 
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Abstract 

 

Believable Agents are intelligent agents conceived to emulate 

characteristics such as personality and emotions, in a way that shows, to the 

eyes of a human observer, a believable behavior. In the case of its use in games, 

the believable agents can bring realism for the NPCs (Non Player Characters), 

increasing the immersion of the player and consequently the quality of the 

transmitted experience. 

The majority of the works on believable agents studies the development 

of the actor as an individual, giving priority to the model or the visual 

characteristics. Literature shows little interest in considering the social aspects 

and of behavior in groups of agents, what harms its credibility, because it is 

important to interact coherently with other agents. 

This work considers a model of interactions and relationships for 

believable agents, which allows the simulation of certain group phenomena, 

such as the leadership emergence. To achieve this objective, the model uses as 

its base studies of the psychology of groups, social relationships and processes 

of interaction. This allows developers of believable agents who act in groups to 

have a starting point and a model to be followed. The model was validated with 

the aid of a simulator constructed for such end, using a work environment 

metaphor. 

Keywords: Believable Agents, Social Interactions, Relationship. 
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Introdução 

 

Os Atores Sintéticos (do inglês Believable Agents) surgiram da 

necessidade de se simular aspectos do comportamento humano em ambientes 

virtuais habitados por personagens animados. Nesses ambientes muitas vezes é 

desejado que os personagens virtuais exibam um comportamento que não é 

necessariamente o ótimo em termos de obtenção de resultados, mas sim 

parecido com o comportamento que seres humanos possuiriam quando se 

deparassem com as mesmas situações, proporcionando uma ilusão de vida aos 

expectadores. 

Essa ilusão de vida em personagens animados já é bem conhecida do 

público geral por meio dos desenhos animados tradicionais e seus personagens, 

muitas vezes tão famosos quanto celebridades do mundo real, como o 

Pernalonga por exemplo. Esses personagens animados tradicionais parecem ter 

características humanas e se expressar de forma similar, podendo rir ou chorar 

diante de momentos de alegria ou tristeza, expondo seus sentimentos diante de 

emoções aos quais são submetidos. O comportamento desses personagens é 

geralmente coerente ao longo do tempo, sendo possível identificar suas 

personalidades ou traços característicos dela, tais como carisma, simpatia ou até 

mesmo egoísmo e crueldade. 
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Os atores sintéticos são, assim como os personagens animados 

tradicionais, abstrações dos seres humanos. Eles possuem personalidade, 

reagem a diferentes emoções e desenvolvem relacionamentos com outros 

indivíduos com quem interagem, tentando assim possuir um comportamento 

credível e que passe ilusão de vida ao expectador. A diferença básica reside no 

fato de que os atores sintéticos atuam em ambientes que mudam constantemente 

ao invés de em um roteiro pré-definido como os personagens animados 

tradicionais. Essa diferença torna a criação desses atores uma tarefa complexa e 

dependente de um número muito maior de variáveis, podendo inclusive contar 

com a interferência de seres humanos, que podem interagir com os atores e 

causar situações novas e inesperadas. 

A evolução da Inteligência Artificial (IA) contribuiu diretamente para a 

evolução dos atores sintéticos. No entanto, estes são em muitos aspectos 

diferentes dos Agentes Inteligentes tradicionais (que buscam solucionar 

problemas da melhor maneira possível), especialmente por não buscarem 

resolver problemas de forma eficaz ou eficiente, mas sobretudo tentarem emular 

a maneira como os seres humanos agem. Assim, por exemplo, aprimorar a 

eficiência de um algoritmo de busca não garante que ele se tornará mais 

próximo da maneira com a qual os seres humanos realizariam essa tarefa 

[Bringsjord et al. 2006]. Por outro lado, os atores sintéticos podem precisar 

utilizar habilidades humanas como reconhecimento de padrões ou planejamento 

sobre um grande espaço de decisão, que nem sempre estão disponíveis de 

maneiras computacionalmente eficiente ou ainda precisam evoluir muito para 

atingir os patamares com que os seres humanos realizam tais tarefas. 

Assim, é fundamental buscar recursos na Psicologia para melhor abstrair 

o comportamento humano. Com este tipo de embasamento, é possível melhorar 

o grau de credibilidade que se procura nos atores sintéticos e conseqüentemente 

produzir uma melhor ilusão de vida. A Psicologia possui modelos do 

funcionamento do sistema cognitivo, dos relacionamentos sociais, das 

personalidades e das reações perante momentos de emoção. Trazer alguns 

desses modelos para os atores sintéticos é uma maneira de garantir que se está 

caminhando na direção correta quando o objetivo é demonstrar ilusão de vida e 
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por isso muitos trabalhos já o fazem, conseguindo muitas vezes bons resultados 

na credibilidade dos atores [Silva 2007; Leuski et al. 2006; Mateas 2002].  

No entanto poucos trabalhos se ativeram no comportamento dos atores 

em grupos e que tipos de relacionamentos poderiam surgir da interação de 

vários atores, ou entre eles próprios e o usuário (e.g. [Prada 2005]). Como 

veremos a seguir, a maioria dos cenários em que os atores sintéticos são úteis 

inclui interações de alguma forma e muitos requerem que grupos de atores 

trabalhem colaborativamente para atingir um objetivo comum. Dessa forma é 

importante estudarmos modelos de interação e relacionamento desses atores 

para poder com isso melhorar a credibilidade do ator em relação ao grupo e não 

só individualmente. 

1.1 Motivação 

Um dos grandes desafios da indústria de jogos tem sido aumentar a 

credibilidade dos NPCs (Non Player Characters), que são os personagens não 

comandados pelo jogador [Gruenwoldt 2005]. Nestes jogos esses personagens 

têm sido utilizados para papéis como vender itens ao jogador, ou ainda em 

papéis secundários ou apenas figurativos, como elementos da estória, por 

exemplo. Mesmo quando participam cooperativamente com o usuário, como na 

série Call of Duty [2006] ou como em alguns casos em World of Warcraft 

[2004], suas interações com o jogador são irrelevantes e contribuem pouco para 

o objetivo que se pretende alcançar. Na maioria das vezes, os NPCs interagem 

sempre da mesma maneira, o que interfere na imersão do jogador e faz com que 

eles se sintam isolados no mundo virtual, pois não recebem interações sócio-

emocionais dos NPCs [Gruenwoldt 2005]. A Figura 1.1 mostra um vendedor de 

itens em World of Warcraft, onde a interação do usuário é apenas a de escolher 

o item que deseja comprar, sem nenhuma resposta por parte do vendedor. 

O problema da interação dos atores sintéticos é ainda mais sério quando 

eles são colocados em ambientes com finalidade de aprendizado, como é o caso 

dos Jogos Sérios. Esses são jogos que tem por objetivo educar ou treinar o 

jogador em alguma habilidade específica, como na área médica, militar de 

treinamento corporativo, por exemplo. Como nesses jogos os jogadores 
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aprendem através de suas experiências, é muito importante que o 

comportamento e as interações realizadas pelos atores sintéticos sejam credíveis 

e coerentes com o que seriam interações e comportamentos de seres humanos 

reais nos mesmos ambientes. 

 

 

Figura 1.1 – Vendedor em World of Warcraft 

 

Quando os atores se engajam em interações significativas sócio-

emocionalmente, ou seja, as que afetam o seu lado social e emocional, 

desenvolvem relacionamentos por meio desse processo. Esses relacionamentos 

servem como a memória das interações passadas, pois um ator sabe que alguém 

com quem possui um bom relacionamento possui um histórico de interações 

amigáveis com ele. Sem os relacionamentos os atores são incapazes de discernir 

se o indivíduo como quem estão interagindo tem um bom ou mal histórico de 

relações com eles. Isso prejudica muito a credibilidade dos atores, pois assim 

eles são incapazes de produzir novas interações que sejam coerentes com o seu 

passado. Dessa maneira, em um jogo, por exemplo, um NPC que não possua um 

modelo de relacionamento não conseguirá discernir quais os jogadores que 

interagiram de maneira hostil com ele no passado e está fadado a ou ter que 

atacar todos os jogadores ou deixar todos passarem, incluindo aqueles que 

cometeram atos hostis. Já um NPC que conta com um modelo de 

relacionamento pode atacar os jogadores que interagiram de maneira hostil no 

passado e deixar passar os que interagiram de forma amigável. 
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A seguir iremos discutir os objetivos desse trabalho e como ele poderá 

contribuir para a melhora na credibilidade dos atores sintéticos que atuem em 

grupos. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um modelo de interações e 

relacionamentos para atores sintéticos que seja capaz de simular os 

relacionamentos emergentes entre esses atores. Para isso, o modelo deverá se 

basear em estudos psicológicos sobre como os seres humanos interagem e criam 

relacionamentos quando colocados em grupos. Dessa forma poderemos utilizar 

fenômenos conhecidos na psicologia para validar a viabilidade do modelo 

proposto. Um desses fenômenos é o da emergência de liderança baseada em 

competências, que descreveremos mais adiante. Esse modelo precisa ainda ser 

extensível, escalável e aplicável a vários domínios, para que possa ser adaptado 

aos mais deferentes contextos em que os atores sintéticos se aplicam. 

Além disso, iremos desenvolver uma ferramenta de simulação de grupos 

de atores sintéticos baseada no modelo proposto, o que irá nos permitir analisar 

os relacionamentos oriundos das interações e assim testar a qualidade do 

modelo. 

1.3 Estrutura do documento 

Este documento está estruturado da seguinte maneira: 

•  No capítulo 2 iremos apresentar fundamentos da Psicologia, em 

particular da dinâmica de grupos (i.e. como os humanos ser 

relacionam e como modificam seus relacionamentos dentro de um 

grupo). Iremos ainda apresentar os conceitos básicos sobre atores 

sintéticos e mostrar como eles podem ser aplicados em um jogo 

sério, por exemplo. 

• No capítulo 3 apresentaremos alguns trabalhos relevantes sobre 

modelos de interação e relacionamentos direcionados para grupos 

de atores sintéticos. 
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• No capítulo 4 iremos apresentar o modelo BARIM (Believable 

Agents Interaction and Relationship Model), e os elementos do 

modelo serão detalhados e discutidos. 

• Em seguida, no capítulo 5, iremos apresentar as simulações 

realizadas com o BARIM. Para isto, apresentaremos 

primeiramente a ferramenta de simulação desenvolvida para 

possibilitar os experimentos. Em seguida apresentaremos os 

detalhes e as configurações utilizadas nessa simulação e 

discutiremos os resultados obtidos. 

• Por fim, faremos as considerações finais e discutiremos as 

contribuições e trabalhos futuros decorrentes deste estudo no 

capítulo 6. 
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2  
 

Simulando Relacionamentos 
Sociais Emergentes  

 

 
 

Neste capítulo iremos apresentar alguns fundamentos dos estudos sobre 

dinâmicas de grupos que são essenciais quando se deseja simular 

relacionamentos sociais emergentes. 

Os atores sintéticos representam uma opção plausível quando se deseja 

simular esses relacionamentos, pois já existem estudos com resultados 

relevantes sobre como modelar algumas características dos seres humanos 

nesses atores, tais como personalidade e emoções (e.g. [Silva 2007]).  

O estudo de simulações de grupos de atores sintéticos, no entanto, foi 

considerado apenas em poucos trabalhos, como o de Prada [2005], por exemplo, 

onde foi estudado apenas o ponto de vista do usuário em um grupo de atores. 

Alguns grupos de consultoria especializados em analisar o 

comportamento humano, como o grupo Symlog1, por exemplo, realizam com 

sucesso a análise comportamental de grupos de trabalho, indicando possíveis 

conflitos e potenciais líderes entre os membros do grupo. O que pretendemos é 

trazer aspectos desse estudo da psicologia de grupos para o paradigma de 

agentes inteligentes, através dos atores sintéticos, o que nos permite simular os 

relacionamentos desses atores e conseqüentemente estudar alguns fenômenos de 

grupos, como veremos a seguir.  

                                                 
1 Symlog Consulting Group - http://www.symlog.com 
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2.1 Dinâmica de Grupos 

A dinâmica de grupos é o estudo da natureza dos grupos de pessoas, 

incluindo as regras que guiam o grupo, as interações entre os membros e até 

mesmo as interações entre grupos. O termo dinâmica de grupos foi introduzido 

por Kurt Lewin [1939] e desde então vários estudos e teorias surgiram nessa 

área (e.g. [Homans 1950; Whyte 1951; Festinger 1957]). Nesta seção iremos 

apresentar algumas definições e conceitos essenciais da dinâmica de grupos 

com foco nas interações entre os membros de um mesmo grupo e os tipos de 

relacionamentos que podem emergir dessas interações. 

2.1.1 O Grupo 

Um grupo é definido como o conjunto de dois ou mais indivíduos, 

interdependentes e interativos, que se juntam para realizar objetivos específicos 

[Robbins 2004]. Os membros do grupo são interdependentes porque possuem 

algum grau de relacionamento [Cartwright e Zander 1968], o que faz com que 

cada ação de um membro tenha efeito sobre os outros. Esse efeito é geralmente 

associado aos objetivos do grupo, onde, por exemplo, uma ação de um membro 

que facilite a conclusão de uma tarefa tem um efeito positivo sobre todo o 

grupo. Contudo, outros tipos de relacionamentos, não ligados a tarefa, podem 

existir dentro de um grupo, como veremos mais adiante. Os grupos podem ainda 

ser divididos em grupos formais e informais. 

Os grupos formais são aqueles que são formados por uma estrutura pré-

definida, como numa empresa em que as pessoas são colocadas para trabalhar 

juntas e com papéis e tarefas bem definidos. Os grupos informais são alianças 

que não são especificadas formalmente e surgem naturalmente devido à 

necessidade social das pessoas [Robbins 2004]. Assim, por exemplo, dentro de 

uma empresa pode haver grupos informais de pessoas que possuem interesses 

em comum, tais como jogar golfe ou freqüentar um determinado bar. 
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2.1.2 Interação 

Uma interação pode ser definida como uma ação que é percebida e 

avaliada pelos outros. Essa ação tem entre seus componentes o ator que a 

originou, o ator ao qual ela é direcionada, os atores envolvidos indiretamente e 

a sua força, que define a importância da ação para o grupo [Prada 2005]. 

Segundo Bales [1950], as interações podem ser classificadas em dois grupos 

principais, as interações instrumentais, que são as relativas a tarefa, como uma 

sugestão de horário para uma reunião, por exemplo, e as interações sócio-

emocionais, que são as que afetam o lado social ou emocional dos indivíduos, 

como um elogio, por exemplo. 

A diferença entre um conjunto de pessoas e um grupo está nas interações 

que ocorrem entre eles. Um grupo interage muito mais freqüentemente e nele as 

interações são mais relevantes e inter-relacionadas. Vários fatores podem 

contribuir para que um grupo interaja mais que outros, alguns desses fatores são 

relacionados ao grupo e outros são relacionados aos indivíduos.  

Segundo Shaw [1981] alguns fatores dos indivíduos contribuem para 

suas interações no grupo, esses são: 

• Idade – pessoas com idades maiores tendem a possuir uma maior 

participação nas interações dos grupos. 

• Competência – a inteligência e competência é um fator 

importante para a participação do indivíduo no grupo. Pessoas 

mais inteligentes interagem mais e possuem uma maior influência 

nas decisões do grupo, tomando a posição de líder mais 

freqüentemente. 

• Motivação – membros do grupo com alta motivação interagem 

muito mais do que os membros desmotivados. 

• Personalidade – a personalidade influência tanto a quantidade de 

interações como a contribuição dessas pessoas para o grupo. 

Pessoas que possuem um maior grau de orientação social, que se 

relacionam melhor, interagem e contribuem mais para o grupo. 
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Outros fatores podem exercer influência nas interações dos grupos, como 

o papel ou a posição hierárquica do indivíduo. Fatores relativos ao grupo 

também influenciam as interações. Segundo Bales [1950] a dimensão do grupo 

é um fator importante para determinar a quantidade e as contribuições das 

interações. Em grupos pequenos, com menos de doze pessoas, a maioria dos 

membros interage e contribui para o grupo, enquanto em grupos maiores apenas 

uma pequena parcela interage e contribui. 

A composição do grupo é outro fator que contribui para as interações. 

Segundo Shaw [1981] os grupos podem ser classificados em homogêneos e 

heterogêneos, em relação a sua competência e personalidade. Um grupo 

heterogêneo em competência é aquele em que os membros possuem 

conhecimentos em áreas diferentes, como por exemplo um grupo de 

programadores e designers trabalhando juntos. Grupos heterogêneos em 

competência possuem melhor produtividade, pois os membros conseguem 

resolver os problemas mais facilmente e em geral alcançam soluções melhores e 

mais criativas. Já em relação à personalidade, grupos homogêneos são aqueles 

que os membros possuem gastam menos tempo se envolvendo e solucionando 

conflitos e por isso podem se concentrar mais na tarefa, tornando-se mais 

eficientes do que grupos heterogêneos. 

2.1.3 Relacionamentos 

Como vimos na seção 2.1.1, um dos fatores que define um grupo são os 

relacionamentos entre os membros. Alguns desses relacionamentos são 

inerentes do contexto do grupo e existem a priori, como relações familiares ou 

relações de trabalho, como entre pai e filho ou um empregado e seu chefe, por 

exemplo. Outros, os chamados relacionamentos sociais, são conseqüência das 

interações sócio-emocionais nas quais as pessoas se envolvem, e, por isso, são 

definidos durante o decorrer do tempo, emergindo à medida que o grupo 

interage. São esses últimos que chamamos de relacionamentos emergentes.  

Em uma simulação de grupo, esses relacionamentos sociais emergentes 

são parte essencial do processo de interação dos atores participantes, pois 

funcionam como a memória das interações sócio-emocionais. Cada vez que um 
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ator se envolve em uma interação desse tipo ele modifica seu relacionamento 

com quem ele interagiu, tornando esse relacionamento uma memória daquela 

interação. Assim, caso alguém interaja de forma hostil, por exemplo, em 

direção a um indivíduo ele modificará seu relacionamento com o agressor 

negativamente. Dessa maneira é possível que os participantes interajam com 

uma maior credibilidade, agindo coerentemente com o seu histórico de 

interações com cada membro do grupo. 

As relações sociais emergentes são importantes, também, porque por 

meio delas é possível identificar alguns fenômenos da psicologia de grupos, tais 

como a formação de coalizões ou a emergência de liderança [Castilho 2005; 

Robbins 2004; Prada 2005]. 

Conforme apontado por Castilho [2005], as coalizões são formações de 

relacionamentos fortes e temporários, com objetivos específicos. Quando os 

objetivos desaparecem, assim também acontece com as coalizões que eles 

originaram. Essas formações muitas vezes indicam um problema dentro do 

grupo, já essas facções tendem a se fechar e rivalizar com outras coalizões. 

Já em relação à liderança, pode-se afirmar que os líderes são 

normalmente os membros mais bem relacionados do grupo [Castilho 2005; 

Robbins 2004; Prada 2005], possuindo assim grande influência sobre o restante 

dos membros. Voltaremos ao assunto da liderança mais adiante, na seção 2.1.5. 

2.1.4 Poder 

O poder é a capacidade de um indivíduo de influenciar os outros 

[Robbins 2004]. Para isso é necessário que a pessoa no poder possua algo que a 

pessoa a ser influenciada deseje. Um funcionário, por exemplo, deseja manter o 

seu emprego e por isso seu chefe exerce poder sobre ele. 

French e Raven [1968] definiram cinco bases ou fontes de poderes: 

• Poder de coerção – a base desse poder é o medo. Reagimos a esse 

poder por temer as conseqüências negativas decorrentes da 

desobediência. 
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• Poder de recompensa – é o oposto ao poder coercivo, a pessoa se 

submete ao poder de recompensa porque pode alcançar algo que 

lhe é valioso através dele. 

• Poder legítimo – Em grupos formais, como nas organizações, o 

poder de um indivíduo geralmente se dá pela posição hierárquica 

que ele ocupa na estrutura. É exatamente isto que caracteriza o 

poder legítimo. 

• Poder do talento – é a influência que alguém exerce como 

resultado da perícia, habilidade ou conhecimento específico. É 

uma das mais poderosas fontes de influência, uma vez que à 

medida que as tarefas ficam mais especializadas, ficamos mais 

dependentes dos peritos para atingir nossos objetivos. 

• Poder de referência – esse poder emana da admiração pelo outro 

e do desejo de se parecer com ele. É um poder de influência 

social. Esse poder explica porque celebridades ganham fortunas 

para fazerem comerciais. 

2.1.5 Liderança 

Liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance 

de seus objetivos [Robbins 2004]. A origem dessa influência pode ser formal, 

como a conferida por um uma posição hierárquica. Como essa posição pode dar 

uma certa autoridade, uma pessoa pode assumir o papel de liderança apenas em 

função do cargo que ocupa. No entanto, nem todos que possuem um cargo 

hierárquico alto são líderes e nem todos os líderes possuem tais cargos. A 

liderança não formal – ou seja, a capacidade de influenciar que emerge fora da 

estrutura hierárquica – em geral é tão importante quanto a influência formal, ou 

até mais. 

Vários fatores podem contribuir para a emergência de um líder em um 

grupo. Entre eles podemos destacar a capacidade de comunicação, a 

personalidade e as capacidades técnicas ou expertise [Castilho 2005; Robbins 

2004]. Conforme discutimos na seção 2.1.3, os líderes são normalmente as 
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pessoas mais bem relacionadas no grupo, o que é devido muitas vezes a essa 

capacidade técnica superior. 

Como podemos observar as definições de liderança e poder estão 

relacionadas e muitas vezes o poder serve ao líder como facilitador de seu 

trabalho. Os líderes são pessoas que guiam o seu grupo para um objetivo em 

comum e muitas vezes exercem poder em função de sua influência.  

2.2 Simulações de Relacionamentos e Atores Sintéticos 

 Nesta seção iremos analisar a relevância do desenvolvimento das 

simulações de relacionamentos para os atores sintéticos e suas aplicações. 

Iremos também apresentar um exemplo de um ator sintético que poderia se 

beneficiar com um modelo de relacionamentos e discutir como os jogos sérios 

podem se beneficiar de um modelo baseado na psicologia de grupos. 

2.2.1 Atores Sintéticos 

A seguir descreveremos os requisitos para atores sintéticos propostos por 

[Loyall 1997]. Esses requisitos representam as características desejáveis em um 

ator sintético para que ele tenha um comportamento credível e nos ajudará a 

entender um pouco mais sobre esses atores.  

 

Personalidade 

A personalidade é a qualidade do que é pessoal, significa o caráter 

próprio e exclusivo de uma pessoa ou personagem [Bueno 1996]. Ela representa 

um fator importante que define os padrões de comportamento do indivíduo, 

diferenciando-se dos demais, mesmo quando observadas as mesmas condições 

de desenvolvimento e existência. Ela indica fatores do indivíduo que se mantêm 

constantes sob as condições normais do dia-dia, servindo como base para 

determinar, por exemplo, que uma pessoa que apresenta o traço introvertido em 

sua personalidade tem tendência a preferir trabalhar sozinha do que em grupos. 

É uma característica estável que tende a se manter ao longo do tempo. 
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Emoções 

A emoção é geralmente fruto de alguma experiência vivida pelo 

personagem e pode ajudar a entender qual ação é mais provável entre um 

conjunto de ações que o agente pode escolher para responder a uma 

determinada situação. As emoções podem fazer alguém responder a uma 

situação de uma maneira diferente e às vezes até fazendo com que um indivíduo 

saia dos traços mais comum de sua personalidade, como por exemplo, quando 

estão com medo. Outros exemplos de emoções são raiva, alegria e tristeza. 

 

Auto-motivação 

Auto-motivação significa que o ator é capaz de seguir seus próprios 

interesses e não ser apenas um agente puramente reativo. Ele possui objetivos e 

desejos internos e não age apenas quando estimulado. Assim, por exemplo, um 

ator deve ser capaz de iniciar uma interação, como reclamar de uma situação 

que vai contra seus objetivos. 

 

Mudança 

É a capacidade do ator de modificar seu comportamento. É importante 

lembrar que essa mudança deve manter as características principais do ator, tais 

como a personalidade ou as relações sociais que ele criou. Esse requisito é 

grande desafio porque é muito difícil assegurar que, utilizando-se técnicas 

automáticas, o personagem vai modificar seu comportamento e ainda manter as 

suas características principais.  

 

Relações Sociais 

Os atores sintéticos são interativos, isto é respondem a estímulos que 

lhes são feitos e são capazes de produzir estímulos em outros indivíduos. Sem 

interações com outros atores ou com o usuário eles seriam apenas personagens 

animados com um roteiro pré-definido. Manter relações sociais é essencial para 

que o ator possua uma memória de suas interações sócio-emocionais. Atores 

que não possuem relações sociais não são capazes de responder de forma 

realística e condizente com as interações passadas [Gruenwoldt 2005]. Em um 

cenário de um jogo, por exemplo, um guarda que não possua relações sociais 

vai sempre ou atacar ou deixar passar os jogadores, o que, segundo Gruenwoldt, 
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possui um efeito prejudicial na imersão do jogador. Enquanto um guarda que 

guarde relacionamentos vai poder distinguir entre quais os jogadores que foram 

hostis e quais foram amigáveis anteriormente. 

 

Consistência de Expressão 

Esse requisito se aplica aos atores que possuem um corpo, um rosto ou 

outra forma de expressão do seu estado emocional atual. Consistência de 

expressão significa que todas as partes do ator que se expressam devem 

representar fielmente o mesmo estado emocional e que, a todo o momento, 

devem expressar exatamente o estado atual do ator. 

Além desses requisitos os atores sintéticos geralmente compartilham da 

maioria dos requisitos dos agentes autônomos tradicionais, pois se utilizam dos 

mesmos sistemas de percepção, reação e de tomada decisão. No entanto vale 

ressaltar que o objetivo dos atores sintéticos, diferentemente dos agentes 

autônomos, não é o de ser inteligente [Loyall 1997] e sim apenas o de ter um 

comportamento credível, algo imensurável quantitativamente e que varia de 

acordo com o expectador (i.e. uma criança sentirá medo de um personagem 

animado muito mais facilmente do que um adulto). Um comportamento credível 

não precisa ser realista, ou seja, um ator pode se comportar de maneira irreal 

mas que transmite ilusão de vida, personalidade e outros requisitos dos atores 

sintéticos. 

Por se tratar de um problema de complexidade bastante elevada, a 

modelagem dos atores sintéticos estudados pela academia geralmente não leva 

em consideração todos os requisitos levantados por [Loyall 1997] e os trabalhos 

têm como objetivos atender um subconjunto destes requisitos. No Apêndice A 

descrevemos brevemente alguns modelos de personalidade e emoções mais 

utilizados na construção de atores sintéticos.  
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Figura 2.1 – Sargento John Blackwell 

 

Um bom exemplo de um ator sintético é o Sargento John Blackwell 

[Leuski et al. 2006]. Ele foi criado com objetivo de treinar novos recrutas do 

exército americano e ainda está em fase desenvolvimento para essa tarefa. 

Desenvolvido pelo ICT (Instituto para Tecnologias Criativas), ligado a 

Universidade do Sul da Califórnia e financiado pelo exército americano, a 

imagem do Sgt. Blackwell é projetada em uma tela translúcida do tamanho real 

de um ser humano (Figura 2.1) e se comporta como um verdadeiro soldado. Ele 

possui uma personalidade forte e não aceita que as discussões saiam do foco 

profissional. Esse projeto utiliza o que há de mais moderno em reconhecimento 

e sintetização de voz, além de estudos avançados em de expressões facial e 

movimento corporal. O ator se comunica com o usuário através de voz e de 

gestos corporais, movimentando os braços e até simulando o efeito da 

respiração humana nos seus movimentos.  

Esse ator, no entanto, não se relaciona com quem interage e suas 

interações resumem-se apenas a responder quando questionado ou 

cumprimentar o usuário no início da apresentação. Caso esse ator possuísse um 

modelo de interações e relacionamentos ele poderia ser aplicado a simulações 

de grupos, o que aumentaria a possibilidade de aplicações tanto dentro do 

exército, como em uma simulação de um acampamento durante a guerra, por 

exemplo, quanto em outras aplicações, como os jogos sérios, que veremos a 

seguir. 
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2.2.2 Jogos sérios 

Um dos tipos de aplicações que mais se beneficiarima com o aumento do 

realismo comportamental dos atores sintético, incluindo a capacidade de 

simular relacionamentos emergentes, são os chamados jogos sérios. Os jogos 

sérios são aqueles que combinam entretenimento com o aprendizado de alguma 

habilidade ou conhecimento específico, sendo o último geralmente mais 

importante do que o primeiro. Nesses jogos o usuário aprende através da suas 

experiências e os conhecimentos transmitidos variam desde procedimentos 

médicos até treinamento militar [Silva 2007]. 

Essa categoria de jogos pode se beneficiar enormemente com a utilização 

dos atores sintéticos que possuem relacionamentos sociais, já que a 

credibilidade desses atores pode enriquecer bastante a experiência do usuário e, 

conseqüentemente, ter efeitos positivos sobre o aprendizado, que é o maior 

objetivo dessa categoria de jogos. 

Um jogo sério que se destaca pela utilização de atores sintéticos é o 

Virtual Team [VTeam 2006] (Figura 2.2). Esse jogo foi desenvolvido para 

auxiliar o treinamento de gerentes de projetos em aspectos ligados ao 

gerenciamento de pessoas e, conseqüentemente, precisa que os atores possuam 

uma realidade comportamental razoável [Silva 2007]. 

Nesse jogo o usuário assume o papel do gerente de projetos e precisa 

desenvolver aspectos ligados tanto as interações entre os participantes, como 

resolução de conflitos e melhora da comunicação, através de reuniões, por 

exemplo, quanto aspectos relativos ao indivíduo, como desenvolvimento das 

competências pessoais dos membros da equipe, por exemplo. Os atores ainda 

possuem relacionamento tanto com os outros atores quanto em relação ao 

gerente do projeto. 

Os atores do Virtual Team implementam o modelo de comportamento 

proposto por Silva [2007], que utiliza modelos de personalidade e emoções. 

Esses atores demonstram emoções como tristeza e raiva e possuem objetivos 

tanto relacionados a tarefa, como realizar um trabalho ao qual foram 

designados, quanto objetivos pessoais, tais como descansar ou beber água. 
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Figura 2.2 – Jogo Virtual Team 

 

Em um jogo como esse, os fundamentos psicológicos tanto dos 

indivíduos quanto do grupo são importantíssimos para que se possa obter uma 

simulação credível. O gerente em treinamento só terá um aprendizado válido 

caso o grupo possa simular os conflitos, coalizões e outros fenômenos de 

grupos de maneira coerente e que se assemelhe com a realidade. 

2.3 Requisitos 

Além do realismo, da coerência com o que propõe a psicologia social ou 

simplesmente o senso comum, um modelo de interação e relacionamentos 

precisa atender a alguns requisitos, digamos não-funcionais, para que possa ser 

utilizado em aplicações de tempo real, como jogos e precisa levar em 

consideração que as pessoas que desenvolverão as interações nessas aplicações 

nem sempre possuem um conhecimento computacional abrangente, já que 

muitos são da área de design ou de outras áreas ligadas à arte. 

O modelo precisa também ser extensível e escalável, ou seja, é preciso 

que os desenvolvedores tenham a liberdade de adicionar ou remover interações, 

por exemplo, e que a quantidade de atores envolvida não seja muito limitada. 
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Além disso o modelo precisa ser aplicável a diversos domínios, já que 

não se pode definir a priori o tipo nem o domínio da aplicação em que se 

utilizará os atores sintéticos, principalmente pelo vasto uso que esses atores 

podem ter. 

Então chegamos a alguns requisitos básicos que precisamos pensar 

quando definimos um modelo de interações, tais como: 

• Baixo custo computacional – não deve possuir altos custos de 

memória e processamento. 

• Estrutura simples e compreensível – precisa ser de fácil 

entendimento para o público geral. 

• Extensível e escalável – deve permitir a inclusão de novas 

interações e novos atributos aos atores e não limitar a quantidade 

de atores. 

• Independente de domínios – não deve se limitar a um único 

domínio. 

O modelo que nós iremos apresentar se encaixa nesses requisitos, como 

iremos mostrar adiante. Para tentar ajudar novos desenvolvedores a instanciar o 

modelo, nós desenvolvemos um simulador que implementa o referido modelo e 

instancia cada um dos seus componentes. Isso torna mais claro como cada parte 

precisa ser instanciada e ajuda a esclarecer quaisquer dúvidas remanescentes.  

2.4 Conclusão 

Neste capítulo apresentamos alguns fundamentos da dinâmica de grupos 

que precisam ser estudados quando se pretende realizar uma simulação de um 

grupo de atores. 

Vimos também que alguns fenômenos como a emergência de liderança e 

a formação de coalizões são plausíveis de serem estudados através dos 

relacionamentos sociais emergentes dos membros do grupo. 

Apresentamos uma visão geral sobre os atores sintéticos e mostramos 

uma aplicação prática da utilização desses atores em grupos, os jogos sérios. 
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Além disso, discutimos os requisitos necessários para se desenvolver um 

modelo de interação e relacionamento quando se deseja que ele possa ter uma 

utilidade prática razoável. 

Sem um modelo de interação e relacionamentos os atores sintéticos 

possuem utilidade prática bastante limitada. No próximo capítulo iremos 

mostrar alguns trabalhos que se destacaram por utilizar modelos de interação e 

relacionamentos em grupos de atores sintéticos. 
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3  
 

Modelos de Interação e 
Relacionamento  

 

 

 

Neste capítulo iremos apresentar alguns trabalhos que utilizaram grupos 

de atores sintéticos. Nem todos, no entanto, possuem um modelo de interações 

explícito. 

Como vimos no capítulo anterior, um dos fatores que torna os atores 

sintéticos interessantes é a interatividade. Os seres humanos são naturalmente 

interativos [Robbins 2004] e se o objetivo dos atores sintéticos é fazer com que 

os seres humanos acreditem no comportamento deles, eles precisam interagir de 

forma convincente e coerente. 

Quando os seres humanos realizam interações sócio-emocionais eles 

desenvolvem relacionamentos que são frutos dessas interações. Do mesmo 

modo, os atores sintéticos precisam possuir um modelo de relacionamento que 

lhes ajude a realizar interações no futuro coerentes com as ocorridas no 

passado. 

Contudo, apesar dos atores sintéticos serem interativos e desse fato 

surgir a necessidade de possuírem relacionamentos, poucos trabalhos focam 

seus estudos nas interações, relacionamentos e comportamento de grupos de 

atores. 
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3.1 Projeto Oz 

Um dos trabalhos pioneiros na área de atores sintéticos e que utiliza 

interações tanto entre os atores quanto entre atores e seres humanos é o Projeto 

Oz [Mateas 2002]. Esse projeto desenvolvia aspectos relacionados ao que eles 

chamavam de “drama interativo”, incluindo os personagens autônomos dessas 

estórias. Esses “dramas interativos” eram estórias que possuíam uma parte do 

roteiro pré-definido, mas que poderiam tomar rumos diferentes de acordo com 

os eventos que acontecessem, incluindo a intervenção dos usuários do sistema. 

Nesse projeto foram desenvolvidos atores sintéticos chamados Woggles 

(Figura 3.1) que possuíam personalidade e emoções e se comunicavam através 

de textos pré-definidos ou de gestos corporais. Eles interagiam tanto com outros 

Woggles quanto com seres humanos. A autonomia desses atores era limitada 

pela utilização de scripts que definiam o que eles deveriam fazer, mas era 

possível interagir com eles e mudar o curso de ação da estória. Isso era possível 

graças ao “gerenciador de drama” desenvolvido pelo projeto Oz, onde o 

próximo passo da estória era escolhido dentro de um conjunto de possibilidades 

pré-definidas e organizadas por prioridade de acordo com cada situação. Com 

este gerenciador de drama o projeto Oz conseguia que a estória possuísse 

interatividade e coerência ao mesmo tempo, mesmo diante de uma alta 

complexidade e um vasto espaço de decisão. 

 

 

Figura 3.1 – Woggles do projeto Oz. 
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3.2 Steve 

O ator sintético Steve (Figura 3.2) foi desenvolvido com a finalidade de 

treinar membros da marinha americana [Rickel e Johson 1999]. O seu cenário 

de trabalho é o interior de um navio e ele pode dar treinamento em vários 

aspectos desse ambiente, como mecânica do navio, operação dos controles ou 

como agir em situações de emergência. Criado primeiramente com o objetivo de 

ser apenas um tutor, Steve guiava os usuários através do ambiente virtual no 

qual eles estavam imersos por meio de um capacete com visores, headphones, 

microfone e de luvas que lhes permitiam realizar operações como apertar um 

botão no painel de controle do navio ou utilizar uma alavanca. Nesse papel 

Steve se restringia a se comunicar com o usuário dando instruções de como 

prosseguir na tarefa que estava sendo realizada ou informar quando alguma 

ação errônea havia sido tomada. 

Percebendo o potencial de Steve para o treinamento de times dentro do 

navio, os pesquisadores resolveram ampliar sua atuação para equipes de 

usuários.  Com isso foi adicionado a Steve a possibilidade de ser também um 

membro da tripulação, servindo de reserva quando a equipe não estivesse 

completa. Com isso havia duas possibilidades de papéis para Steve, ser um 

membro da equipe ou um tutor, podendo inclusive haver mais de um ator Steve 

numa mesma simulação. 

 Como poderia haver mais de um ator sintético como membro da equipe a 

habilidade de comunicação era um fator essencial para que o treinamento 

pudesse ser proveitoso para os usuários. Nesse sentido os atores se comunicam 

o máximo possível, informando dificuldades e novas tarefas concluídas. 

Quando mais de um ator ou usuário precisa resolver uma tarefa em comum, esta 

é divida em tarefas menores e cada ator atua em uma sub-tarefa separadamente. 

Os agentes já sabem a priori quais os passos que devem ser realizados pra 

resolver um determinado problema e apenas seguem esses passos à medida que 

os subproblemas vão se desdobrando. Devido à natureza do problema e ao 

objetivo de Steve, os atores envolvidos nessas simulações não desenvolvem 

nenhum tipo de relacionamento entre eles ou o usuário. 
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Figura 3.2 – Steve observa enquanto uma tarefa é realizada. 

 

3.3 O modelo SGD 

Em seu trabalho, Prada [2005] estudou a credibilidade de grupos de 

atores sintéticos do ponto de vista de seres humanos que também faziam parte 

do grupo. Ele desenvolveu um modelo de interação chamado SGD (Synthetic 

Group Dynamics) em que seres humanos e atores sintéticos resolvem tarefas 

colaborativamente.  

O modelo SGD é baseado no princípio de que o personagem precisa estar 

consciente do grupo, dos membros do grupo e estar apto a construir um modelo 

social do grupo e raciocinar sobre ele. Os atores participantes possuem, além 

das suas tarefas colaborativas e de seus objetivos pessoais, um modelo do 

grupo, que se caracteriza por quatro níveis: 

• Nível individual – define as características de cada membro do grupo. 

• Nível de grupo – define a estrutura do grupo. 

• Nível de interação – define os tipos de interação e suas dinâmicas. 

• Nível de contexto – define o ambiente e a natureza das tarefas do grupo. 

No nível individual cada ator é modelado como uma entidade única, 

baseado em características como nome, personalidade e habilidades. No nível 

de grupo são consideradas as estruturas existentes (i.e. sociais, hierárquicas, 
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familiares, etc.) e a atitude de cada membro em relação ao grupo. Essas 

estruturas podem ser de comunicação, de poder ou de atração interpessoal. No 

nível de interação são categorizadas as interações do grupo e suas dinâmicas. 

No nível de contexto são definidas as regras de convivência e trabalho do 

grupo. 

Prada realizou ainda um experimento no qual submeteu usuários a um 

jogo chamado Perfect Circle (Figura 3.3), desenvolvido por ele, em que o 

usuário é parte de um grupo de atores sintéticos que precisam realizar tarefas 

em conjunto para atingir um objetivo comum. O experimento foi realizado com 

a presença do modelo SGD e sem ele, sendo constatado que os usuários se 

identificavam e confiavam mais no grupo quando o modelo estava ligado do 

que nos outros casos. 

 

 
Figura 3.3 – Jogo Perfect Circle 

 

3.4 Conclusão  

Nesse capítulo tivemos uma visão geral sobre os trabalhos que estudaram 

grupos de atores sintéticos. É importante perceber que poucos trabalhos se 

dedicam a estudar as interações de seus atores mais detalhadamente, o que 

certamente representa um déficit na credibilidade desses atores.  
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No próximo capítulo iremos mostrar um modelo de interações e 

relacionamentos que pode ser aplicado em diversos domínios e deve ajudar 

novos atores a interagir de maneira mais coerente e convincente nos ambientes 

em que atuam. 
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4  
 

BARIM: Um Modelo para 
Simulações de 

Relacionamentos. 
 

 

 

Mesmo quando possuem um relacionamento limitado, com um único 

usuário por exemplo, os atores sintéticos interagem de alguma forma com esse 

usuário, seja por entrada de texto, voz ou simplesmente por gestos e expressões. 

Quando incluídos em grupos de atores sintéticos, de seres humanos ou de uma 

combinação dos dois, as interações e os relacionamentos tornam-se um fator 

essencial para garantir a credibilidade desses atores.  

É necessário que os atores interajam de forma que o expectador de suas 

interações seja convencido de que aquela comunicação ocorreu de acordo com o 

comportamento demonstrado anteriormente pelo ator sintético. Para isso é 

preciso que os atores possuam um modelo de interação e de relacionamento. 

Esse modelo de relacionamento serve como uma memória das interações e 

permite que as próximas interações com alguém que lhe fez mal (ou bem) sejam 

coerentes com essa percepção e com a personalidade do ator. Por exemplo, um 

ator que possui uma posição de poder não vai permitir que um de seus 

comandados seja insubordinado diversas vezes. 

Nesse capítulo iremos apresentar o BARIM (Believable Agents 

Relationship and Interaction Model), um modelo de interações que tem como 
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objetivo servir como base para sistemas de múltiplos atores sintéticos que 

precisam de interações tanto entre os atores quanto entre eles e seres humanos 

que façam parte do sistema. 

O modelo de interação e relacionamentos entre atores sintéticos BARIM 

é composto de três elementos principais: um conjunto de interações, um 

protocolo de comunicação e uma estrutura de relacionamentos. O modelo não 

possui um alto custo computacional e é bastante simples de ser implementado. 

Ele pode ser estendido adicionando-se novas interações ou mesmo novos 

atributos aos atores e é escalável à medida que a única parte do modelo que leva 

em consideração o número de atores, que é o relacionamento, cresce 

linearmente com a adição de novos atores. O modelo é também independente de 

domínio, porque não restringe o protocolo que será implementado. Isso permite 

que o desenvolvedor tenha liberdade de criar um protocolo que atenda a todas 

as suas necessidades e não possui grande impacto nos outros elementos do 

modelo. 

A seguir vamos especificar cada um dos elementos do modelo e fazer 

algumas considerações sobre suas implementações. 

4.1 Interações 

As interações entre seres humanos são um tema que possui um 

embasamento psicológico aprofundado. Segundo Jesuíno [2000] a maior parte 

dos resultados relevantes em interações grupos de indivíduos é decorrente do 

estudo de Bales [1950] e seus associados. Bales desenvolveu método de análise 

de grupos baseado na observação das interações que ocorrem entre os membros 

do grupo. Ele chamou esse método de IPA (Processo de Análise de Interação) e 

propôs que as interações de grupos deveriam ser divididas em doze categorias 

distintas. O Quadro 4.1 mostra as doze categorias propostas por Bales divididas 

por seus aspectos sócio-emocionais como positivas, negativas ou neutras. 

Interações positivas são as que contribuem positivamente para as relações 

sócio-emocionais dos membros envolvidos, enquanto as negativas contribuem 

negativamente e as neutras não possuem influência direta sobre essas relações.  
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Quadro 4.1- Categorias do IPA de Bales 

Categoria 
Influência 
sócio-emocional 

1. Parecer amigável positiva 

2. Diminuir tensão positiva 

3. Concordar positiva 

4. Dar sugestão neutra 

5. Dar opinião neutra 

6. Dar informação neutra 

7. Pedir informação neutra 

8. Pedir opinião neutra 

9. Pedir sugestão neutra 

10. Discordar negativa 

11. Mostrar tensão negativa 

12. Parecer não amigável negativa 

 

Bales define cada categoria da seguinte forma: 

• Parecer amigável – Ato que mostra solidariedade, aumenta a 

auto-estima dos outros, mostra amabilidade. Por exemplo, quando 

um membro da equipe motiva outro membro da equipe que 

cometeu um erro. 

• Diminuir tensão – Ato que mostra uma diminuição da tensão e 

aumento da satisfação geral. Por exemplo, contar uma piada ao 

início de uma reunião. 

• Concordar – Ato que mostra aceitação passiva, compreensão e 

concordância. Por exemplo, concorda com uma proposta feita por 

outro membro. 
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• Dar sugestão – Ato que provê direção sem retirar a autonomia dos 

outros membros. Por exemplo, sugerir uma data de reunião. 

Dar opinião – Ato de avaliar. Geralmente esses atos começam com “Eu 

acho”, “Eu acredito”, “Me parece”, etc. 

• Dar informação – Ato de prover informação objetiva. Por 

exemplo, informar que uma sala de reunião está ocupada. 

• Pedir informação – Ato de pedir informação objetiva. Por 

exemplo, perguntar se uma sala de reunião está ocupada. 

• Pedir opinião – Ato de pedir a avaliação de outro membro da 

equipe sobre algo. Por exemplo, perguntar o que ele achou de um 

determinado trabalho. 

• Pedir sugestão – Ato de pedir direção na maneira de agir. Por 

exemplo, pedir ao grupo que sugiram datas para a próxima 

reunião. 

• Discordar – Ato de mostrar rejeição passiva ou falta de 

concordância. Por exemplo, discordar de uma proposta feita por 

outro membro. 

• Mostrar tensão – Ato que indica desconforto com a situação 

atual. Por exemplo, reclamar de uma discussão. 

• Parecer não-amigável – Ato que diminui o status ou auto-estima 

de outro membro da equipe. Por exemplo, mostrar hostilidade 

quando um membro comete um erro. 

 

O modelo não especifica quais interações os desenvolvedores devem 

utilizar em sua aplicação, pois isso depende do domínio em que os atores irão 

agir. No entanto sugerimos utilizar as categorias de Bales como base quando 

criar interações. A única restrição é que as interações possam ser classificadas 

quanto a sua função sócio-emocional em neutra, positiva e negativa, pois isso 

será essencial para o modelo de relacionamento adotado, como veremos mais 

adiante. 
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4.2 Relações Sociais 

As relações sociais emergentes da interação dos atores sintéticos são o 

principal resultado proveniente da simulação do grupo. Elas funcionam como 

uma “memória” das interações passadas e permitem que os atores formem uma 

rede social dos outros membros do grupo que participam. Sem esses 

relacionamentos os atores são incapazes de agir nas próximas interações 

coerentemente com as que se envolveram anteriormente, comprometendo 

seriamente a sua credibilidade e conseqüentemente a imersão do usuário no 

mundo virtual [Gruenwoldt 2005]. 

O sistema de relacionamento adotado no BARIM consiste em três níveis 

de relacionamento: amigável, não-amigável e neutro.  Embora seja suficiente 

que os atores tomem suas decisões baseando-se apenas nesses três níveis macro 

de relacionamento, é importante que haja um espaço para cada nível, que 

permita que o ator não mude completamente de nível de relacionamento a cada 

interação que perceba. Na Figura 4.1 vemos uma seta que indica que esse ator 

possui relacionamento neutro com outro ator, no entanto, como ilustra a figura, 

ele está mais próximo de se tornar amigo do que o oposto. Esse espaço entre as 

transições de estado é importante porque as interações sócio-emocionais, como 

veremos a seguir, podem possuir intensidades diferentes, fazendo com que 

possa haver pequenas alterações na relação entre os agentes sem alterar os 

relacionamentos. Além disso, é importante notar que, em fins práticos, é mais 

difícil sair dos estados de amigável e não-amigável do que sair do estado 

neutro, uma vez que os atores tendem, por exemplo, a realizar menos interações 

amigáveis com atores que consideram não-amigáveis (dependendo do contexto 

elas podem simplesmente não ocorrer), a não ser que todos sejam atores 

benevolentes (que praticam o bem incondicionalmente), ou outras condições 

que se apliquem ao meio em que eles atuem determinem que precisam agir 

dessa maneira, como por exemplo  em um ambiente de trabalho em que o ator 

pode se ver pressionado a atender seu chefe por uma questão de posição 

hierárquica. Outra questão importante no que diz respeito ao espaço entre os 

estados de relacionamento é quando eles são aplicadas nos jogos. Os jogadores 

aprendem primariamente por meio de suas experiências [Salen e Zimmerman 
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2004] e é importante que eles perceba para cada contexto quais interações 

afetam os relacionamentos, podendo voltar atrás de uma interação não-amigável 

que tenha feito contra um personagem importante, por exemplo. 

 

 

Figura 4.1 – Níveis de relacionamento 

 

Adotamos ainda a Teoria do Equilíbrio, proposta por Heider [1970] para 

guiar as interações que os atores percebem e que não são direcionadas a eles. 

Essa teoria é definida como uma tripla POX, onde P é uma pessoa, O é outra 

pessoa e X é outra pessoa ou um objeto que ambos P e O possuem 

conhecimento a respeito. Essa tripla representa a configuração cognitiva das 

relações de P com O e X, bem como a crença de P sobre a relação entre O e X, 

como ilustra a Figura 4.2.  

 

 

Figura 4.2 – exemplo de uma configuração POX 

 

Essas relações podem ser positivas, quando por exemplo P gosta de O, ou 

negativas, quando O não gosta de X. Isso faz com que existam oito 

configurações possíveis para representar a crença de P em relação a O e X. 

Segundo Heider, algumas dessas configurações são instáveis, principalmente se 

as atitudes são muito fortes, positiva ou negativamente. Ele então dividiu essas 

oito configurações em dois grupos, as estáveis (Figura 4.3) e as instáveis 

(Figura 4.4). 
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Figura 4.3 – Configurações cognitivas estáveis 

 

 
Figura 4.4 – Configurações cognitivas instáveis 

 

A Teoria do Equilíbrio afirma que as pessoas tendem a evitar estados 

instáveis e quando percebem que estão em um desses estados elas mobilizam 

esforços para mudar para um estado estável. Por exemplo, suponha que uma 

pessoa P tenha uma atração positiva por um objeto X e por uma pessoa O e que 

P acredita que O também tem uma atitude positiva em relação a X, construindo 

assim uma configuração cognitiva estável. Agora suponha que por algum 

motivo, P muda sua atitude em relação a X para negativa. Dessa forma P se 

encontra em uma configuração instável e pode sair dessa situação de três 

formas: mudando sua atitude para X de volta para positiva, mudando sua atitude 

em relação a O para negativa ou fazendo O mudar sua atitude em relação a X 

para negativa. Essa última opção nem sempre está disponível e por isso é mais 

difícil de ocorrer. Esse processo é ilustrado na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Exemplo de mudanças nas configurações 

 

Baseado na teoria do equilíbrio os agentes que utilizam o BARIM devem 

sempre mudar suas relações com outros agentes em direção a configurações 

estáveis. Quando um agente percebe uma interação que não é direcionada a ele 

e tem intensidade diferente de neutra ele deve modificar sua relação com os 

atores participantes da interação em direção a uma configuração estável. Por 

exemplo, quando o ator A1 nega ajuda ao ator A2, os atores que são amigos de 

A2 diminuem um pouco a intensidade de seus relacionamentos positivos com o 

ator A1. Quando houverem outros fatores envolvidos, como hierarquia por 

exemplo, eles podem ser levados em consideração nessa decisão, de acordo com 

a personalidade de cada ator. 

Interações diretas devem possuir mais influência sobre os atores do que 

as interações indiretas. No entanto, como há um grande número de interações  

direcionadas a outros atores no ambiente, estas últimas também exercem grande 

influência nas relações dos atores e por isso não devem ser menosprezadas. 

4.3 Protocolo 

O protocolo que rege as interações é dependente do domínio da 

aplicação. O fator mais importante a se levar em consideração quando se está 

criando um protocolo desse tipo é não favorecer um tipo de interação sobre 
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outra em uma determinada situação, permitindo assim que a autonomia do ator 

seja mantida e que caiba a ele decidir qual interação deva utilizar. 

Em protocolos por turnos algo que precisa se levar em consideração é a 

ordem em que os atores poderão interagir. Segundo Shaw [1981] as pessoas 

com maiores habilidades técnicas ou personalidades sociáveis tendem a 

interagir mais que o restante do grupo, sendo assim esses são dois parâmetros 

interessantes. Outros fatores interessantes para determinar a ordem das 

participações num protocolo por turnos são a motivação e a posição hierárquica 

do ator, já que indivíduos mais motivados ou com altas posições hierárquicas 

tendem a interagir com maior freqüência que os demais. 

O protocolo pode visto como diálogos ou broadcasts de mensagens de 

um para muitos, permitindo que um ator se dirija diretamente a outro ator ou a 

todos os membros do grupo de uma vez. Como protocolos em tempo real podem 

ser bastante complexos, uma maneira de tentar facilitar o desenvolvimento é 

enxergar várias situações por turnos, que podem ocorrer paralelamente. Assim, 

por exemplo, um diálogo é visto como uma interação por turnos entre dois 

atores, mas vários desses diálogos podem ocorrer ao mesmo tempo e em ordens 

não especificadas. Em tempo real é preciso levar em consideração ainda que um 

ator possa receber uma interação direcionada para todo grupo durante um 

diálogo com outro ator. 

Um problema comum que precisa ser evitado em ambos os tipos de 

protocolos é que os atores não devem entrar em diálogos que podem consumi-

los indefinidamente, o que pode acontecer se os atores proverem opinião de 

opiniões, por exemplo. 

A seguir iremos concluir esse capítulo e fazer algumas observações sobre 

possíveis aplicações do modelo apresentado. 

4.4 Conclusão 

Neste capítulo apresentamos o BARIM, um modelo de interação genérico 

para atores sintéticos em jogos sérios.  Este modelo serve como guia para novos 

desenvolvedores que utilizem grupos de atores sintéticos em suas aplicações. 
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Essas aplicações variam desde jogos até simulações sem a participação do 

usuário. Vimos em detalhes os três componentes do modelo, as interações, os 

relacionamentos e o protocolo, de uma maneira que pode ser aplicável a vários 

domínios. 

 Nos trabalhos que estudam grupos de atores sintéticos o foco muitas 

vezes é o ator [Rickel e Johnson 1999], a coerência da estória [Mateas 2002] ou 

a participação do usuário como membro do grupo [Prada 2005], sem analisar as 

redes sociais que emergem das interações. Um modelo de interações como o 

que foi apresentado, que se baseia nos estudos consolidados da psicologia e tem 

seu foco nas interações sócio-emocionais e nos relacionamentos que são 

conseqüência destas, pode ser utilizado para se estudar fenômenos sociais de 

grupos com ambientes virtuais, tais como a emergência de liderança, a 

formação de coalizões dentro de um grupo, ou conflitos originados  por 

exemplo. 

 Outras aplicações que precisem de interações e relacionamentos 

coerentes com os dos seres humanos podem se utilizar desse modelo, como o 

caso do Virtual Team [2006], um jogo sério para treinamento de gerentes de 

projetos apresentado na seção 2.2.2. Com interações e relacionamentos 

condizentes com a realidade é possível treinar pessoas para resolver os conflitos 

de grupos  utilizando-se um jogo ou simulador, fazendo com que elas possam 

aprender quais os resultados de suas ações por meio das interações com os 

atores sintéticos. 

No próximo capítulo iremos apresentar um simulador que foi 

desenvolvido utilizando-se o modelo BARIM e explicaremos em detalhes como 

cada elemento do modelo pode ser instanciada para um domínio específico. 
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5  
 

Um Exemplo de Aplicação 
do BARIM 

 

Nesse capítulo iremos apresentar uma ferramenta de simulação 

desenvolvida junto com o modelo para que fosse possível validar a sua 

utilização. O foco dessa simulação é o resultado das interações sócio-

emocionais, ou seja, os relacionamentos sociais emergentes, de um grupo de 

atores sintéticos que interagem de acordo com o modelo BARIM.  

Um dos principais objetivos da análise das relações sociais dos atores é 

identificar alguns fenômenos de grupos estudados pela psicologia, tais como a 

emergência de líderes ou a formação de coalizões [Castilho 2005; Robbins 

2004; Prada 2005]. 

Na próxima seção iremos discutir o simulador implementado, e o 

objetivo de seu desenvolvimento. Em seguida iremos apresentar o contexto 

dessa simulação, o domínio específico em que estamos trabalhando, bem como 

os atores sintéticos que utilizamos. Em seguida iremos mostrar em detalhes 

como os elementos do modelo foram implementados e os resultados obtidos. 

Por fim discutiremos o que poderia ser melhorado em trabalhos futuros dessa 

simulação.  

5.1 O Objetivo do Simulador Desenvolvido 

A ferramenta utilizada para a simulação em questão foi desenvolvida 

baseando-se no modelo apresentado no capítulo 4. Ele consiste em um 

simulador de comportamento de atores sintéticos baseado em regras e 
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desenvolvido utilizando-se a máquina de inferência JEOPS [2001]. A 

arquitetura dos principais componentes do simulador pode ser visualizada na 

Figura 5.1.  

Interface Gráfica

Simulador

Ator

JEOPS

Gerenciador de 

tarefas
Base de regras

 

Figura 5.1 – Arquitetura do simulador 

  

Este simulador é restrito ao contexto que apresentaremos a seguir, porém 

não restringe a quantidade de atores participantes e, excetuando-se pela 

estrutura básica de comunicação de mensagens do protocolo, que será 

apresentada posteriormente neste capítulo, não há restrição quanto aos 

mecanismos de decisão ou modelos dos atores sintéticos utilizados, que podem 

ter seu comportamento modificado simplesmente modificando-se a base de 

regras. 

O objetivo desse simulador é a validação do modelo BARIM. Para isso 

escolhemos simular o fenômeno do surgimento da liderança, partindo da 

hipótese de que, no contexto sugerido, o ator que desenvolver a melhor rede de 

relacionamentos pode ser considerado o líder do grupo [Castilho 2005; Robbins 

2004; Prada 2005]. Como todo o experimento se desenvolve ao redor da tarefa e 

o único atributo considerado no ator, como detalharemos mais adiante, é a 

habilidade, é de se esperar que o ator com a maior habilidade desenvolva a 

melhor rede de relacionamentos e conseqüentemente se destaque como líder do 

grupo. 
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5.2 A Simulação Realizada 

Para simular a interação de um grupo de atores sintético escolhemos um 

contexto onde os atores trabalham cooperativamente para realização de uma 

determinada tarefa. Isso pode levantar questões interessantes, como veremos 

mais adiante. 

Por se tratar de uma simulação sem a interferência do usuário e também 

para facilitar a análise das interações, optamos por utilizar um protocolo 

baseado em turnos, o que conseqüentemente nos ajuda a entender melhor os 

resultados. 

Cada tarefa é constituída de vários pontos e a simulação é executada até 

que a soma de todos os pontos dos atores atinja um determinado valor. No 

início de cada turno o ator tenta realizar pedaços de uma tarefa. Esta tentativa 

pode ter três possíveis resultados: um acerto, uma falha ou um erro, podendo 

assim contribuir de forma positiva, neutra ou negativa para o objetivo do grupo. 

A cada vez que o ator acerta, ele ganha um determinado número de pontos, que 

são acumulados; a cada falha nenhum ponto é adicionado e a cada erro pontos 

são subtraídos, o que causa retrabalho para todos os membros do grupo e 

conseqüentemente contribui negativamente para o sucesso do objetivo comum. 

A simulação continua até que a soma dos pontos de todos os atores atinja certa 

quantia. Isto causa interdependência entre os atores, já que o resultado de um 

indivíduo influencia no resultado do grupo. Interdependência, como visto na 

seção 2.1, é um dos fatores que diferenciam um grupo de um agregado de 

pessoas. 

O espaço ambiente é considerado pequeno o suficiente para que todos 

atores percebam todas as interações que ocorrem, mesmo as que não são 

direcionadas a ele. Um exemplo de um cenário que se encaixaria no contexto 

que estamos simulando seria o de uma empresa que desenvolve software, onde 

os atores representam os engenheiros de software. 

Nesse contexto é possível analisar a ocorrência de fenômenos de grupos, 

como conflitos, coalizões e em particular o surgimento da liderança, discutido 

na seção 2.1. A seguir iremos discutir sobre dois aspectos relativos ao contexto 

da simulação, a tarefa propriamente dita e a dimensão do grupo. 
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5.2.1 A Tarefa 

A tarefa é o aspecto mais importante do contexto em questão e por isso a 

simulação que iremos apresentar é toda baseada nesse conceito. O simulador 

possui um gerenciador de tarefas que é responsável por determinar quantos 

pontos foram obtidos na realização de uma determinada tarefa. Esse 

gerenciador possibilita que mais de um ator tente realizar uma tarefa 

colaborativamente; nesses casos é obtida a média das habilidades dos atores e 

adicionado um bônus de 40% do valor dessa média, pois se considera que há 

uma maior facilidade em se resolver uma tarefa em grupo do que sozinho[Prada 

2005]. Assim por exemplo, quando um ator habilidade 80 junta-se a um ator de 

habilidade 60, a habilidade considerada na realização da tarefa é de 98. 

Uma tarefa é constituída de várias ações, subtarefas e com isso pode ser 

completada em um ou em vários turnos. Por simplicidade, supomos que todas as 

tarefas possuem o mesmo tamanho e a mesma complexidade. 

Adicionalmente, quando um ator não consegue realizar uma tarefa 

(obtendo um erro ou uma falha) o gerenciador torna mais difícil para ele 

realizar a tarefa sozinho, penalizando-o com uma redução de 25% em sua 

habilidade nas tentativas subseqüentes. Isso simula um conceito de 

competência, que é a capacidade de resolver um problema específico, fazendo 

com que o ator que não consiga realizar a tarefa precise procurar outro ator com 

a competência de resolver aquele problema.  

A seguir vamos justificar porque optamos por trabalhar com grupos 

pequenos e como isso pode nos ajudar a entender melhor os resultados da 

simulação. 

5.2.2 Dimensão do Grupo 

Os seres humanos são naturalmente pertencentes a pequenos grupos. 

Possuímos grupos de amigos, família, trabalho, esportes e lazer.  Mesmo 

quando pertencentes a grupos maiores, como uma equipe de trabalho, por 

exemplo, é natural que se formem subgrupos menores com interesses mais 

restritos e específicos [Castilho 2005]. 
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As simulações que iremos apresentar foram realizadas com grupos de 

cinco atores sintéticos. Esse número foi escolhido baseando-se nas teorias de 

Bales [1981], Hare [1976] e McGrath [1964], que indicam grupos pequenos 

possuem maior número de interações por participantes, com uma melhor 

distribuição entre os que mais interagem e os que o fazem com menor 

freqüência.  

Na próxima seção iremos apresentar as características dos atores que 

fazem parte da simulação. 

5.3 Os Atores Sintéticos 

Como o foco do nosso trabalho é no modelo de interação em si, optamos 

por não utilizar modelos de atores sintéticos complexos. A construção de atores 

sintéticos não é uma tarefa trivial e conseqüentemente é por si só o tema de 

vários estudos (e.g [Silva 2007]). 

Os atores que utilizamos nessa simulação possuem um único atributo, a 

habilidade. Decidimos utilizar um único atributo no princípio porque dessa 

maneira conseguimos analisar os resultados da simulação mais precisamente e 

focar as melhorias no modelo e não no ator.  

Por habilidade entende-se a capacidade do ator em realizar uma tarefa. 

Quanto maior a habilidade maior a chance que o resultado do trabalho dele será 

um acerto e não uma falha ou um erro. Além disso, quanto maior a habilidade 

maior a quantidade de pontos que ele consegue quando o resultado é bem 

sucedido. Isto faz sentido visto que, como todos os atores possuem o mesmo 

tempo de trabalho (um turno), os mais habilidosos conseguem obter mais pontos 

no mesmo período de tempo. A habilidade do ator pode variar de 0 a 100, sendo 

que valores próximos de zero possuem uma taxa de erro e falha maiores do que 

a de acertos, enquanto valores próximos a 100 possuem baixíssima taxa de erros 

e falhas. 

Os atores utilizados em nossa simulação são benevolentes no sentido que 

ajudam até mesmo indivíduos com os quais possuem um mau relacionamento, 

mas dão prioridade a seu trabalho quando precisam decidir entre esse e ajudar 
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outro ator. Dessa forma, quando solicitam ajuda o outro ator só irá ajudar se a 

quantidade de pontos que ele acumulou for pelo menos 20% acima da média de 

pontos dos outros atores. Dessa maneira ele não prejudica o seu desempenho 

para ajudar os outros. Isso evita que um determinado ator seja explorado em 

demasiado por um ator com baixa competência, pois quando vão selecionar um 

parceiro para solicitar ajuda os atores levam em consideração dois fatores: o 

relacionamento que possuem com eles e a habilidade do ajudante. O fator pelo 

qual os atores escolhem seus parceiros é a média ponderada entre a habilidade e 

o relacionamento do parceiro, onde a habilidade tem duas vezes o peso do 

relacionamento. Caso a o primeiro ator escolhido negue ajuda os atores tentam 

com as próximas opções utilizando os mesmos critérios, até que não reste mais 

nenhum ator a quem pedir ajuda. Ao critério de estar acima da média de pontos 

dos atores envolvidos na simulação chamamos de fator de competição. Isso se 

deve ao fato de esse fator ser mais relevante em grupos com habilidades 

parecidas, já que nesses grupos a média tende a ser mais próxima do resultado 

de cada ator, o que torna mais fácil um ator negar ajuda. 

Os atores não utilizam os relacionamentos na sua tomada de decisão, 

pois como não possuem um modelo de personalidade explícita seus interesses 

são voltados para a realização das tarefas, sendo esse o principal fator na 

tomada de decisões. 

Na próxima seção iremos mostrar quais interações selecionamos para 

essa simulação e o que elas representam em termos sócio-emocionais para os 

atores. 

5.4 Interações 

Dentro do contexto escolhido, os atores realizam tarefas como sua 

atividade principal, podendo inclusive realizar uma tarefa colaborativamente 

com outro ator.  Sendo assim é natural que a maioria das interações seja 

relacionada de alguma forma com a tarefa dos atores, considerando, quando 

cabível, o seu lado sócio-emocional. 

Dessa foram selecionadas seis interações que envolvem os três diferentes 

aspectos sócio-emocionais do nosso modelo, conforme discutido na seção 4.1.  
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A escolha dessas interações e suas categorias sócio-emocionais foi baseada na 

teoria de Bales [1950], apresentada no capítulo 4. Abaixo apresentamos as 

interações escolhidas com detalhes: 

 

• Pedir Ajuda – ato de pedir ajuda em relação a uma tarefa que o 

ator não conseguiu realizar sozinho. Esse ato é considerado sócio-

emocionalmente neutro. Contudo, isso não impede os atores de 

escolherem indivíduos com quem possuam melhores 

relacionamentos na hora de solicitar ajuda, como detalharemos 

mais adiante. 

• Dar ajuda – dar ajuda a um ator que fez a solicitação de ajuda. 

Durante o período em que dá ajuda o ator realiza a tarefa em 

cooperação com o solicitante e por isso não realiza outro tipo de 

trabalho. O ato de dar ajuda é considerado amigável. 

• Negar ajuda – um ator pode negar ajuda por diversos motivos, 

tais como a sua personalidade, sua relação com o ator solicitante 

ou, no caso em questão, quando está com seu cronograma 

comprometido. 

• Dar informação – os atores podem dar informações aos outros 

membros do grupo. Este ato é considerado neutro. Uma 

informação pode ser, por exemplo, que o ator terminou uma 

tarefa. 

• Motivar – o ato de motivar representa concordância com o 

andamento da tarefa e é considerado amigável.  

• Desmotivar – essa ação representa discordância com o andamento 

do trabalho e é considerada uma atitude não amigável. 

  

As interações estão resumidas no Quadro 5.1. Retornaremos a essas 

interações quando estudarmos o protocolo da simulação, mais adiante neste 

capítulo. A seguir iremos apresentar a maneira como os relacionamentos foram 

implementados. 
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Quadro 5.1 – Interações usadas na simulação 

Interação 
Categoria sócio-

emocional 

Pedir Ajuda Neutra 

Dar ajuda Amigável 

Negar ajuda Não-amigável 

Dar informação Neutra 

Motivar Amigável 

Desmotivar Não-amigável 

 

5.5 Relacionamentos 

Os relacionamentos utilizados na simulação seguem exatamente o 

modelo proposto no capítulo 4. Cada ator mantém uma variável que indica o seu 

relacionamento com cada um dos outros atores. Para facilitar a quantificação a 

variável relacionamento de cada ator assume valores inteiros de -100 até +100. 

Este. intervalo é dividido em três partes, onde o intervalo [-30,+30] é 

considerado um relacionamento neutro, os números positivos fora desse 

intervalo são considerados relacionamentos amigáveis e os negativos como 

relacionamentos não-amigáveis. Todos os atores começam com seus 

relacionamentos com valor zero, ou seja, neutro. 

Os atores modificam seus relacionamentos sempre que percebem 

interações com categoria sócio-emocional diferente de neutra. Quando um ator 

recebe uma mensagem de uma interação amigável direcionada a ele modifica o 

seu relacionamento com o emissor da mensagem de maneira positiva; quando a 

mensagem é considerada não-amigável o ator modifica seu relacionamento com 

o emissor de maneira negativa. Um exemplo de regra de modificação de 

relacionamento direto está ilustrado na Figura 5.2. 
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Figura 5.2 – Exemplo de regra de relacionamento direto 

 

Ao perceberem interações direcionadas a outros, os atores modificam 

seus relacionamentos de acordo com a Teoria do Equilíbrio de Heider [1971], 

apresentada na seção 4.2. Dessa forma, quando um ator percebe uma interação 

amigável direcionada a um amigo, por exemplo, ele modifica seu 

relacionamento com o emissor da mensagem de maneira positiva. Um exemplo 

de regra de modificação de relacionamento indireto está ilustrado na Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 – Exemplo de regra de relacionamento indireto  

 

Como pode se observar nas regras exemplificadas, o valor de 

relacionamento alterado por meio de uma interação direta possui o dobro do 

valor de uma interação indireta. Apesar disso as interações indiretas possuem 

grande influência no relacionamento total de um ator, visto que os atores 

percebem muitas interações desse tipo. 

Os relacionamentos são também utilizados na escolha do parceiro na 

hora de solicitar ajuda. A habilidade é o fator mais importante nessa escolha, 

mas os relacionamentos possuem uma forte influência, sendo decisivo quando 

se trata de atores com habilidades parecidas. 

 Na tomada de decisão do ator, os relacionamentos podem ser um fator 

importante quando se leva em consideração a personalidade dos mesmos, visto 

que alguns traços de personalidade podem tentar melhorar os seus 

relacionamentos com interesses de obter poder ou influência, por exemplo. 

A seguir iremos apresentar o protocolo utilizado na simulação.   
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5.6 Protocolo 

Nesta seção iremos apresentar o protocolo desenvolvido para a simulação 

em questão. Esse protocolo rege as leis de comunicação entre os atores e é uma 

abstração de como o processo de comunicação entre eles poderia acontecer em 

um contexto real similar ao que estamos simulando. Esse protocolo é baseado 

em turnos. Durante a execução de um turno cada ator tenta realizar sua tarefa 

uma única vez, mas pode se envolver em mais de uma interação com outros 

atores. Como vimos, o objetivo principal dos atores é realizar tarefas. Então é 

natural que o protocolo de comunicação entre eles funcione em torno dessa 

atividade.  

O processo de realização da tarefa é a primeira atividade que cada ator 

tenta executar dentro de um turno. Conforme apresentado anteriormente neste 

capítulo, o resultado dessa tentativa pode ser um acerto, um erro ou uma falha. 

Quando um ator comete um erro ou falha ele pode pedir ajuda a outro ator, que 

deixa de trabalhar um turno caso decida ajudar ou pode simplesmente negar a 

ajuda. No caso da negação de ajuda, o ator procura outros atores para lhe 

ajudarem, caso não consiga obter ajuda, não lhe resta alternativa a não ser 

tentar novamente no próximo turno. Se a ajuda for concedida o ator vai tentar 

resolver o problema em colaboração com o ajudante durante o mesmo turno em 

que pediu ajuda. Caso o ator tenha conseguido realizar a ação, sozinho ou com 

ajuda de outro ator, ele será premiado com pontos. Se os pontos acumulados 

forem suficientes para completar uma tarefa o ator informa ao resto do grupo de 

seu resultado bem sucedido.  Para melhor entendimento, o comportamento do 

ator relativo à realização da tarefa está ilustrado na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Parte do protocolo da simulação 

 

Quando um ator informa ao grupo que conseguiu realizar uma tarefa 

completa os outros atores o motivam, afirmando que o resultado foi bom para o 

grupo. Da mesma maneira, quando um ator comete um erro, ou seja, subtrai 

pontos do objetivo do grupo, ele informa os seus colegas de que eles precisarão 

trabalhar mais. Com isso os outros atores desmotivam o ator que cometeu o 

erro, indicando não concordância com o fato ocorrido. 

A cada turno a ordem das ações dos atores é reavaliada considerando-se 

a sua habilidade e as relações sociais construídas até aquele momento. Atores 

mais bem relacionados e com maior habilidade se pronunciam primeiro do que 

os que o contrário. 

A seguir iremos detalhar mais alguns aspectos da implementação da 

simulação e apresentar os resultados obtidos. 

5.7 Diagrama de Classes 

Nesta seção iremos descrever as principais classes do simulador, para 

facilitar o entendimento de como o simulador foi implementado e facilitar a sua 
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utilização em trabalhos futuros. O diagrama que mostra as classes e suas 

dependências está ilustrado na Figura 5.5. 

 

 
Figura 5.5 – Diagrama de Classes do Simulador 

 

Como discutimos anteriormente nesse capítulo, o nosso simulador é 

baseado em turnos. Então a cada turno a classe Simulador é responsável por 

decidir qual a ordem em que os atores irão trabalhar. 

Cada Ator possui um mapa social que lhe indica qual o seu 

relacionamento com cada um dos atores participantes do grupo. Além deste, 

existem atributos referentes à sua habilidade e à quantidade de pontos que ele 

realizou até o momento. Quando o ator percebe uma interação ele utiliza sua 

base de conhecimentos para decidir o que fazer ou como modificar seus 

relacionamentos. A classe BaseConhecimento é gerada automaticamente pela 

biblioteca JEOPS [2001] por meio de uma base de regras. 

Os atores trabalham através da classe GerenciadorTarefas pela utilização 

do método processarTarefas que recebe um ou mais atores e determina a 

quantidade de pontos que eles realizaram. Essa classe também mantém a 

referência de quais atores estão bloqueados no momento, ou seja, quais os 

atores que irão possuir uma maior dificuldade em ganhar pontos positivos sem a 

ajuda de outro ator. 
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A classe Interacao representa as mensagens que são enviadas pelos 

atores. Ela contém o tipo da interação, o destinatário e o remetente. É 

necessário possuir o atributo destinatário, visto que os atores também percebem 

interações direcionadas a outros atores. 

Por fim temos a GUI (Graphical User Interface), que é responsável por 

mostrar uma representação das relações sociais dos atores através de um grafo. 

A seguir iremos apresentar os experimentos que realizamos com esse 

simulador. 

5.8 Experimentos com o BARIM 

Nos experimentos realizados foram utilizadas configurações 

mencionadas nesse capítulo. A seguir iremos fazer um sumário de algumas 

dessas configurações e detalhar outras configurações relevantes para a 

reprodução dos experimentos.  

O número de participantes é de cinco atores. Cada ator possui um 

atributo de habilidade que varia de 0 a 100. A probabilidade de que ele acerte é 

igual ao valor de sua habilidade, e o restante é divido de forma que 20% é a 

chance de errar e 80% é a chance de falhar. Assim, por exemplo, um ator que 

possui habilidade 70 tem uma chance de acerto de 70%, de falha de 24% e de 

erro de 6%. 

Cada tarefa é constituída de 150 pontos e um turno realizado com 

sucesso garante 5% da habilidade do ator em pontos positivos, da mesma 

maneira um erro gera 10% do valor de sua chance de não acertar em pontos 

negativos. Assim, por exemplo, um ator com habilidade 80 gera 4 pontos 

positivos quando acerta a tentativa de realizar uma subtarefa ou 2 pontos 

negativos quando comete um erro. 

O total de pontos a ser conseguido para finalizar a simulação é 30 mil 

pontos, a serem acumulados entre todos os atores. O número de turnos que será 

necessário para conseguir acumular essa quantia depende da habilidade dos 

atores participantes, grupos com atores mais habilidosos completam a 

simulação com uma quantidade menor de turnos.  
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A seguir iremos apresentar os resultados obtidos. 

5.8.1 Resultados 

Os resultados das simulações apresentadas são a média de trinta 

simulações com a mesma configuração. Optamos por realizar várias simulações 

ao invés de simulações mais longas porque dessa maneira conseguimos ter um 

maior controle sobre o que é simulado. Além disso, como estamos preocupados 

com os relacionamentos emergentes as simulações de curta duração são mais 

interessantes do que como uma simulação se desenvolve após um período de 

tempo em que os relacionamentos já estão bem consolidados. 

A configuração dos atores será apresentada como um vetor (90, 80, 70, 

70, 70), que indica que o ator A1 possui habilidade 90, o ator A2 possui 

habilidade 80 e assim por diante. 

Cada rede de relacionamentos resultante da simulação é apresentada 

como um grafo (Figura 5.6) onde cada aresta representa a relação entre dois 

atores, que são representados pelos nós. O valor na aresta corresponde ao 

relacionamento entre esses dois atores, podendo variar no intervalo inteiro [-

10,10]. Para efeito de visualização, os traços mais grossos se referem aos 

relacionamentos mais fortes, enquanto os mais finos representam 

relacionamentos mais fracos, tanto positivos quanto negativos.  

Foram realizados uma série de testes agrupados em três experimentos 

diferentes, o primeiro com um grupo de atores de habilidade alta, o segundo 

com o mesmo grupo do primeiro, porém substituindo-se um dos atores por um 

ator com habilidade baixa, tornando o grupo mais heterogêneo. Em seguida 

removemos os atores de habilidade mais alta e deixamos o indivíduo com 

habilidade baixa no grupo. Não demonstramos experimentos de grupos que 

possuem todos os elementos com baixa habilidade porque acreditamos que 

essas configurações agregam pouco valor aos resultados e são pouco prováveis 

de se encontrar em ambientes reais. 

Na Figura 5.6 vemos o resultado da simulação de um grupo com a 

configuração (95, 85, 85, 80, 80). Esse grupo completa a simulação com uma 

média de 3500 turnos. Como é possível observar, não há a verificação de 
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relacionamentos negativos, indicando que o grupo é altamente coeso e não 

possui nenhum conflito interno. O ator A1 é o ator mais bem relacionado dentro 

do grupo e, partindo-se da hipótese apresentada no início desse capítulo, pode 

ser indicado como o líder do grupo, apesar de outros membros também se 

mostrarem muito bem relacionados. Esse resultado também indica que grupos 

habilidosos e homogêneos, ou seja, sem grandes diferenças de habilidade, 

possuem uma tendência a melhores relacionamentos. 

 
Figura 5.6 – Experimento número 1 

 

Quando substituímos o último membro da equipe por um ator com uma 

habilidade menor, utilizando-se então a configuração (95, 85, 85, 80, 60), 

chegamos ao resultado apresentado na Figura 5.7. Como é possível observar, a 

entrada do ator com baixa habilidade causou uma diminuição na coesão do 

grupo e o surgimento de relacionamentos negativos. 

Nesse grupo o ator A1 ainda é o mais bem relacionado, porém pode-se 

observar um relacionamento negativo entre ele e o ator A5. Esse fato é 

decorrente de que o ator A5 acerta poucas vezes e, a princípio, solicita muita 

ajuda ao ator A1. Com o tempo A1 perde desempenho e começa a negar ajuda 

ao ator A5, surgindo assim a relação negativa. Esse grupo atingiu o fim da 

simulação com uma média de 3900 turnos. Um resultado cerca de 11% abaixo 

do primeiro experimento, porém melhor do que a diferença entre a habilidade 
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do ator ruim com o ator bom que ele substituiu que é de 20%. Isso mostra que o 

grupo conseguiu absorver parte do desempenho ruim de A5 e que o desempenho 

dele no grupo ainda é melhor do que o esperado caso ele estivesse trabalhando 

do sozinho. 

Por fim, substituímos os atores A1, A2, e A3 por atores com habilidade 

80, ficando com a configuração (80, 80, 80, 80, 60). Nessa situação, conforme 

pode ser visto na  Figura 5.8, existem mais relacionamentos negativos do que 

positivos e conseqüentemente uma baixa coesão no grupo. Os atores A2, A3 e 

A4 formaram uma espécie de coalizão, deixando A1 e A5 isolados. O ator mais 

bem relacionado, A4, possui menos da metade do valor da soma dos 

relacionamentos quando comparado ao ator A1 nos dois primeiros experimentos 

e sendo apenas bem relacionado dentro de sua coalizão.  

 

 
Figura 5.7 – Experimento número 2 

 

Com isso podemos afirmar que a retirada do líder A1 afetou severamente 

os relacionamentos do grupo no experimento número 3. Esse grupo levou cerca 

de 3900 turnos para completar a simulação, resultado similar ao do experimento 

número 2. Esse resultado reafirma que o ator A1 no primeiro experimento foi 

explorado pelo ator A5 e teve pouca contribuição para os resultados do grupo 

em termos de desempenho. 
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Figura 5.8 – Experimento número 3 

5.9 Conclusão 

Nesse capítulo apresentamos uma simulação que implementa o modelo 

BARIM aplicado a um contexto orientado a tarefa. Vimos em detalhes como os 

elementos do modelo foram implementados e discutimos aspectos como a 

dimensão do grupo. Apresentamos o modelo de ator sintético que foi utilizado 

na simulação e discutimos como poderíamos trazer aspectos relevantes dos 

relacionamentos utilizando apenas a habilidade do ator como característica 

principal. 

Apresentamos as configurações utilizadas na simulação e mostramos três 

experimentos realizados com atores de diferentes habilidades. Nesse cenário 

mostramos a importância de um dos atores se destacar dos demais, tornando-se 

o líder do grupo. Mostramos que grupos com esse elemento são mais coesos e 

conseqüentemente possuem um melhor relacionamento social. 

O modelo BARIM se mostrou adequado para simular grupos de atores 

sintéticos, pois conseguimos simular fenômenos da psicologia de grupos. 

Modelos de atores mais complexos podem ser experimentados, conseguindo-se 

assim aproximar-se aos poucos mais ainda do comportamento real de grupos de 

pessoas, o que é um problema difícil, principalmente devido à quantidade de 
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variáveis envolvidas e do alto grau de complexidade do comportamento do ser 

humano. 

No próximo capítulo iremos fazer as considerações finais deste trabalho 

e apresentar alguns possíveis trabalhos futuros. 
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6  
 
 

Conclusão 
 

 

Como vimos, os atores sintéticos são uma abstração dos seres humanos, e 

tentam, assim como os personagens animados tradicionais, passar uma ilusão de 

vida ao expectador. Isso os torna úteis em diversos ambientes virtuais em que 

tal ilusão de vida é requisitada, tais como os jogos que possuem personagens 

não controlados pelo jogador. Em se tratando de jogos sérios, no entanto, os 

atores sintéticos são ainda mais importantes, devido à natureza dessas 

aplicações, que precisam ser fiéis aos cenários reais que desejam simular para 

que o processo de aprendizado do jogador seja válido. 

Para aumentar a credibilidade dos atores sintéticos diversos trabalhos 

propuseram utilizar estudos psicológicos que incluem modelos de personalidade 

e de emoções [Mateas 2002; Silva 2007; Prada 2005; Leuski et al. 2006]. A 

maioria desses trabalhos, no entanto, foca seus estudos em um único ator e não 

estuda as conseqüências da inserção destes em um grupo.  Alguns resultados 

são bem impressionantes, como Sargento Blackwell [Leuski et al. 2006], que 

utiliza diversas técnicas diferentes de Inteligência Artificial para recriar os 

menores detalhes da aparência de um ser humano, incluindo gestos, fala e 

expressões faciais.  

Um trabalho pioneiro, contudo, estudou o ponto de vista do usuário 

quando inserido em grupos de atores sintéticos [Prada 2005], sem considerar, 

no entanto os relacionamentos que poderiam ter sido criados pelos atores. De 
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fato, há uma lacuna no que diz respeito a modelos de interação credíveis entre 

atores sintéticos membros de uma equipe. 

Neste contexto, apresentamos o nosso modelo de interação e 

relacionamentos, o BARIM, que tem por base estudos da Psicologia (em 

particular de dinâmica de grupos) para que os atores possam interagir de formas 

relevantes sócio-emocionalmente. Estudamos em detalhes os aspectos desse 

modelo e analisamos separadamente cada um dos elementos que devem ser 

instanciados para realizar uma simulação utilizando o modelo em um contexto 

orientado a tarefas: as interações, os relacionamentos e o protocolo de 

comunicação entre os atores.  

Vimos também questões interessantes que podem ser levantadas 

utilizando-se apenas a habilidade do ator como seu atributo principal e 

apresentamos o modelo de ator que usamos em nosso experimento. Obtivemos 

resultados que são suficientes para sugerir que o modelo pode ser empregado 

para o estudo da emergência de liderança em grupos orientados a tarefa, 

considerando-se apenas a habilidade de cada ator.  

6.1 Contribuições 

Esse trabalho tem como principal contribuição o modelo de interação e 

relacionamentos para atores sintéticos, chamado BARIM. Os fundamentos do 

modelo, bem como as evidências experimentais recolhidas, sugerem que esse 

modelo poderia ser aplicado em diversos domínios, é extensível, escalável e 

fácil de ser implementado. Os resultados obtidos indicam que o modelo de fato 

pode ser utilizado para simular, ainda que aproximativamente, alguns aspectos 

do comportamento humano, o que foi verificado utilizando-se informações da 

psicologia de grupos. 

O simulador desenvolvido pode ser utilizado para se estudar diversos 

fenômenos de grupos e, com as devidas extensões, poderá até ser utilizado para 

prever possíveis conflitos dentro de um grupo de pessoas, contanto que se 

consiga trazer características suficientes dos indivíduos para dentro da 

simulação. 
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Além disso, acreditamos que as questões levantadas sobre o 

desenvolvimento da ferramenta de simulação apresentada são de grande 

relevância para trabalhos futuros que precisem utilizar o modelo proposto. 

6.2 Trabalhos futuros e considerações finais 

O estudo de grupos de pessoas hoje possui grande reconhecimento pela 

indústria e é amplamente utilizado nas corporações. Como mencionamos no 

capítulo 2, grupos de consultoria como o Symlog vêem realizando com sucesso 

estudos dentro de empresas e organizações que desejam prever conflitos e 

descobrir líderes em potencial, por exemplo. 

Acreditamos que, aos poucos, é possível trazer aspectos da Psicologia 

social para os atores sintéticos e que dessa maneira chegaremos a um processo 

de simulação do comportamento dos atores, tanto individualmente como em 

grupos, cada vez mais próximo do processo dos seres humanos. Com isso as 

aplicações que utilizam esses atores poderão dar ao usuário uma imersão muito 

grande no ambiente virtual, aumentando ainda mais as possibilidades de uso dos 

atores e enriquecendo bastante o processo das aplicações que já utilizam esses 

agentes. 

A seguir iremos apresentar alguns itens que podem ser interessantes em 

trabalhos futuros: 

• Personalidade e emoções – adicionando-se personalidades e 

emoções aos atores abre-se um leque de possibilidades a serem 

exploradas, tanto no nível individual dos atores, quanto em seu 

comportamento em grupos. Pessoas com personalidades diferentes 

possuem objetivos diferentes e conseqüentemente se relacionam 

de maneira diferente. Enquanto uns podem ser orientados a tarefa 

e terem o objetivo comum do grupo como prioridade, por 

exemplo, outros podem ter como objetivos pessoais adquirir poder 

dentro da organização, o que leva a um processo de tomada de 

decisão completamente diferente nos dois casos. Além disso, as 

reações as interações são diferentes em cada indivíduo quando se 

leva em consideração a personalidade e as emoções. Assim, por 
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exemplo, um ator pode se ofender muito mais do que outro quando 

ouvir uma reclamação. 

• Estruturas de poder e comunicação - outro aspecto que não foi 

estudado foram as estruturas inerentes do contexto em que o grupo 

convive e que nem sempre podem ser modificadas por ações 

interna, tais como as estruturas de poder hierárquico ou de 

comunicação, dentro do contexto de uma empresa, por exemplo. 

• Resolução de conflitos – quando conflitos internos surgem em um 

grupo eles precisam ser solucionados de alguma maneira para que 

o desempenho do grupo não seja comprometido. O processo de 

decisão ou negociação para resolução de conflitos em grupos de 

atores sintéticos é por si só um aspecto interessante a ser 

estudado. Nem sempre os conflitos são resolvidos pelos membros 

envolvidos e muitas vezes o papel de um líder ou facilitador é 

fundamental. Assim, uma aplicação poderia simular os resultados 

da tentativa de resolução de conflitos por um usuário em um grupo 

de atores sintéticos que utiliza o modelo BARIM, podendo ser 

utilizada para treinar líderes ou gerentes de projetos. 

• Coesão de grupos - outro aspecto que pode ser estudado no grupo 

é a coesão entre os membros e como isso afeta o desempenho do 

grupo. Além disso, os grupos podem reagir de maneiras diferentes 

a inserção ou remoção de um membro, principalmente após já 

existirem estruturas de relacionamentos sociais formadas entre 

eles. 

Vale a pena ressaltar que a maior dificuldade que se encontra em 

estender o modelo e a simulação é a validação dos resultados, principalmente 

quando se utiliza modelos de atores  mais complexos. A análise de resultados 

com um número grande de variáveis só poderá ser feita por um especialista em 

psicologia de grupos, visto que a literatura disponível a respeito do assunto, 

apesar de vasta é pouco concentrada nessa análise, o que requer um amplo 

conhecimento e experiência tanto na identificação de personalidades quanto na 
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análise de comportamento das pessoas, tanto individualmente quanto em 

grupos. 
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Apêndice A 
Modelos de Emoção e Personalidade 

 

Segundo a Psicologia a personalidade e as reações perante emoções são 

as características mais importantes para determinar o comportamento de um 

indivíduo. Baseado nisso foram desenvolvidos modelos que tentam representar 

a personalidade e as emoções. Com essas características pode-se prever como 

pessoas que são dotadas dos mesmos atributos tendem a se comportar. 

A personalidade é um importante fator que diferencia o comportamento 

dos indivíduos e que lhes dá um caráter próprio e exclusivo [Bueno 1996]. Para 

modelar a personalidade dos atores sintéticos é comum que os pesquisadores 

recorram aos modelos de personalidades já utilizados na psicologia.  

Um dos modelos mais populares de personalidade em atores sintéticos é 

o modelo OCEAN [John 1999]. Este modelo foi proposto por um grupo de 

psicólogos e estabelece cinco dimensões da personalidade para representar o 

comportamento do ser humano: extrovertido, aprazível, consciente, neurótico e 

“aberto à experiência” [Howard et al. 1999]. Cada dimensão agrupa traços de 

personalidade com significados semelhantes. A classe extrovertido, por 

exemplo, conteria os seguintes traços: comunicativo, bem-humorado, amigável, 

etc. Alguns psicólogos acreditam que esses traços são suficientes para modelar 

a maioria das personalidades existente no mundo atual [Reeves et al. 1998]. 

O modelo MBTI (Myers Briggs Type Indicator) se baseia nas teorias do 

psicólogo Carl Jung e foi proposto por Katharine Cook Briggs e sua filha Isabel 

Briggs Myers. Amplamente utilizado nas organizações [Silva 2007], o modelo 

MBTI determina a personalidade das pessoas através de um questionário que 

permite classificá-las em quatro dimensões (Quadro 1), que geram dezesseis 

tipos de personalidades diferentes, identificadas pelas letras correspondentes ao 

extremo mais presente em cada uma das dimensões, como INTJ ou ESFP, por 

exemplo. Todos os tipos de personalidade identificados pelo MBTI são 



 

 

 

igualmente valiosos, com aspectos positivos e negativos. Não existem tipos 

melhores ou piores, mais inteligentes ou menos inteligentes, mais saudáveis ou 

doentes. O Tipo de Personalidade ou Tipo tem sido usado rotineiramente nos 

negócios por gerentes para motivar os seus empregados, para formar equipes de 

trabalho mais produtivas e melhorar a comunicação [Briggs 1991]. 

 

Quadro A.1 - Dimensões de personalidade do MBTI 

Referência Dimensão 
Como os indivíduos são energizados (E) Extroversão ------- | ---------- Introversão (I) 
Que tipo de informação os 
indivíduos notam  

(S) Sensação ---------- | ---------- Intuição (N) 

Como os indivíduos tomam decisões (T) Pensamento ------- | ---------- Sentimento (F) 
Que modo de vida os indivíduos 
preferem adotar 

(J) Julgamento -------- | ---------- Percepção (P) 

 

O modelo Symlog [Bales 1991], proposto pelo pesquisador Robert Bales, 

também tem seu foco no meio organizacional e pode ser utilizado para 

descobrir conflitos em equipes de trabalho e melhorar os relacionamentos entre 

os membros. Nesse modelo são usadas três dimensões: Dominância (U) e 

Submissividade (S); Amigável (P) e Não amigável (N); e Aceitação (F) ou Não 

aceitação de autoridade e orientação a tarefa (B). Dessa maneira é possível 

determinar 26 tipos de personalidade que são obtidos pela combinação de uma, 

duas ou três das dimensões propostas pelo Symlog, tais como UN, UPF, ou 

SPF. 

Já as emoções são experiências internas subjetivas causadas por um 

grupo de reações biológicas surgidas a partir de uma situação vivida pelo 

indivíduo [Cornelius 1996]. As emoções são estados passageiros ativados por 

alguma situação, como, por exemplo, sentir medo diante de uma situação de 

perigo. 

 De acordo com Silva, o modelo de emoção mais utilizado para construir-

se atores sintéticos é o modelo OCC [Ortony et al. 1988]. Proposto pelos 

psicólogos Andrew Ortony, Gerald Clore e Allen Collins, esse modelo define 

vinte e duas categorias de emoções principais e postula a existência de um 

processo cognitivo que faz o indivíduo avaliar continuamente o ambiente  de 
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acordo com uma relevância estabelecida por ele próprio. Quando este processo 

detecta a ocorrência de eventos significantes o indivíduo classifica o evento de 

acordo com seus objetivos e prioridades e é submetido a um estado emocional. 

O modelo OCC define 22 categorias de emoções que podem ser vivenciadas 

através de eventos relevantes para os objetivos, ações de um agente ou 

atratividade por algum objeto.  

As emoções também são diretamente associadas com a seleção de 

comportamentos expressivos como: expressões faciais, postura do corpo e 

expressões vocais. Isto significa que o processo de tomada de decisão é 

realizado sob duas perspectivas: um responsável pela seleção do 

comportamento expressivo e outro responsável pela ação. Além disso, a 

expressão destas emoções e seleção de ações deve estar de acordo com a  

personalidade do agente. Todo esse conjunto de atributos é muito importante 

para fornecer a credibilidade transportada pelo ator sintético. 

 

 

Figura A.1 - Influência das emoções e  

personalidade ao longo do tempo. 

 

A Figura A.1 ilustra como as emoções e a personalidade devem 

influenciar os atores ao longo do tempo. A personalidade se mantém ativa 

durante todo o tempo, enquanto as emoções são ativadas apenas em certas 

ocasiões. A implicação prática disso é que o comportamento dos atores deve ser 

coerente durante todo seu período de atividade e que ele é capaz de responder 

de maneira diferente quando algum evento que ative uma emoção acontecer.  



 

 

 

 


