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Resumo 

Agentes credíveis vêm sendo utilizados na indústria de jogos eletrônicos 

para aumentar a imersão dos usuários no jogo, criando uma ligação entre esses 

usuários e os personagens virtuais através do comportamento e expressões dos 

personagens.    

Neste trabalho, é apresentado um modelo de agente credível centrado em 

personalidade, o E-PcSA (Emotional Personality-centred Synthetic Agent), que 

foca principalmente nas relações entre as emoções, a personalidade, os 

objetivos e crenças do agente e o contexto em que ele está inserido. Este 

modelo se diferencia dos demais modelos existentes nos seguintes pontos: O 

uso de contexto na avaliação das percepções, tanto para gerar emoções quanto 

para executar ações; o uso de estratégias de enfrentamento (coping strategies) 

como reação emocional; e o uso de prospecções e emoções para criar uma 

memória autobiográfica temporária. Estas caracteristicas em um age nte 

sintético permitem que seu comportamento seja mais consistente com o 

contexto de seu ambiente e com seus estados internos.  

Também é apresentada a arquitetura do modelo que foi desenvolvida 

pensando no processo de desenvolvimento de jogos atuais. E por fim, é  

discutido de forma mais detalhada os componentes que compõem a 

credibilidade em personagens em diversas mídias, incluindo agentes credíveis.  

 

Palavras-chave: atores sintéticos, emoções sintéticas, personalidade 

sintética, plausabilidade em agentes inteligentes.  
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Abstract 

Believable agents have been used in the game industry to increase the 

immersion of the players into the world of the games, creating a connection 

between the players and the virtual characters through the characters’ behavior 

and expressions.  

In this work, a model of a believable agent focused on personality is 

introduced, the E- PcSA (Emotional Personality-centred Synthetic Agent) 

which aims mainly at the relation between emotions, personality, objectives and 

believes of the agent along with the context in which he is inserted. This model 

is different from other models in the following aspects: the use of context at 

perceptions evaluations, not only to generate emotions but to execute actions as 

well; the use of coping strategies as emotional reaction; and the use of 

prospects and emotions to create a temporary autobiography memory. These 

characteristics in a synthetic agent allow the agent behavior to be more 

consistent with his context and internal states.   

It is also presented in this work the model’s architecture that was 

developed taking in consideration present game developing processes. And 

finally, it is discussed with details all components that shape the credibility of 

synthetic characters in multiples Medias, including believable agents.  

 

Keywords: Synthetic actors, synthetic emotions, synthetic personality, 

believability in intelligent agents.  
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Introdução 

 

Na indústria dos jogos, a imersão dos jogadores vem se tornando algo 

cada vez mais importante para a produção de um jogo de sucesso. Segundo 

Paanakker (2008), uma das formas de imergir o jogador é aumentando  sua 

conexão com o personagem do jogo (que pode ser um NPC
1
, o avatar do 

jogador, amigos, ou outros personagens)  através da melhora dos estímulos 

emocionais do personagem. Como resultado, o jogador acaba atribuindo 

subconscientemente as emoções aos personagens, fazendo com que pareçam 

mais reais e permitindo uma ligação emocional mais profunda entre eles 

(FREEMAN 2003).  

As limitações de hardware estão deixando de ser o maior obstáculo na 

criação de agentes inteligentes, e ao invés destas limitações, outras estão 

provando ser desafios bem maiores, são as limitações relacionadas ao conteúdo 

do agente, ao poder de expressão deles e a plausabilidade que eles passam aos 

jogadores.    

Como dar mais personalidade às ações dos agentes em um jogo de 

futebol? Como fazer um agente demonstrar emoções em um jogo de guerra de 

forma coerente? Esses são exemplos de perguntas que este trabalho tenta 

                                                 
1
 NPC: do inglês (Non-Player Character), é um personagem fictício, não controlado por um 

jogador. 
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esclarecer através da criação de um modelo de ator sintético voltado para jogos 

eletrônicos.  

Muitas vezes as empresas desenvolvedoras recorrem a cutscenes
2
, scripts 

e gatilhos de eventos para ativar sons, animações ou falas, mas nem sempre 

estes recursos são suficientes para criar uma ligação emocional entre o 

personagem e o jogador. Em muitos jogos, quando uma cutscene termina, todo 

o comportamento do personagem apresentado nela não persiste durante o 

gameplay, rompendo a ligação entre o personagem e o jogador. 

Outro problema é a identificação dos personagens. Em diversos jogos, 

são criados “estereótipos” diferentes de agentes, que devem se comportar de 

maneira que o jogador os identifique, o que nem sempre acontece, isso é bem 

explorado principalmente em jogos do tipo FPS
3
. Porém, as classes acabam 

definindo apenas tendências nas estratégias do personagem, mas que sem outros 

componentes como o de emoções, ainda o deixam com um comportamento 

artificial.   

Uma solução para estes problemas é utilizar atores sintéticos (AS) , 

também conhecidos como agentes credíveis , que são agentes com características 

especiais, como personalidade, capacidade de gerar emoções e de interagir 

socialmente com outros agentes. Eles permitem que o personagem mantenha um 

comportamento consistente durante o jogo e que possa expressar emoções, 

característica importante para ser um personagem credível , como será visto 

neste trabalho.  

Existem diversos estudos e modelos de AS na literatura , como o OZ 

(BATES, 1994), CATHEXIS (VELASKEY, 1999), DE CAROLIS (2001, 2002), 

PcSA (SILVA et al 2001), SGD (PRADA, 2005), o VICTEC (AYLETT et al 

2005), FAtiMA (DIAS et al, 2007), entre outros, onde cada um possui 

diferentes focos de aplicação e observam cada componente de maneiras 

diferentes. Contudo, ainda é difícil integrar um modelo de AS nas arquiteturas 

                                                 
2
 Cutscene: Em jogos eletrônicos, é uma cena feita através de animação ou vídeo onde o 

jogador não possui controle sobre o jogo, quebrando sua jogabilidade . A cena pode apresentar 

o desenvolvimento de um personagem, uma história, um diálogo, pistas, etc.   
3
 FPS: Tiro em primeira pessoa, do inglês (First-Person Shooter) 
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dos jogos atuais, ou por causa da falta de flexibilidade na estrutura do modelo 

ou por ter uma complexidade muito elevada.  

A falta de flexibilidade dos modelos quanto aos dados que os compõem é 

um problema comum que motivou o desenvolvimento deste trabalho. Em jogos 

eletrônicos existem diversas variáveis internas e externas que fazem parte do 

contexto do personagem e que podem ter algum impacto sobre a ativação de 

determinadas emoções ou ser um fator crucial para ele tomar uma determinada 

decisão, mas em poucos modelos o contexto é levado em consideração. Isto 

acontece principalmente na interpretação das percepções dos agentes, porque na 

maioria dos modelos a forma como o conhecimento do agente é representado 

não é sensível ao contexto. Isto é, na maioria dos modelos, as crenças dos 

personagens possuem valores constantes, ou dependem que as variáveis de 

contexto façam parte do sistema definido no modelo.  

Outro problema que motivou este trabalho foi a presença de lacunas na 

apresentação das relações entre o comportamento de um agente centrado em 

personalidade e a influência das suas emoções neste comportamento. Até onde o 

comportamento de um personagem muda por causa de uma emoção?   

A forma como algumas emoções são geradas sem que haja algum tipo de 

memória nos modelos também é questionada e por isso esta pesquisa investiga o 

uso da memória autobiográfica temporária como um componente necessário em 

agentes que apresentam emoções mais complexas como “alívio” e “satisfação”.  

A principal pergunta que este trabalho pretende responder  é: como 

permitir que o personagem seja influenciado pelo seu contexto e pelas emoções 

que ele sente, sem mudar sua personalidade? 

1.1 Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho é criar um modelo de agente sintético 

centrado em personalidade que responda aos seus estados emocionais através do 

seu comportamento e que seja sensível ao contexto. O modelo será baseado no 

modelo  de Silva (2009), o X-PcSA, adicionando: o uso de contexto na 

avaliação das percepções para gerar emoções e para executar ações; estratégias 
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de enfrentamento (Coping) como influência emocional no comportamento do 

agente; e o uso de prospecções e emoções para criar uma memória 

autobiográfica temporária. 

1.2 Contribuições 

Além da criação do modelo E-PcSA, podemos ressaltar três outras 

contribuições deste trabalho, são elas:  

 Uma pesquisa sobre credibilidade em agentes sintéticos, analisando as 

teorias relacionadas a ela para propor uma visão dos componentes que 

influenciam a formação da credibilidade em personagens sintéticos.  

 Integração do modelo com árvores de comportamento , que têm sido cada 

vez mais utilizadas na indústria dos jogos. 

 Criação de uma ferramenta de simulação para realizar experimentos 

relacionados ao comportamento do agente e avaliá -los. 

1.3 Estrutura do documento 

Este documento está dividido em sete capítulos, que buscam apresentar o 

contexto, a idéia, o desenvolvimento e os resultados desta pesquisa. Além deste 

capítulo, temos:  

 Capítulo 2: São apresentados neste capítulo teorias e definições que 

permitem entender melhor como é dada a credibilidade em personagens 

sintéticos, quais são seus componentes, como é possível avaliá -la e qual 

o caminho para tentar alcançá-la em atores sintéticos. Neste capítulo 

também é apresentado o conceito de ator sintético e as teorias que estão 

em volta dele.   

 Capítulo 3: Alguns modelos de atores sintéticos são analisados e 

comparados neste capítulo, no intuito de avaliar a relevância da proposta 

desta pesquisa.   

 Capítulo 4: Descreve o modelo de ator sintético E-PcSa, que é a 

proposta e principal objetivo desta pesquisa. Neste capítulo são 
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apresentados: o modelo, seus componentes, a arquitetura e o processo de 

definição e implementação do agente seguindo este modelo. Também é 

descrito neste capítulo a implementação de agentes sintéticos a partir do 

modelo E-PcSA em um simulador que será utilizado para realizar 

experimentos nos agentes.  

 Capítulo 5: Utilizando o simulador descrito no capítulo 4, foram 

realizados alguns experimentos para saber se o modelo se comporta 

como foi projetado e se está consistente com suas teorias de base. Os 

dados gerados do protótipo, o processo de teste e seus resultados são 

descritos e analisados neste capítulo.  

 Capítulo 6: Os objetivos e contribuições deste trabalho são revistos, 

permitindo fazer considerações sobre diversos aspectos da pesquisa, bem 

como levantar novas hipóteses e discussões para trabalhos futuros e 

descrever algumas guidelines para extensões do modelo proposto neste 

trabalho. 
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2  
 

Atores Sintéticos  
 

 

 

Agentes são entidades autônomas que percebem o ambiente através de 

sensores e agem sobre o ambiente através de atuadores (RUSSEL 2003). Eles 

podem ter objetivos, raciocinar sobre um problema ou  mesmo aprender. Os 

agentes inteligentes têm diversas aplicações, como jogos, simuladores, sistemas 

de suporte a decisão, sensores, robôs, etc. 

Para dar aos agentes um comportamento mais parecido com o 

comportamento humano são criados então os agentes credíveis, ou atores 

sintéticos (AS), que são agentes com características especiais, como: 

Personalidade, que é a capacidade de gerar emoções e de interagir socialmente 

com outros agentes. Loyall (1997) define agentes credíveis como sendo a 

combinação de agentes autônomos e personagens credíveis de artes tradicionais 

como animação, filme ou literatura.   

Neste capítulo serão apresentados os conceitos que fundamentam os AS, 

teorias psicológicas e sociais, e exemplos de aplicações na área. Também é 

apresentado os elementos envolvidos na plausibilidade dos AS, o que possibilita 

pesquisas futuras nesse tópico.  

2.1 Plausibilidade em atores sintéticos 

Ortony (2003) diz que especificar um mecanismo que gera emoções 

distintas e outras condições afetivas não parece ser tão difícil, o que é 

realmente difícil é fazer tudo parecer credível. Esta é a preocupação que pode 
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ser percebida na maioria dos trabalhos que utilizam personagens sintéticos, a 

credibilidade transmitida para os observadores.  

O dicionário Oxford (2001) define o termo “Plausível” como “Que 

parece sensato ou provável.” 

Seja em desenhos animados, em jogos eletrônicos, simulações, livros, 

novelas ou filmes, a credibilidade, ou plausibilidade, é fundamental para 

provocar no usuário a aceitação e o interesse ao que lhe é apresentado. Mas o 

conceito de plausibilidade é muito abstrato para determinar como ela é dada e 

como pode ser avaliada. 

É comum encontrar relações na literatura entre os termos credível e 

realista. Porém, no caso particular de personagens, essa assoc iação nem sempre 

se verifica, visto que é possível perceber plausibilidade em personagens 

fictícios e extraordinários como os de desenhos animados. Então, como é 

possível que algo incrível torne-se credível para alguém?  

Existem duas teorias quem buscam justificar como essa percepção é 

criada em um leitor, ou espectador, ou em qualquer usuário de conteúdo 

fictício. Coleridge (1817), criador do termo “Suspensão da descrença”, afirma 

que ao inserir interesse e aparência de verdade para um espectador é possíve l 

levá-lo a decidir suspender seu julgamento sobre algo não plausível. Este 

interesse aparece de varias formas, por exemplo: O interesse de assistir a um 

filme; ou uma vez assistindo ao filme, o interesse em saber o que vai acontecer 

em seguida com o personagem principal; etc. Já a aparência de verdade está 

relacionada às expectativas de cada um, por exemplo: Se a cada momento do 

filme as ações dos personagens foram razoáveis para seu contexto segundo a 

sua visão dos personagens e da conjuntura apresentada.  

Um exemplo de um filme ruim seria um filme de romance onde a história 

se passa num mundo que retrata a realidade, mas que de repente o personagem 

principal começa a voar sem que nenhum motivo tenha sido apresentado 

anteriormente. Esta ação pode quebrar a aparência de verdade do filme por fugir 

do seu contexto, o que poderia ser evitado se o filme apresentasse uma 

explicação antes, colocando a ação de voar dentro das expectativas do 

observador.  
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Como todas as mídias possuem suas limitações que as impedem de  

fornecer experiências reais aos seus usuários, a simples promessa de 

entretenimento já é um elemento que contribui para que os mesmos as aceitem, 

criando o interesse em assistir a um filme ou em jogar um jogo eletrônico. 

Contudo, somente este interesse inicial não é suficiente para suspender a 

descrença do usuário. Também é necessário inserir elementos que dêem a 

“aparência de verdade” no produto para manter essa suspensão e o interesse do 

público.  

Magerko (2007), por sua vez, define a plausibilidade como sendo “uma 

função do que é esperado pelo observador”. Em outras palavras, o desempenho 

de um personagem é avaliado pela visão subjetiva das expectativas individuais 

de um observador sobre aquela performance. Como exemplo, uma vez 

conhecido os elementos de um filme, o espectador pode esperar que um 

personagem tome determinada atitude ou ação em cada situação. Como cada 

espectador tem uma imagem diferente do personagem, a plausibilidade (para 

cada pessoa) vai depender se o personagem do filme agiu ou não de acordo com 

as expectativas dele.    

Tolkien (1983) escreveu: “Quando um mundo credível é criado, o que 

realmente acontece é que o criador desse mundo provê um “sub -criador”, que 

cria um mundo secundário onde a sua mente pode entrar. Dentro dele, o que 

você relaciona é visto como verdade: Você está de acordo com as leis daquele 

mundo. Você acredita, enquanto está dentro dele. O momento de descrença 

então surge, o feitiço foi quebrado; a mágica, ou a arte, falhou. Você está no 

mundo primário novamente, olhando, pelo lado de fora, para o pequeno mundo 

secundário abortado”. Esse trecho remete -se a outra teoria, diferente da 

“suspensão da descrença”, chamada “Subcriação”. Para Tolkien, se o mundo for 

consistente, o espectador “cria” em sua mente aquele mundo e o aceita como 

verdade enquanto o está experimentando.  

McCartney e Anderson (1996) explicaram a plausibilidade dos 

personagens de desenho animado Coiote e Papa-Léguas, mostrando que a 

consistência lógica do personagem dentro do seu mundo é o que cria sua 

plausibilidade. Para oferecer essa consistência, as ações e situações do 

personagem devem estar de acordo com as regras do seu ambiente. O criador do 
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desenho animado criou uma lista de regras que, se seguidas, podem formar um  

novo episódio do desenho.  

Assim, independentemente do modo como a aceitação do usuário é 

gerada, é possível notar três fatores interdependentes e determinantes para um 

observador aceitar um objeto não-crível:  

 A proposta e apresentação desse objeto  para o observador. Este fator 

está relacionado à como o objeto cria ou muda as expectativas do 

observador, por exemplo, no trailer de um filme, ou na forma como um 

personagem é apresentado em um livro. 

 O interesse e as expectativas do observador  em relação ao objeto. Este 

fator é algo subjetivo, mas pode sofrer influência da proposta e 

apresentação do objeto. 

 A consistência do objeto quanto a sua proposta , para manter a 

aceitação do observador e suprir suas expectativas.   

Com isso, é preciso saber como criar essa consistência, ou “aparência de 

verdade”, para manter o interesse do espectador e criar a plausibilidade 

desejada. Na literatura, é possível encontrar diferentes propostas de como tornar 

atores sintéticos credíveis e, a partir destes trabalhos, foi possível descrever três 

qualidades relevantes para criar consistência, não somente em atores sintéticos, 

mas também em outras aplicações em diferentes mídias. São elas:     

(1) Consistência Representativa: Refere-se a como um objeto pode ser 

representado, como a aparência de personagens em jogos e filmes, ou 

mesmo a descrição de um personagem em um livro. A consistência 

representativa recai principalmente na representação gráfica e sonora, 

em como o mundo e os personagens, através desses elementos, 

interagem com o observador. Em relação à representação visual, 

Imbert e Antonio (2000) destacam os elementos visuais que podem 

levar um personagem à descrença do espectador, como a 

representação estática do personagem, a falta de habilidade de 

expressar emoções e a limitação dos canais de comunicação. Imagine 

um filme onde, em uma determinada cena, existe um personagem 

pisando em um prego, ele sorri e em seguida volta a andar normal. 
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Agora imagine o mesmo personagem pisando em um prego, gritando 

de dor e em seguida voltando a andar mancando e chorando. Se f or 

um filme com personagens humanos, o primeiro personagem 

aumentaria a possibilidade do espectador não gostar do filme, porque 

o personagem não reagiu como o esperado para um humano.   Outro 

elemento importante é a coerência entre a representação do 

personagem e sua personalidade. No trabalho de Lopes (2009) é 

demonstrada a relação entre estereótipos e os elementos 

representativos de personagens, como voz, movimento, postura, 

expressão facial, cores, vestimenta e biótipo. Através de 

questionários, o autor mostrou que espectadores diferentes 

conseguem relacionar um determinado estereótipo apenas com um 

tipo de corte de cabelo, por exemplo, é esperado que um personagem 

com um cabelo tipo “Moicano” tenha um comportamento mais 

agressivo. Mudando apenas um elemento visual, o corte de cabelo, o 

resultado do questionário relaciona como seria a voz do personagem, 

alguns dos seus traços de personalidade e qualidades não 

comportamentais como agilidade e velocidade.Assim, a representação 

dinâmica, a habilidade de expressar emoções, o uso mais abrangente 

de canais na comunicação (como texto, voz, gestos, etc.), a fidelidade 

da representação do personagem com a sua descrição e a sua 

coerência com a descrição do seu mundo, são os elementos 

importantes para atingir plausibilidade através da representação de 

personagens.   

(2) Consistência Comportamental : Riedl e Young (2005) descrevem a 

credibilidade do personagem como sendo a percepção de que os 

personagens do mundo estão atuando de acordo com suas próprias 

crenças, desejos e intenções. Ortony (2003) afirma que para criar um 

agente realmente credível, é preciso assegurar a consistência dos seus 

estados comportamentais e motivacionais. Além disto, o autor mostra 

que é possível garantir a coerência, a consistência e algum grau de 

previsibilidade dos agentes através de um modelo de emoções robusto 

e usando uma teoria de personalidade. Alguns desses modelos serão 
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apresentados no capitulo 2.2, como o Modelo de emoções OCC 

(ORTONI, CLORE & COLLINS 1998) e os modelos de personalidade 

SYMLOG (BALES & COHEN 1979), OCEAN (MCCRAE & COSTA 

1999) e MBTI (JUNG 1971).  Os principais elementos da consistência 

comportamental são: a capacidade do personagem de gerar estados 

emocionais, atitudes, relacionamentos e interações sociais de modo 

que seja possível identificar o comportamento deste personagem e 

esperar dele determinadas atitudes em situações específicas. A 

Consistência Comportamental  se relaciona com a Representativa na 

expressão desses estados e ações e seus elementos são o foco de 

estudo na área de atores sintéticos. Este tipo de consistência reafirma 

a importância de criar agentes que sejam capazes de simular 

fenômenos sociais de grupo. Pois, o comportamento do agente em 

grupo também é analisado por quem o está observando e, assim, 

determinados eventos e atitudes dos agentes, e do grupo como um 

todo, também são esperados. 

(3) Consistência Funcional: Quando as regras que regem o mundo 

criado são reconhecidas pelo espectador, o ambiente e os personagens 

ficam mais fáceis de serem entendidos e aceitos por ele. Segundo 

McCartney e Anderson (1996), a consistência lógica dos personagens 

é fruto da coerência desses com as regras do mundo. Eles esclarecem 

a coerência das regras do mundo do desenho “papa -léguas” com as 

ações de seus personagens através de  axiomas e explicam que é 

possível analisar essa coerência através da relação entre o conjunto de 

ações que o personagem pode fazer em uma determinada situação, 

dentro do conjunto de ações que o mundo permite que ele faça. Como 

exemplo, quem assiste a esse desenho animado sabe que a gravidade 

só “funciona” depois que o personagem percebe que vai cair.  A 

relação e a coerência das regras do mundo com os personagens são 

feitas através de diversos elementos, principalmente elementos não -

comportamentais, como as ações realizadas pelos personagens para 

alcançar seus objetivos ou os seus atributos (habilidade, velocidade, 

força, etc.), muito usados em jogos eletrônicos. Esses elementos estão 
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diretamente ligados com as regras do mundo.   Como exemplo de uso 

dessa coerência tem-se um jogo RPG (Role Playing Game ), onde a 

plausibilidade depende da consistência nas suas regras. Se um 

personagem tem velocidade dez e outro tem velocidade cinco, é 

esperado que o primeiro seja mais rápido que o segundo. Outro 

exemplo simples é a relação entre a força de um personagem de jogo 

de luta, com o dano causado por ele em outro personagem. Quanto 

maior a força, maior o dano. Regra simples, mas que garante a 

consistência lógica do jogo e dos personagens.  Essa consistência se 

relaciona com a Consistência Comportamental principalmente pela 

personalidade e pelos objetivos do AS, pois esses elementos 

influenciam na decisão de ação do personagem. A relação com a 

Consistência Representativa é dada pela representação dos atributos 

não-comportamentais (por exemplo, a relação entre o biótipo do 

personagem e sua força ou agilidade) e de suas ações.  

Essas três consistências são essenciais para manter a coerência do mundo 

criado e seus personagens na maioria das mídias. Ao projetar um ator sintétic o 

é preciso tê-las em mente, pois uma depende da outra. Ao criar um agente que 

possui comportamentos coerentes, mas que nunca busca alcançar seu objetivo, 

perdem-se elementos funcionais do agente. Da mesma forma, não adianta criar 

um agente que gere estados emocionais coerentes, mas que não podem ser 

representados pelo seu Avatar. 

Finalmente, a plausibilidade é essencialmente subjetiva, mas a proposta e 

a consistência do objeto são elementos concretos, passíveis de avaliação e 

planejamento, que possibilitam a plausibilidade quando em sintonia com o 

interesse e as expectativas de um observador. É importante ter em mente que 

esses elementos não garantem a plausibilidade, apenas a torna possível de ser 

alcançada, visto que a falta de apenas um destes elementos é suficiente para 

trazer a descrença ao usuário. Nas próximas seções serão apresentados modelos  

de personalidade e teorias que permitem trazer uma melhor consistência 

comportamental a um agente sintético, que está diretamente associado ao 

objetivo deste trabalho. 
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2.2 Características de um ator sintético 

Uma das características mais marcantes de um ator sintético é possuir 

comportamento que imite alguns aspectos do comportamento humano. Assim, a 

maior parte dos estudos sobre AS focam nos elementos da consistênci a 

comportamental para criar essa impressão, como: A capacidade do personagem 

de gerar e expressar estados emocionais, sua personalidade, suas atitudes e suas 

interações com o mundo e com outros agentes.  

Segundo (SILVA et. al. 2000), para criar a ilusão de  vida, os AS 

precisam exibir emoções como tristeza, alegria e raiva, reagindo de acordo com 

os eventos do seu ambiente e com sua personalidade.  

Nas próximas seções, serão apresentadas teorias e modelos de 

personalidade, emoções e relacionamentos e conceitos de dinâmica de grupo 

importantes para a construção de AS com comportamento plausível.  

2.2.1 Emoções 

Como já foi dito anteriormente, um elemento importante dos atores 

sintéticos é a capacidade de expressar emoções. É um fator necessário para dar 

consistência ao comportamento dos atores. O modelo de emoções mais utilizado 

é o Modelo OCC de Ortony, Clore e Collins (ORTONY, CLORE & COLLINS, 

1998). Segundo Bartneck (2002), este modelo se estabeleceu como modelo 

padrão de emoções sintéticas. 

O modelo OCC leva em consideração os objetivos, as crenças e as 

atitudes do agente para gerar uma emoção. Estes componentes partem de três 

aspectos: Os eventos, os agentes e os objetos, ligados respectivamente às 

variáveis: desejabilidade, que se refere ao quanto o agente gostaria que o 

evento acontecesse, laudabilidade, que se refere ao quão louvável o agente 

julgou como sendo a ação executada e, finalmente atratividade, que se refere a 

relação do agente com o objeto ou indivíduo.  

Assim, as emoções ligadas aos eventos surgem como reações à 

probabilidade de um objetivo ocorrer ou não e sua desejabilidade. O modelo 

relata três tipos de objetivos: 
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 Realizáveis ativos: Objetivos que devem ser realizados. Como fazer uma 

atividade, cumprir alguma ordem, etc. 

 Interesse ou motivacionais: Objetivos que o indivíduo gostaria que 

acontecessem, mas que não possui o poder para torná -los realidade. 

Como por exemplo: Ser eleito o funcionário do mês, ganhar um aumento, 

etc. 

 Renovação ou cíclico: Possui um valor de urgência agregado que é 

zerado quando alcançado, mas pode voltar a crescer em outro momento. 

Logo, o objetivo quando alcançado não é descartado. Como por exemplo: 

Saciar a fome é um objetivo que quando alcançado se torna inativo até 

que o indivíduo sinta fome novamente, ou seja, ele sempre se repete com 

o tempo. 

Além dos objetivos, existem outros dois componentes que formam a 

estrutura no modelo: 

 Padrões: Podem ser padrões de comportamento relacionados às crenças 

do indivíduo ou padrões de desempenho, relacionados a normas baseadas 

em papéis. Exemplo: o que é bom ou ruim, certo ou errado, etc.  

 Atitudes: Relacionadas à atratividade, correspondem ao sentimento 

“gostar” de algo ou alguém. 

Assim, o conjunto de objetivos, padrões e atitudes formam a macro -

estrutura do modelo de emoções OCC, como pode ser visto na figura 2-1. 
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Objetivos Padrões Atitudes

Consequência de 
eventos

Ações de agentes
Aspectos de 

objetos

Reações à

Desejabilidade Valor Atratividade

Com foco em

Consequência para 
outros

Consequência para 
si

Desejável para 
outros

Não desejável para 
outros

Relevante à 
prospecção

Irrelevante à 
prospecção

Contente /
Descontente

Etc.

Bem de outros.

Feliz-por
Ressentimento

Pena
Inveja

Confirmados Desconfirmados

Bem de outros.

Satisfação
Medos-Confirmados

Alívio
Desapontamento

Medo / 
Esperança

Com foco em

Si próprio Outro agente

Atribuição

Orgulho
Vergolha

Admiração
Repulsa

Bem estar / Atribuição composta.

Gratificação
Remorso

Gratidão
Raiva

Bem estar

Alegria
Tristeza

Aprovação
Desaprovação

Atração

Amor
Ódio

Gostar / 
Não gostar

Etc.

 

Figura 2-1  O modelo OCC (ORTONY, CLORE & COLLINS 1998) 

 

Além das emoções, a personalidade desempenha um papel importante no 

comportamento do personagem. Personagens com personalidades diferentes se 

comportam e possuem reações emocionais diferentes, permitindo que um 

observador se identifique e crie um laço emocional com ele. Nas próximas 

seções serão apresentadas alguns modelos de personalidade . 

2.2.2 Personalidade 

Como foi discutido na seção 2.1, a personalidade é considerada um 

elemento crucial para dar plausibilidade aos AS. Quando expressada como 

padrão comportamental, a personalidade é o elemento que permite a 

identificação de um personagem, oferecendo algum nível de previsibilidade de 

suas ações e criando expectativas do observador a respeito do c omportamento 

do agente. Por isso, ela deve ser fortemente representada e de forma 
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consistente. A personalidade também possui uma forte influência na expressão 

de emoções, no comportamento social e na tomada de decisão dos agentes 

(SILVA et. al. 2000).  

Apesar de cada indivíduo ter uma personalidade diferente, alguns traços 

de seus comportamentos podem ser parecidos, permitindo a criação de padrões 

e modelos de personalidade. Entre os modelos de personalidade mais 

difundidos, podemos destacar o MBTI (Myers Briggs Type Indicator), o 

SYMLOG e o OCEAN (MCCRAE & COSTA 1999). 

MBTI – Myers Briggs Type Indicator  

O modelo MBTI foi criado para ser uma teoria de personalidade de fácil 

entendimento. O modelo pode ser usado como instrumento para identificar o 

tipo psicológico de cada indivíduo e como instrumento em processos de 

treinamento de pessoal, de construção de equipes e de aconselhamento em 

relacionamentos.  Ele define 16 tipos de personalidades, através de quatro eixos 

(dimensões) de comportamento, relacionados à como os indivíduos recebem 

informações e a como eles tomam decisões.  

Segundo Jung (JUNG, 1921 apud Silva, 2009), as diferenças de 

personalidade são o resultado das preferências individuais na utilização das 

diversas funções (Sensação, intuição, pensamento e sentimento) e atitudes 

mentais básicas (Extroversão, introversão, julgamento e percepção). Os ei xos 

de personalidade desse modelo são: 

 Extroversão (E) e Introversão (I): Referem-se a como os indivíduos são 

energizados e para onde direcionam sua energia.  

o Na Extroversão, por exemplo, considera-se o agir antes de pensar; 

o indivíduo sente-se preso quando a interação com o mundo 

exterior é cortada, ele é normalmente aberto e motivado pelo 

mundo, pessoas e coisas; além de gostar da variedade e das 

mudanças nos relacionamentos com outros indivíduos.  

o Já no que tange à Introversão, tem-se o pensar primeiro e agir 

depois; regularmente precisa de privacidade para recuperar a 

energia, sua motivação é dada internamente, já que a mente 
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costuma ser muito ativa e fechada para o mundo exterior e, por 

fim, prefere comunicações um-a-um quando se trata de 

relacionamentos. 

 Sensação (S) e Intuição (N): Refere-se a como os indivíduos preferem 

processar as informações.  

o A Sensação trata do agora, das oportunidades presentes, usando 

senso comum e criando soluções práticas automaticamente; suas 

lembranças são ricas em detalhes de eventos passados, o que o 

ajuda na improvisação, além disso, gosta de informação clara e 

concreta. 

o A Intuição, por sua vez, vive no futuro, sempre esperando 

oportunidades posteriores. Usa a imaginação e inventa novas 

possibilidades instintivamente; suas lembranças enfatizam 

padrões, contexto e conexões. A improvisação se dá melhor 

através do entendimento teórico. Se sente confortável com 

ambíguo e dados probabilísticos. 

 Pensamento (T) e Sentimento (F): Refere-se a como os indivíduos tomam 

decisões. 

o O Pensamento procura instintivamente por fatos e lógica nas 

situações, ele nota naturalmente tarefas e trabalhos a serem 

completados; é capaz de fornecer um objetivo e uma análise 

crítica com facilidade, além de aceitar conflitos como parte 

natural do relacionamento com outras pessoas. 

o O Sentimento apresenta como característica a aplicação de 

emoções pessoais e o impacto da mesma sobre as pessoas, em 

situações de decisão. Adicionalmente, sua natureza é sensível às 

necessidades e reações dos seres com os quais se relaciona; tende 

a procurar o consenso e a opinião popular; se chateia com 

conflitos e tem quase uma reação tóxica à desarmonias.  

 Julgamento (J) e Percepção (P): Refere-se a que modo de vida os 

indivíduos preferem adotar. 
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o No caso do Julgamento, ele planeja as ações antes de tomar uma 

decisão e é focado na resolução de tarefas. Trabalha melhor e 

evita estresse quando pode se manter à frente dos prazos. Além 

disso, usa naturalmente objetivos, datas e rotinas padrões para 

gerenciar a vida. 

o No caso da Percepção, ações sem planejamento não são uma 

problema, sendo inclusive uma situação confortável. Gosta de 

muitas tarefas, de ter variedades e misturar trabalho e brincadeira. 

É naturalmente tolerante à pressão, mas trabalha melhor dentro do 

prazo, por fim, instintivamente evita compromissos que interfiram 

com sua flexibilidade, liberdade e variedade. 

Um exemplo de tipo de personalidade formada é o tipo “ENTJ” (de 

Extroversão, Intuição, Pensamento, Julgamento), que obtém sua energia do 

mundo exterior das ações e de conversas; prefere negociar com padrões e 

possibilidades e fazer decisões após ter considerado as conseqüências dos 

vários cursos de ação. Sua vida é organizada de maneira bastante lógica. Tende 

a controlar a vida, organizando sistemas e pessoas para  encontrar como 

acomodá-los. Faz freqüentemente o papel de executivo ou de diretor, usando 

uma aproximação impessoal. Pode parecer intolerante para as pessoas que não 

desejam possuir padrões elevados para si ou que não desejam ser bons naquilo 

que querem fazer. 

Esse modelo oferece tipos bem definidos de personalidades, o que 

facilita a compreensão e a análise do comportamento dos agentes. Outro modelo 

que possui tipos bem definidos de personalidade é o modelo SYMLOG (BALES 

& COHEN 1979). 

SYMLOG 

SYMLOG, ou do inglês System for the multiple level observartion of 

groups (sistema para observação de grupos em multiplos níveis), é um s istema 

desenvolvido utilizando a teoria de Bales (BALES & COHEN 1979), além de 

identificar tipos de personalidades, também identifica com quais personalidades 

pode haver coalizões e conflitos, quais as tendências de cada tipo de 

personalidade em relação as suas ações e quais tipos de emoções eles preferem 
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experimentar. A teoria possui três dimensões de personalidade, considera 27 

personalidades diferentes como pode ser visto na figura 2-1. As dimensões do 

sistema Symlog são as seguintes: 

 Dominância (U) e Submissividade (D): Refere-se à qualidade de “poder” 

do indivíduo. . Um indivíduo com traço “U” atua de maneira ativa e 

dominante, enquanto um indivíduo com traço “D” é mais quieta e 

submissa aos membros dominantes. 

 Amigável (P) e Não-Amigável (N): Refere-se à qualidade de 

“socialização” do indivíduo.  Um indivíduo com traço “P” escuta outras 

pessoas e é simpático, enquanto um indivíduo com traço “N” é crítico, 

antipático e não costuma ouvir os outros. 

 Aceitação (F) e Não-aceitação de autoridade (B): Refere-se à qualidade 

de ser “orientado a tarefas” ou “não interessado” de um indivíduo.  Um 

indivíduo com traço “F” é controlado, e foca sua  atenção na tarefa 

principal do grupo, enquanto um indivíduo com traço “B” expressa 

emoções e não tem interesse na tarefa principal do grupo.   

  

Figura 2-2 Os tipos de personalidade do modelo SYMLOG. 
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Um exemplo de tipo de personalidade é o “DNF” (Submissividade, Não-

amigável, Aceitação de autoridade): É submisso, mas não é muito socializável, 

é áspero, auto-suficiente e procura sempre se afastar.  

Existem diversas pesquisas realizadas sobre este modelo que fornecem 

dados sobre o comportamento dos indivíduos de cada tipo de personalidade, 

tornando mais simples o processo de implementação e validação do 

comportamento de agentes baseados neste modelo.  

 

OCEAN 

O modelo de personalidade Big five, ou OCEAN, é o modelo mais 

utilizado no estudo de traços de personalidade (NAZIR 2008).  De acordo com 

McCrae e Costa (1999), a teoria de personalidade OCEAN é definida como uma 

organização hierárquica dos traços da personalidade em termos de cinco 

dimensões básicas: 

 (O) Openess (Abertura à experiência): Refere-se ao pensamento do 

indivíduo e sua abertura para novas experiências e flexibilidade , 

definindo o quanto um indivído é capaz de aceitar essas novas 

experiências e idéias. 

 (C) Conscientiousness (Consciência/escrúpulo): Refere-se à qualidades 

como responsabilidade e honestidade. Um indivíduo com um traço 

elevado de consciência é mais auto-disciplinado e obediente às suas 

tarefas. 

 (E) Extroversion (Extroversão): Refere-se à qualidade de sociabilização 

e capacidade de interação de um indivíduo.  Um indivíduo com um traço 

elevado de extroversão é mais energético, experimentando mais emoções 

positivas e buscando companhia de outras pessoas.  

 Agreeableness (Amabilidade): Refere-se à tendência de um indivíduo a 

ser agradável, altruísta e cooperativa. 

 (N) Neuroticism (Neuroticismo): Refere-se à instabilidade emocional de 

um indivíduo, ao quão vulnerável é o indivíduo para experimentar 

estados emocionais negativos.  
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Uma vez que cada dimensão pode assumir valores contínuos, podem  ser 

formadas inúmeros tipos de personalidade, o que pode se tornar um problema 

para avaliação do modelo, já que não existem dados sobre como um indivíduo 

com uma determinada configuração de traços se comporta .   

Esse modelo foi criado para ser um modelo mais geral de classificação 

de indivíduos e, segundo John e Srivastava (JOHN & SRIVASTAVA 1999), 

une diversos conceitos e medidas sobre a personalidade humana em um mesmo 

modelo. Ele é um modelo claro, lógico e simples de implementar, e por isso é 

tão popular em projetos de atores sintéticos.  

Segundo Silva (2009), em comparação com os modelos OCEAN e MBTI, 

o SYMLOG é o único que descreve o comportamento das personalidades dentro 

de um grupo, fator importante para esta pesquisa.  

Sistema de Personalidade Universal 

Todos os modelos citados neste capítulo são importantes para a 

construção do comportamento do AS, mas poucos trabalhos se preocupam em 

como relacionar essas características de forma coerente.  

Em seu trabalho, Silva (2009) relata a importância de uma  estrutura que 

descreva como esses componentes estão interligados e como podem ser 

elicitados de forma coerente. A autora adotou o Sistema de Personalidade 

Universal (SPU) para criar o modelo psicossocial do seu agente, o X-PcSa, que 

será descrito com mais detalhes no capítulo 3.  

Maccrae e Costa(1996) descrevem o SPU como um framework meta-

teórico para as teorias da personalidade, categorizando as variáveis que formam 

a personalidade. Eles afirmam que todas as teorias da personalidade podem ser 

construídas com definições sobre esses componentes e suas inter -relações. 

Costa e Maccrae descrevem os componentes do framework da seguinte forma:  

 Tendências básicas: Refere-se às capacidades e disposições que são 

inferidas nos indivíduos. As tendências básicas podem ser herdadas, 

construídas por experiências ou modificada por doenças ou intervenções 

psicológicas, a qualquer momento da vida do indivíduo, é o que define 

seu potencial e direção. Para os autores, o elemento mais importante 
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desse componente são os traços de personalidade, construídas não como 

freqüências ou como consistências de comportamento, mas como 

disposições abstratas. 

 Características de adaptação: Refere-se à manifestação das tendências 

básicas, possibilitando que estas sejam observadas. É formada pelas 

habilidades, hábitos, atitudes e relacionamentos adquiridos através de 

interações entre indivíduos e com o ambiente.  

 Conceito próprio: Consiste no conhecimento, visão e análises sobre si 

mesmo, agrupando uma grande variedade de fatos da sua história pessoal 

para sua identidade, dando um senso de propósito e coerência a sua vida. 

Este componente poderia ser uma característica de adaptação, mas é 

evidenciada, em muitas teorias, a importância dessa separação.  

 Biografia objetiva: Consiste em cada coisa significante que o indivíduo 

sentiu, pensou, disse e fez desde o início da sua vida.  

 Influências externas: Refere-se ao ambiente psicológico em que o 

indivíduo está inserido. São alguns dos elementos importantes deste 

componente: A cultura, a educação, as relações, as situações correntes, 

etc.  

Além desses cinco componentes, os autores ainda descrevem outro 

elemento importante do framework: os processos dinâmicos, que relacionam os 

componentes. Esta teoria foi utilizada no modelo X-PcSA (SILVA 2009) de 

maneira inovadora, tornando mais consistentes as relações entre os 

componentes internos do modelo e é a principal caracteristica pela qual o X-

PcSA foi escolhido como modelo de base para este projeto . 

2.3 Implementações de modelos de AS 

É interessante citar trabalhos que envolvem modelos de atores sintéticos, 

afim de mostrar como eles podem ser aplicados em jogos e simuladores. Nas 

próximas seções serão apresentados alguns destes trabalhos que são relevantes 

quanto ao uso de agentes com personalidade, emoções, memória autobiográfica 

e contexto.  
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2.3.1 Vteam (SILVA 2009) 

Jogos são ferramentas úteis não só no campo do puro entretenimento; 

agentes credíveis, mais especificamente, podem ser usados tanto para o 

entretenimento quanto para a educação (Rickel  et al., 1998). O termo jogos 

sérios se refere a jogos que possuem caráter educativo.  

O modelo X-PcSA (SILVA 2009) forma a base dos personagens do jogo 

VTeam (figura 2-3), um jogo sério que simula uma empresa software, com o 

objetivo de treinar gerentes de projetos. Nele, o jogador deve gerenciar a equipe 

(formada pelos atores sintéticos) para concluir um projeto no tempo e custo 

estimados.  

  

 

Figura 2-3 Jogo Virtual Team, fonte (SILVA 2009) 

 

Os personagens do jogo possuem habilidades específicas do processo de 

desenvolvimento de softwares, um nível de energia (disposição), motivação e 

satisfação que afetam seu rendimento no trabalho.  

As ações do jogador são percebidos pelos agentes, afetando seus estados 

internos, entre essas ações temos: dar feedback positivo ou negativo, folga, 

treinamento, recompensa e alocando-os em tarefas compatíveis ou não com suas 

habilidades. Os estados dos agentes também são afetados pelas ações de outros 

agentes, entre essas ações estão: Pedir, negar, oferecer e aceitar ajuda, 
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informação ou opinião; Reportar problema técnico ao gerente ou tentar resolvê -

lo sozinho e elogiar ou criticar outro agente.  

O jogo serviu para comprovar a aplicabilidade do modelo em jogos 

sérios e também para validar o seu funcionamento. Nos experimentos 

realizados, os agentes se comportaram de acordo como previsto pelo modelo.  

2.3.2 Perfect Circle (PRADA 2005) 

Nas experiências de uso de jogos sérios como meios de seleção e 

treinamento a necessidade de aproximar as emoções/ações dos agentes com as 

dos homens se faz necessária para tornar o jogo plausível, e fazer com que o 

jogador crie um engajamento maior com o jogo e consequentemente ao 

treinamento. Mesmo em jogos de entretenimento onde haja interações, a 

plausibilidade dos agentes são importantes para que o usuário se identifique e 

consiga aceitar as situações dadas e agir em relação às mesmas, pois agentes 

credíveis são importantes na construção de mundos imaginários interativos  

(Cassel et al., 2000). E nesse âmbito, o jogo Perfect Circle , (PRADA 2005)  é 

um bom exemplo, pois seu foco é de criar um laço emocional maior entre os 

agentes e o jogador. 

Utilizando o modelo SGD, apresentado em detalhes no capítulo 3, Prada 

(2005) desenvolveu o jogo Perfect Circle (figura 2-4) para avaliar os efeitos do 

modelo na interação entre o usuário e um grupo de atores sintéticos.  

O jogo consiste em um ambiente virtual, onde o grupo deve interagir 

para completar uma tarefa (coletar e combinar pedras em uma determinada 

seqüência). Os personagens deste jogo também possuem determinadas 

habilidades como: coletar, misturar, dividir, purificar, transmutar e usar. Eles 

devem usar essas habilidades para alcançar o objetivo colaborativamente, 

juntando esforços, coordenando e negociando as suas ações entre si.  

  



 

 

25 

 

 

Figura 2-4 Jogo Perfect Circle, fonte (PRADA 2005) 

Duas versões do jogo foram testadas, uma utilizando o modelo SGD e 

outra sem o modelo. O experimento mostrou que o grupo de atores sintéticos 

que usavam o modelo comportamental teve um efeito positivo nos usuários, 

especificamente na confiança e na identificação desses com o grupo de  atores 

sintéticos, permitindo que os agentes se tornassem plausíveis aos olhos do 

usuário.  

2.3.3 FearNot! (AYLETT et al 2005) 

A palavra Bully, do inglês, significa usar de força superior ou influência 

para intimidar (alguém), normalmente para fazer com que a pessoa ameaçada 

cumpra as vontades do ameaçante (OXFORD, 2011). O termo bullying 

(derivado da palavra mencionada acima), se tornou sinônimo para agressões e 

ameaças sofridas por crianças (e adolescentes) por outros jovens no ambiente 

escolar. 

O projeto FearNot! (Figura 2-5) Foi criado com o objetivo de habilitar 

crianças à explorar problemas relacionados a bullying e estratégias de 

enfrentamento (coping) através de interações com atores sintéticos. Para isso, o 

sistema insere o usuário em diversos cenários que provem o comportamento de 
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bullying, o usuário interage  como um amigo invisível do personagem que sofre 

o assédio e tem que dar conselhos ao mesmo.  

 

Figura 2-5 A aplicação FearNot!, fonte (AYLETT 2005) 

 

O projeto FearNot! foi utilizado como ambiente de experimentação do 

modelo de ator sintético VICTEC (Virtual ICT with Empathic Characters) 

(AYLETT et al 2005) e mais tarde do modelo FAtiMA (FearNot  Affective  

Mind  Architecture) (DIAS et al 2007) que será explicado com mais detalhes no 

capítulo 3, juntamente com os outros modelos utilizados nas aplicações 

apresentadas nesta seção.   

2.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas diversas teorias e modelos que 

envolvem o mundo dos atores sintéticos, e porque a teoria de personalidade 

universal e a teoria de Bales foram escolhidas como teorias de base para o 

modelo proposto neste trabalho.  

Foi visto também que a apresentação e proposta do personagem e do 

mundo ao redor dele, o interesse e expectativas do observador  e a 

consistência do personagem e do mundo  são os fatores que influenciam a 
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plausabilidade em personagens sintéticos, além disso foram apresentados os 

componentes que formam a consistência do personagem e como eles se 

relacionam. Esta análise é uma contribuição deste trabalho, pois permite uma 

visualização mais lógica destes fatores e componentes, facilitando o 

entendimento do conceito de plausabilidade e apontando uma forma de avaliar 

os personagens sintéticos. 

No próximo capítulo, além da fundamentação teórica dos componentes 

diferenciais deste projeto, serão apresentados mais detalhadamente os modelos 

de AS citados na seção 2.3, quais as vantagens e desvantagens de cada um e 

uma análise entre seus componentes. Nesta análise, são investigadas as relações 

(personalidade x appraisal e coping) e (comportamento centrado em 

personalidade x comportamento moderado pelo contexto)  afim de avaliar a 

relevância da proposta apresentada neste trabalho . 
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3  
 

Modelos de Atores 
Sintéticos  

 

 

 

Neste capítulo, são apresentadas as teorias utilizadas para fundamentar o 

modelo proposto neste trabalho. Com base nestas teorias, foram selecionados 

alguns modelos de atores sintéticos para fazer uma análise dos seus 

componentes, descrevendo quais as diferenças, problemas e vantagens entre 

eles. É importante apresentá-los, pois estes modelos apresentam características 

semelhantes ao desta proposta, e serviram de base ou inspiração para o E-PcSA.    

3.1 Fundamentação teórica 

Nas próximas seções serão apresentadas as teorias que fundamentam as 

extensões realizadas no modelo X-PcSA que formam o modelo E-PcSA.  

3.1.1 Contexto 

Segundo o dicionário Oxford (2001), contexto são todas as 

circunstâncias que formam a configuração de um evento, afirmação ou idéia. 

Turner (1998) afirma que o comportamento tanto de humanos quanto de animais 

são dependentes de contexto. Ele ainda afirma que animais que não se 

comportam de acordo com seu contexto tendem a não sobreviver e os humanos, 

da mesma forma, podem sofrer o mesmo problema ou no mínimo correr o risco 

de ser rotulado de louco. 
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Turner (1998) utiliza o termo CMB, do inglês Context-Mediated 

Behavior (Comportamento Mediado por Contexto) em agentes inteligentes e 

define contexto como: “Qualquer conf iguração de recursos relacionados ao 

ambiente, à missão ou ao agente, que tenha um poder previsível no 

comportamento”. Ele também referencia o termo “situação” como “ todo o 

conjunto de circuntâncias que estão em volta do agente, incluindo seu 

próprio estado interno, sendo então o contexto todos os elementos da 

situação que possam impactar no comportamento do agente ”. O CMB é 

baseado na idéia que todo agente deve possuir um conhecimento explícito sobre 

contextos nos quais ele pode se encontrar e então usar e sse conhecimento 

nesses momentos.   

O modelo E-PcSA é mediado por contexto ou seja, o comportamento do 

agente baseado neste modelo sofre influência do contexto em que ele está , sua 

estrutura permite utilizar contexto tanto no processo de interpretação das 

percepções, quanto  na análise dos objetivos do agente, fazendo com que o 

comportamento do agente sofra sua influência, tornando-o mais apropriado 

naquele momento. 

No modelo E-PcSA, o contexto é implementado dentro das crenças do 

agente, através de duas funções que permitem ativar e desativar determinadas 

crenças e calcular o valor das mesmas, onde este valor tem diferentes 

significados dependendo do tipo da crença, este componente será visto em 

detalhes no capítulo 4.  

3.1.2 Memória autobiográfica 

Memória autobiográfica é definida por Katherine Nelson (1993) como 

sendo um tipo específico de memória sobre um episódio que contém uma 

experiência pessoal significante para um ser humano. Ou seja, memórias como 

“ontem eu comi pizza”, apesar de ser um episódio, não possui nenhum valor 

significativo para a vida da pessoa, não sendo considerado uma memória 

autobiográfica. Em contraste, uma memória como “um carro quase me 

atropelou ontem”, constitui uma experiência que possui um valor emocional 
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muito elevado, visto que a pessoa sofreu um grande risco de morrer , sendo 

assim um exemplo de memória autobiográfica. 

Ho e Watson (2006) afirmam que o comportamento e as emoções dos 

indivíduos são fundamentados no seu conhecimento autobiográfico. Eles 

também descrevem que o seu uso em agentes sintéticos vai desde a dar-lhes um 

comportamento adaptativo e socialmente inteligente, quanto para torná -los 

credíveis. Ho e Watson (2006) estabelecem ligações entre os processos 

cognitivos dos agentes (como objetivos e emoções) e suas experiência s 

passadas (memória autobiográfica) e ressaltam a diferença entre memória 

autobiográfica e conhecimento semântico. Enquanto conhecimento semântico 

provê informações objetivas sobre o mundo e é passivo, a memória 

autobiográfica inclui representações subjetivas de eventos. 

O modelo E-PcSA implementa uma versão simplificada da memória 

autobiográfica, onde eventos são relacionados às emoções experimentadas pelo 

agente, e essa informação é armazenada durante um curto espaço de tempo, 

formando a memória autobiográfica temporária do agente. Enquanto as atitudes 

dos agentes, como no modelo X-PcSA, formam a sua memória autobiográfica 

de longo termo. 

A memória autobiográfica temporária no modelo pode servir como 

histórico para o modelo de emoções OCC (apresentado no capítulo 2), 

auxiliando principalmente na sua fase de classificação de emoções. Este 

processo também será visto com mais detalhes no capítulo 4. 

3.1.3 Teoria de emoções 

Baseado no modelo de emoções OCC (ORTONY et al, 1998), visto no 

capítulo 2, o modelo de AS prosposto neste trabalho implementa algumas 

alterações no componente emocional. Essas alterações foram realizadas 

principalmente na fase de classificação das emoções e são descritas nesta seção.   

Steunebrink et al. (2009) afirmam que o modelo OCC possui diversas 

ambiguidades que dificultam a sua formalização ou  implementação, 

principalmente quanto a hierarquia das emoções, algumas dessas ambiguidades 

são explicadas abaixo: 
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 O termo “evento desejável” deveria ser colocado como “conseqüência 

desejável de um evento”, pois um evento por si só, pode não ter nenhum 

valor emocional envolvido.  

 Alguns tipos de emoções, como “Alegria” possuem definições 

incompletas, visto que na estrutura hierárquica é apresentada como uma 

emoção positiva, em relação à conseqüência de um evento cujo foco é 

para si mesmo e as prospecções são irrelevantes, mas em sua 

especificação, “Alegria” é dada como “estar contente sobre um evento 

desejável”, sem mencionar o foco ou a relevância em relação a 

prospecções. Isto acontece porque o modelo OCC assume como valores 

padrões o fato do evento ter foco em si e sua prospecção ser irrelevante, 

o que acaba levando a definição a uma má interpretação. 

 As emoções baseadas em prospecções, como “Medo”, “Esperança”, 

“Satisfação”, “Medos confirmados”, “Alívio” e “Desapontamento” são 

agrupados e apresentados como uma hierarquia lógica e não temporal. 

Isso significa que “Satisfação”, “Medos confirmados”, “Alívio” e 

“Desapontamento” são especificações de “Medo” e “Esperança” o que 

não é verdade. Steunebrink et al (2009) afirmam que esses quatro tipos 

de emoções são baseados em conseqüências atuais, visto que eles 

recebem uma confirmação ou desconfirmação e eles propõem mudar a 

hierarquia destas emoções de “Medo” e “Esperança”, para herdar de 

“Alegria” e “Aflição”. 

 Os autores afirmam ainda que emoções com foco em outros indivíduos, 

devem também afetar em algum grau o próprio indivíduo e relacionam as 

emoções “Feliz por”, “Regozijo” com “Alegria” e as emoções 

“Ressentimento” e “Pena” com “Aflição”.  

Essas alterações no modelo OCC ajudam a formar uma hierarquia mais 

clara e simples de implementar. A descrição de cada emoção é mostrada no 

quadro 3-1, e a hierarquia definida por Steunebrink et al (2009)  é ilustrada na 

figura 3-1. 
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Quadro 3-1 Descrição das emoções, traduzido de (Steunebrink et al 2009) 

Emoção Descrição 

Contente É ser positivo sobre uma conseqüência (de um evento) 

Descontente É ser negativo sobre uma conseqüência (de um evento) 

Esperança É ficar contente sobre uma conseqüência projetada (de um evento) 

Medo É ficar descontente sobre uma conseqüência projetada (de um evento) 

Alegria É ficar contente sobre uma conseqüência real (de um evento) 

Aflição É ficar descontente sobre uma conseqüência real (de um evento) 

Satisfação É ficar alegre sobre uma conseqüência que confirma uma projeção 

desejada 

Medos-

confirmados 

É ficar aflito sobre uma conseqüência que confirma uma projeção 

indesejada 

Alívio É ficar alegre sobre uma conseqüência que desconfirma uma projeção 

indesejada 

Desapontamento É ficar aflito sobre uma conseqüência que desconfirma uma projeção 

desejada 

Feliz por É ficar alegre sobre uma conseqüência presumida desejada para outra 

pessoa 

Resentimento É ficar aflito sobre uma conseqüência presumida desejada para outra 

pessoa 

Regozijo É ficar alegre sobre uma conseqüência presumida indesejada para 

outra pessoa 

Pena É ficar aflito sobre uma conseqüência presumida indesejada para 

outra pessoa 

Aprovação É ser positivo sobre uma ação (de um agente) 

Desaprovação É ser negativo sobre uma ação (de um agente) 

Orgulho É aprovar uma ação feito por si. 

Vergonha É desaprovar uma ação feito por si. 

Admiração É aprovar uma ação feito por outro. 

Censura É desaprovar uma ação feito por outro. 

Gratificação É ter orgulho sobre uma ação e alegria pela conseqüência 

relacionada. 

Remorso É ter vergonha sobre uma ação e aflição pela conseqüência 

relacionada. 

Gratidão É ter admiração sobre uma ação e alegria pela conseqüência 

relacionada. 

Raiva É ter censura sobre uma ação e aflição pela conseqüência 

relacionada. 
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Positivo /
Negativo

Contente /
Descontente

Aprova /
Desaprova

Gosta /
Desgosta

Esperança /
Medo

Alegria /
Aflição

Orgulho /
Vergonha

Admiração /
Censura

Gratificação /
Remorso

Gratidão /
Raiva

Amor /
Ódio

Interesse /
Repulsa

Satisfação/
--

-- /
Medos 

Confirmados

-- /
Desapontamento

Alívio /
---

Feliz por /
Resentimento

Regozijo /
Pena

Ação
(de agente)

Aspecto
(de objeto)

Consequência
(de evento)

Valor

Ação e 
consequência 
relacionada

Consequência 
confirma 
projeção 

indesejada

Aspecto 
familiar

Apecto não 
familiar

Consequência 
confirma 
projeção 
desejada

Consequência 
desconfirma 

projeção 
indesejada

Consequência 
desconfirma 

projeção 
desejada

Consequência 
presumida 

desejada para 
outro 

Consequência 
presumida 
indesejada 
para outro

Ação e 
consequência 
relacionada

Consequência 
projetada

Consequência 
real

Próprio 
agente

Outro 
agente

 

Figura 3-1 Hierarquia definida por Steunebrink et al (2009) 

 

Esta é a hierarquia utilizada como base no processo de classificação de 

emoções no modelo psicosocial E-PcSA, que é auxiliada também pela memória 

autobiográfica do agente, para identificar suas prospecções e eventos passados. 

As novas emoções geradas neste processo são adicionadas na memória 

autobiográfica do agente.   

Além do processo de classificação, o processo de coping focado em 

emoção foi adicionado no modelo. Estratégia de enfrentamento (Coping) focado 

em emoção é uma forma de reação emocional, que determina como um 
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indivíduo reage a uma determinada emoção, por exemplo: alguém que rir 

quando está nervoso é um exemplo de estratégia de enfrentamento.  

Esta característica do modelo permite que o agente tenha estratégias 

diferentes diante de um determinado estado emocional , dando a oportunidade de 

o agente reagir de maneira singular em uma determinada situação e de ressaltar 

a sua personalidade. Esta característica é buscada em outras pesquisas, como o 

modelo FatiMA (DIAS et al 2007), apresentado na seção 3.4.  

3.2 Estado da Arte 

A partir dos conceitos apresentados neste capítulo, foram selecionados 

alguns modelos de ator sintético que são relevantes quanto a esses aspectos da 

pesquisa, que são apresentados e analisados nas seções seguintes. Estes 

modelos foram escolhidos afim de que as relações (personalidade x appraisal e 

coping) e (comportamento centrado em personalidade x comportamento 

moderado pelo contexto) sejam investigadas em modelos semelhantes ao 

modelo proposto neste trabalho. 

3.2.1 X-PcSA (Extended Personality-centred Synthetic Agent) 

O X-PcSA (SILVA 2009) estende o modelo PcSA (SILVA et al, 2001), 

tendo como principal diferencial a fundamentação psicológica adotada para 

representar a personalidade. O modelo utiliza a teoria de Bales (1991) o Symlog 

para representar a personalidade observada dos agente. Ele também usa a teoria 

de personalidade universal (COSTA & MCCRAE, 1996) para definir os 

relacionamentos entre os componentes internos.  

Além disso, o X-PcSA possui outros aspectos inovadores, como o 

relacionamento entre os traços de personalidade e a capacitade dos AS 

experimentarem emoções e o uso da teoria de McClelland (1961  apud Silva, 

2009) para classificar os objetivos. 

O X-PcSA é composto por seis principais sub-componentes agrupados 

em quatro outros grandes componentes, como mostra o quadro 3-2:  
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Quadro 3-2 Estrutura de componentes do X-PcSA. 

Componente Sub-Componente Descrição (X-PcSA) 

Tendências 

Básicas 
Dimensões 

Representa o conjunto de dimensões que 

formam a personalidade do AS. O X-PcSA 

utiliza o modelo Symlog de Bales.  

Biografia 

Objetiva 
Comportamento 

Representa uma instância do 

comportamento executado em um 

determinado instante de tempo relativo à 

situação presente vivenciada pelo AS.  

Características 

Adaptativas 

Atitudes 

Controla o conjunto de relacionamentos 

estabelecidos pelos AS para com outros 

AS ou objetos. 

Objetivos 

Contém a árvore de objetivos 

motivacionais e realizáveis pelos AS. O X-

PcSA utiliza os conceitos de McClelland, 

e mapeia os tipos de objetivos 

motivacionais com os eixos de 

personalidade do Symlog. 

Estados 

Emocionais 

Mapeia as emoções com as personalidades 

a partir das variáveis: Variabilidade de 

emoção, taxa de acréscimo, taxa de 

decréscimo, e as constantes limiares que 

definem a intensidade mínima para uma 

emoção ser gerada. 

Crenças 

Utiliza o modelo OCC. As crenças são 

estáticas, ou seja, não mudam nem com o 

tempo nem com o contexto. 

Fisiologia 
Estados 

fisiológicos 

Controla os estados fisiológicos do agente. 

Ex.: a vitalidade do agente. 

 

Como visto no capítulo 2, o modelo X-PcSA (SILVA, 2009) foi utilizado 

como base para o modelo proposto neste trabalho, principalmente pelo uso da 

teoria da personalidade universal, que relaciona todos os componentes de 

maneira coerente e simples de implementar  (figura 3-2); e pelos resultados 

obtidos no projeto Vteam (SILVA, 2009) usando a teoria de Bales (1988), o que 

provou ser um modelo bastante consistente, com agentes sintéticos que possuem 
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comportamentos baseados em dados e teorias sólidas e possíveis de serem 

comprovadas.  

 

Figura 3-2 Modelo psicossocial X-PcSA, fonte (SILVA 2009) 

 

3.2.2 SGD (Synthetic Group Dynamics ) 

O modelo SGD (PRADA 2005) foi criado para inserir inteligência social 

em agentes que interagem em pequenos grupos, implementando padrões 

comportamentais inspirados em teorias de interação e sistemas, como de Bales 

(1950), Homans (1950) e Heider(1951), que  permitem aos agentes gerarem 

comportamentos sociais mais naturais.  

O SGD é baseado no princípio que “um personagem precisa estar 

consciente do grupo e dos seus membros e deve estar apto a construir um 

modelo social do grupo e pensar com isso”. Assim, o modelo define o tipo de 

conhecimento necessário que os agentes precisam construir sobre o grupo e 
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seus membros e como esse conhecimento deve dirigir as interações entre eles. 

O modelo (figura 3-3) é caracterizado por quatro diferentes níveis que 

representam o conhecimento que os agentes devem adquirir e utilizar em seu 

processo de raciocínio. Os níveis de conhecimento são descritos a seguir:  

 O nível individual: Define as características individuais de cada membro 

do grupo como sua personalidade e suas habilidades;  

 O nível de grupo: Define o grupo e sua estrutura. O grupo precisa ter 

uma identidade, a composição dos grupos (seus membros) e sua 

estrutura, formada a partir de influência social ou de atração social;  

 O nível de interações: Define as diferentes classes de interações e suas 

dinâmicas; 

 O nível de contexto: Define o ambiente e as tarefas que os agentes 

podem realizar. 

 

 

Figura 3-3 Arquitetura de um agente baseado no sistema SGD(PRADA, 
2005). 

 

Prada(2005) ainda classifica o comportamento dos agentes no grupo em 

três processos distintos:  
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 Classificação das interações: Utiliza os quatro níveis de conhecimento 

para classificar uma interação em um determinado contexto. A interação 

é classificada como uma das seis categorias similares às categorias 

definidas na teoria de Bales (1991): Concordar, Encorajar, Encorajar 

grupo, Discordar, Desencorajar, Desencorajar Grupo. 

 Propagação dos efeitos da interação: Após a classificação da interação, 

algumas mudanças na base de conhecimento são feitas, como os 

relacionamentos entre os agentes. Por exemplo, qualquer agente que 

demonstre competência para solucionar um dos problemas do grupo, 

ganhará influência em relação aos outros membros do grupo.  

 Influência das ações dos agentes: As mudanças na base de conhecimento 

influenciam nas ações que o agente vai realizar no grupo.  

O modelo SGD demonstrou a importância de manter a plausibilidade nas 

interações em grupos de atores sintéticos e os resultados dos seus testes 

apresentaram como o comportamento criado com o uso do modelo nos atores 

sintéticos afetou positivamente os usuários. 

3.2.3 FAtiMA (FearNot!  Affective  Mind  Architecture) 

FAtiMA (DIAS et al, 2007) é a arquitetura de AS usado no projeto 

FearNot! (DIAS et al, 2007) (AYLETT et al, 2005) que estende o modelo 

desenvolvido no projeto VICTEC  (AYLETT et al, 2005)  onde sua principal 

extensão é a inclusão de uma memória autobiográfica simplificada.  

O modelo procura alcançar credibilidade em seus agentes através de dois 

componentes principais (expressão de emoções e personalidade), usando para 

isso o modelo OCC. Este modelo consegue gerar uma grande variedade de  

emoções, utilizando os objetivos do agente para gerar emoções de medo e 

esperança. 
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Figura 3-4 Arquitetura FAtiMA, fonte (HALL et al, 2011) 

 

Neste modelo, a personalidade do agente é definida por um conjunto de 

objetivos, um conjunto de regras de reações emocionais, as tendências do 

personagem em relação às suas ações e, finalmente, limiares emocionais e taxas 

de decaimento para cada uma das 22 emoções.  

A memória autobiográfica é inserida no modelo como um conjunto de 

episódios, onde cada episódio armazena uma série de ações e eventos que 

aconteceram em um determinado local e tempo. A estrutura de representação de 

conhecimento em um episódio contém três componentes principais:  

 Narrativa (Narrative): Contém as descrições detalhadas dos eventos, 

incluindo quem, quando, como e onde o evento aconteceu, bem como as 

intensidades das emoções disparadas ao experienciar o evento. Este 

componente possui um campo de informação chamado “detalhes” que 

armazena todas as ações causa-efeito que carregam algum valor 

emocional, e o campo chamado “sentimentos” que armazena os impactos 

emocionais destas ações.  

 Resumo (Abstract): Contém a descrição do episódio, construida pelo 

conjunto de informações “detalhes” e “sentimentos” vindo do 
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componente “Narrativa”, onde as ações que possuem maior impacto 

emocional serão usadas para descrever o episódio. 

 Avaliação (Evaluation): Avaliações de cada ação causa-efeito do 

episódio. Este componente mostra as conseqüências das ações em termos 

de relacionamentos interpessoais do agente.  

Este modelo é importante para esta pesquisa, principalmente porque 

implementa uma estrutura de memória autobiográfica no modelo e usa o 

contexto para avaliar percepções e gerar ações e emoções de acordo com o 

modelo OCC. 

3.3 Análise comparativa dos modelos 

Foi buscado analisar a presença e funcionamento de alguns componentes 

nos modelos de ator sintético apresentados neste capítulo . Esta análise foi feita 

para verificar a relevância da proposta deste trabalho, verificando quais as 

lacunas existentes nos modelos em relação à coerência de seus comportamentos 

em relação às suas personalidades e ao mundo em que os agentes atuam.   

3.3.1 Teoria da personalidade 

O primeiro componente a ser analisado é o uso das teorias de 

personalidade nos modelos (quadro 3-3). Como foi visto no capítulo 2, este 

componente desempenha um papel importante no comportamento dos 

personagens, é através dele que o usuário pode se identificar com um agente e 

criar um laço emocional com ele. 
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Quadro 3-3 Comparação entre as teorias de personalidade utilizadas nos 
modelos de AS. 

Modelo de AS Teoria da personalidade 

X-PcSA 

O modelo X-PcSA utiliza a teoria de Bales (1979) como a 

teoria de personalidade observada, o modelo foca 

principalmente no comportamento dos agentes dentro de 

um grupo e em um ambiente de trabalho. Este 

componente exerce uma função central no modelo 

psicosocial do X-PcSA. Determinando os objetivos 

motivacionais, as reações emocionais, as crenças e as 

tendências do agente. Além disso, o modelo utiliza a 

teoria de personalidade universal para fazer as relações 

entre os componentes.   

 

SGD 

O sistema SGD utiliza dois traços do modelo OCEAN 

(Big Five): Extroversão e Amabilidade, pois estão 

associadas às idéias de iniciativa dominante e orientação 

socio-emocional (PRADA 2005). A extroverão influencia 

a freqüência de interação do agente, enquanto o traço 

“Amabilidade” define o tipo de interação socio -emocional 

o agente irá favorecer.  

FAtiMA 

Este modelo é fortemente baseado no modelo de emoções 

OCC para implementar o componente de personalidade, e 

como descrito na seção 3.3, a personalidade do agente é 

definida por um conjunto de objetivos, um conjunto de 

regras de reações emocionais, as tendências de reação do 

agente frente a uma emoção e, finalmente, limiares 

emocionais e taxas de decaimento para cada uma das 22 

emoções. 
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3.3.2 Emoções 

O segundo componente analisado é o funcionamento das emoções nos 

modelos. As emoções são utilizadas de formas diferentes e em processos 

diferentes em cada modelo. O quadro 3-4 mostra a comparação entre os 

modelos. 

 

Quadro 3-4 Comparação entre os componentes de emoções dos modelos 
de AS. 

Modelo de AS Emoções 

X-PcSA 

O X-PcSA utiliza o modelo OCC, descrito no capítulo 2, 

para disparar e controlar as emoções. O X-PcSA também 

implementa o “mood” do agente, que é um estado 

emocional mais constante que as emoções. 

 

SGD 
Não foi possível identificar a teoria de emoção utilizada 

no modelo. 

FAtiMA 

O modelo FAtiMA também utiliza o modelo OCC para 

implementar o componente emocional do agente. FatiMA 

implementa não apenas o processo de appraisal 

(Avaliação da relação entre os eventos e as emoções do 

personagem) mas também no processo de seleção da ação 

a ser executada, ligando as emoções às ações como um 

gatilho, tornando esse processo basicamente em um 

processo de coping. 

 

 

3.3.3 Memória autobiográfica 

Um dos focos desta pesquisa é em relação ao uso da memória 

autobiográfica no modelo. A memória biográfica representa as experiências do 

indivíduo, que carregam algum valor emocional e pode ser usado de diversas 

formas. 
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O quadro 3-5 mostra a comparação entre os modelos de AS quanto ao 

uso de memória autobiográfica e do contexto do agente. 

 

Quadro 3-5 Comparação entre o uso da memória autobiográfica nos 
modelos de AS. 

Modelo de AS Memória autobiográfica 

X-PcSA 

O modelo X-PcSA não utiliza este componente 

explícitamente em sua arquitetura, no entanto, as atitudes 

dos agentes podem ser consideradas um tipo de memória 

autobiográfica, pois marca emocionalmente interações 

passadas com outro agente. 

 

SGD 

Como no X-PcSA, o modelo SGD as atitudes dos agentes 

podem ser consideradas como um tipo de memória 

autobiográfica. 

FAtiMA 

Este modelo utiliza a memória autobiográfica 

simplificada baseada em episódios. Este componente é 

organizado como um conjunto de episódios 

independentes, como explicado na seção 3.3.   

 

3.3.4 Contexto 

Como visto no capítulo 2, o ator sintético tem mais chances de se tornar 

plausível se seu comportamento é coerente com o seu estado e com o estado do 

ambiente no qual ele se encontra. O uso de contexto no comportamento do 

agente está diretamente ligado a este aspecto, e é uma das propostas deste 

trabalho. O quadro 3-6 apresenta como os modelos analisados utilizam o 

contexto do agente em seus processos. 
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Quadro 3-6 Comparação quanto ao uso de contexto nos processos 
internos dos modelos de AS. 

Modelo de AS Uso de contexto nos processos internos 

X-PcSA 

O modelo X-PcSA utiliza algumas variáveis internas para 

selecionar uma ação, mas a avaliação das percepções é 

sempre constante em relação à personalidade do agente. 

Por exemplo, se um agente avalia uma ação “contar 

piada” como sendo uma ação positiva, essa avaliação é 

sempre positiva, mesmo se o personagem estiver em um 

velório. 

SGD 

O sistema SGD possui uma camada contextual em sua 

arquitetura. O modelo foca como fator contextual a tarefa 

do grupo, e influencia nas interações dos agentes.   

FAtiMA 

O modelo FAtiMA utiliza como contexto seu estado 

interno como as suas emoções, sua memória 

autobiografica, seu mood, etc. No projeto FearNot! 

(AYLETT et al 2005) foi integrado um outro componente 

para criar um modelo do ambiente e enviar seus estados 

par ao modelo FAtiMA, esses dados também foram 

usados como parte do contexto dos agentes. No modelo, o 

contexto é usado tanto no processo de avaliação 

(appraisal) quanto no de enfrentamento (coping). 

 

É possível notar que o contexto em que o agente se encontra é pouco 

explorado nos processos internos dos modelos, principalmente no processo de 

gerar emoções. O modelo FAtiMA é o único modelo que leva o contexto em 

consideração no processo de avaliação emocional dos eventos (appraisal), 

contudo ele não possui uma teoria de personalidade observada, sendo seu 

comportamento dirigido principalmente pelos objetivos e emoções.  

O uso de contexto em todos os processos internos do agente é um aspecto 

importante no E-PcSA, estando intrisicamente relacionado às crenças do agente, 



 

 

45 

 

permite que ele se comporte de modo mais coerente com o ambiente em que ele 

se encontra. 

Outro aspecto importante é o uso de uma memória autobiográfica 

temporária, que permite o agente criar emoções mais complexas, baseadas em 

prospecções e eventos passados, como “Medos confirmados”, “Alívio”, 

“desapontamento”, “satisfação”, “feliz por outro”, “ressentimento”, “inveja”  e 

“pena”. Este é um aspecto importante porque a habilidade de experimentar e 

expressar emoções são caracteristicas fundamentais em atores sintéticos, e 

expandindo o conjunto de emoções do AS aumentam as chances de torná -lo 

credível. 

3.4 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentadas as teorias que fundamentam as 

alterações realizadas no modelo X-PcSA para formar o E-PcSA.  

Também foi realizada uma análise dos modelos de atores sintéticos que 

apresentam características semelhantes ao modelo proposto neste trabalho. A 

análise destes modelos mostrou que existem ainda lacunas a serem preenchidas 

quanto as relações (personalidade x appraisal e coping) e (comportamento 

centrado em personalidade x comportamento moderado pelo contexto) , as quais 

o modelo proposto neste trabalho tentará preencher.  Essas lacunas se referem a 

perguntas principalmente relacionadas ao comportamento em agentes que 

possuem um tipo de personalidade segundo uma teoria de personalidade 

observada como a teoria de Bales ou o OCEAN, são exemplos dessas perguntas:  

 Dado um personagem, cuja personalidade é do tipo X, como o 

comportamento dele é afetado pelas suas emoções?  

 Como são dados os processos de appraisal e coping em um agente 

centrado em personalidade?  

 Como o contexto pode afetar o comportamento de um agente centrado 

em personalidade?  

Para responder essas perguntas é necessário realizar experimentos 

utilizando um modelo de AS que seja centrado em personalidade e que possua 



 

 

46 

 

as caracteristicas apresentadas neste capítulo como: que possua os processos de 

appraisal e coping, que seja sensível ao contexto e que possua algum tipo de 

memória autobiográfica. Isso é necessário porque o  contexto não deveria ser 

usado apenas para realizar uma ação, mas também é importante levar o contexto 

em consideração ao avaliar uma percepção, como no modelo FAtiMA. Em um 

modelo de AS que utiliza uma teoria de personalidade observada , a avaliação 

do contexto deveria poder influenciar na escolha da ação do agente, usando os 

processos de appraisal e coping, permitindo que o agente tenha reações mais 

consistentes com este contexto. 

Os experimentos descritos no capítulo 5 foram realizados buscando 

responder estas perguntas. No próximo capítulo serão apresentados todos os 

componentes que formam o modelo E-PcSA, afim de entender como eles 

funcionam em conjunto, criando um agente mais consistente e coerente com o 

seu contexto e ambiente.   
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4  
 

O modelo E-PcSA 
 

 

 

Este capítulo apresenta o modelo E-PcSa (Emotional Personality-centred 

Synthetic Agent)  proposto neste trabalho, que foca principalmente no uso do 

contexto e da memória autobiográfica temporária nos agentes e usa como base o 

modelo X-PcSA (SILVA, 2009) já apresentado no capítulo 3. 

O modelo X-PcSA foi escolhido como base por ser  um modelo integrado, 

que garante a consistência do comportamento e da personalidade dos 

personagens. Neste trabalho, foram adicionados ao modelo X-PcSA o uso de 

contexto no processo de interpretação das percepções e de tomada de decisões 

do agente, bem como o uso da memória autobiográfica temporária para gerar 

emoções complexas, permitindo que os agentes tenham mais capacidade de 

interpretação de suas emoções e tenham reações mais coerentes com as 

circunstâncias em que ele se encontra.  

A arquitetura do agente e seu funcionamento interno e externo são 

detalhados neste capítulo, bem como o processo de implementação dos agentes 

baseados no modelo E-PcSA em uma ferramenta de simulação que será 

utilizada para avaliar o modelo. Foi buscado desenvolver um simulador que 

permitisse avaliar o comportamento de um agente de maneira simples e que as 

variáveis de simulação pudessem ser facilmente controladas.    
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4.1 Arquitetura do modelo Psicosocial do E-PcSA 

Como citado no início do capítulo, o modelo E-PcSA foi baseado no 

trabalho de Silva (2009), o X-PcSA. Isso significa que a superestrutura 

psicosocial do modelo é mantida, adicionando ou alterando apenas os seus sub -

componentes. O quadro 4-1 descreve os componentes e subcomponentes da 

arquitetura. 

 

Quadro 4-1 Estrutura do modelo psicosocial do E-PcSA. 

Componente Sub-Componente Descrição (E-PcSA) 

Tendências 

Básicas 
Dimensões 

Representa o conjunto de dimensões que 

formam a personalidade do AS.  

Biografia 

Objetiva 

Memória 

autobiográfica 

temporária 

Representa emoções e prospecções do 

agente em um determinado momento. 

Estes elementos permanecem na memória 

por um espaço de tempo limitado.  

Comportamento 

Representa uma instância do 

comportamento executado em um 

determinado instante de tempo relativo à 

situação presente vivenciada pelo AS. 

Características 

Adaptativas 

Atitudes 

Controla o conjunto de relacionamentos 

estabelecidos pelos AS para com outros 

AS ou objetos. 

Objetivos 

Contém a árvore de objetivos 

motivacionais e realizáveis pelos AS. 

Diferente do X-PcSA, o modelo não utiliza 

os tipos de objetivos de McClelland.  

Estados 

Emocionais 
Gerencia os estados emocionais do agente. 

Crenças 

As crenças também são representadas no 

modelo, mas seus valores dependem do 

contexto em que o agente se encontra. 

Fisiologia 
Estados 

fisiológicos 

Controla os estados fisiológicos do agente. 

Ex.: a vitalidade do agente. 

 

A figura 4-1 apresenta a arquitetura do modelo e as relações entre seus 

componentes. 
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Figura 4-1 O modelo psicosocial E-PcSA. 

 

Como no modelo psicosocial do X-PcSA (SILVA 2009), a tendênca do 

comportamento é definida pelos traços de personalidade (ponto 1 da figura 4-1) 

e pelo conjunto de valores que determinam a variabi lidade dos estados 

emocionais V e os fatores de acréscimo e decréscimo α e β (ponto 3). Este 

relacionamento é estabelecido pelo X-PcSA para reforçar a tendência natural do 

indivíduo de experimentar emoções segundo suas tendências básicas de 

comportamento (SILVA 2009). Estes fatores também são usados na memória 

autobiográfica do agente e nos estados fisiológicos.  

Os traços de personalidade do AS também influênciam o valor de 

preferência nos seus objetivos (ponto 2). Contudo, diferentemente do X-PcSA, 

o modelo proposto neste trabalho não categoriza os ob jetivos motivacionais do 

agente e a prioridade de cada objetivo é dada no processo de raciocínio de 

acordo com o seu contexto e crenças.    
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Apesar de o modelo utilizar os objetivos e crenças do agente no processo 

de classificação de emoções, no E-PcSA não existe uma relação direta entre 

eles, pois a avaliação de uma mesma percepção pode variar dependendo do 

contexto do agente. O mesmo acontece entre os estados fisiológicos do agente e 

suas crenças, não existe uma relação direta,  pois os estados fisiológicos fazem 

parte do contexto avaliado. 

A taxa de decaimento natural (ponto 6) afeta os estados emocionais, as 

atitudes e a memória autobiográfica do agente e pode afetar alguns estados 

fisilógicos do agente que variam com o tempo. Essa taxa de decaimento também 

é definida pelas tendências básicas do agente, bem como os limiares de at ivação 

dos estados emocionais.  

A relação entre a memória autobiográfica e os estados emocionais do 

agente (ponto 9) é dada da seguinte forma: Todas as emoções geradas pelo 

agente são armazenadas ou atualizadas na sua memória autobiográfica junto 

com a percepção que a gerou, a intensidade da emoção define o tempo de vida 

daquele episódio na memória. A intensidade da emoção altera também o estado 

emocional do agente, segundo sua taxa de acréscimo definida pelas suas 

tendências básicas.  Os episódios que permanecem na memória do agente 

servem para gerar as emoções baseadas em prospecções como “Satisfação”, 

“Medos confirmados”, “Alívio” e “Desapontamento”.  

As crenças do agente geram intenções e, junto com as emoções, definem 

a desejabilidade daquela intenção (ponto 5) da seguinte forma: O agente gera as 

intenções segundo suas crenças sobre regras, nesse momento a desejabilidade 

inicial da intenção também é calculada; em seguida, o agente altera essa 

desejabilidade segundo a avaliação de seus objetivos, que também utiliza parte 

das suas crenças; finalmente, após calculado os estados emocionais do agente, 

os estados emocionais ativos podem também alterar a desejabilidade segundo o 

processo de enfrentamento do agente, que também é definido nas suas crenças.    

Finalmente os pontos 8 e 4 representam a relação entre as tendências da 

personalidade do agente e suas intenções na seleção de uma ação.  

Nas próximas seções, serão descritos mais detalhadamente o 

funcionamento dos principais componentes do modelo E-PcSA. 
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4.2 Personalidade 

Este é o componente principal do modelo, ele rege a maior parte dos 

processos internos do modelo e é responsável pelas tendências e preferências do 

agente. 

Neste trabalho, será usado o modelo de personalidade de Bales explicado 

no capítulo 2.  Este modelo foi escolhido principalmente pela existência de uma 

quantidade razoável de dados sobre o comportamento de cada personalidade, o 

que permite modelá-las e avaliá-las de maneira mais fidedigna, esses dados vêm 

de estudos de Bales (1991) e Valença (2004). 

Este componente se relaciona com os outros componentes do modelo da 

seguinte forma: 

 Crenças: As crenças de cada agente devem ser criadas para ressaltar sua 

a personalidade. Isso é feito definindo: as crenças de coping, para que 

eles possam ter reações emocionais coerentes com sua personalidade; os 

valores dos agentes (o que é certo/errado, bom/ruim); E a função de 

avaliação (scoring ) de cada crença, que representa a forma de raciocinar 

de cada agente. É importante destacar que esses  dados não formam a 

personalidade do agente, eles servem apenas para ressaltá -la em seu 

comportamento e dependem do domínio da aplicação do agente.    

 Estados emocionais: Assim como no X-PcSA (SILVA 2009), a 

personalidade deve estabelecer o limiar de ativação de cada estado 

emocional e  seus fatores de acréscimo e decréscimo. Estes valores 

definem as preferências de cada tipo de personalidade em relação a como 

eles experimentam as emoções, por exemplo: O agente com 

personalidade do tipo “UPF” prefere experimentar emoções positivas e 

tende a esconder emoções negativas, neste caso, poderia ser colocado um 

valor mais elevado no fator de acréscimo das emoções positivas e um 

valor mais baixo no das emoções negativas. A configuração desses 

valores depende da aplicação do modelo, devendo ser balanceada de 

acordo com a sua implementação. 



 

52 

 

 Atitudes: As atitudes, assim como os estados emocionais, também 

possuem limiares e fatores de acréscimo e descréscimo, que são 

configurados segundo o tipo de personalidade do agente.  

 Objetivos: As preferências dos objetivos são definidas a partir do tipo de 

personalidade do agente. Esses valores também são baseados em estudos 

na área.  

 Comportamento: O modelo mantém a relação entre o comportamento do 

agente e sua personalidade de acordo como descrito no modelo 

psicosocial do X-PcSA (SILVA 2009), onde para cada tipo de ação é 

associado um peso segundo seu tipo de personalidade, definindo assim 

suas tendências em realizar determinadas ações. Essas tendências são 

utilizadas pelo agente para selecionar uma ação a ser executada. Esses 

valores também são baseados em dados empíricos fornecidos por 

especialistas do modelo SYMLOG. 

4.3 Crenças 

O componente de crenças do modelo está presente em vários processos 

como a geração de emoções, a busca pelos objetivos, entre outros. Além disso, 

ele é o principal responsável pela coerência do agente com seu ambiente, visto 

que as regras do ambiente devem ser conhecidas pelo agente.  

No modelo E-PcSA, em adição aos valores do agente (bom/ruim, certo/ 

errado), o modelo estende a representação do conhecimento do agente 

adicionando crenças sobre ações, percepções, emoções e objetivos, e utilizando 

para cada crença, uma função de ativação e uma de avaliação, que levam em 

consideração o contexto em que o agente está para definir valores diferentes 

para a mesma crença. 

A estrutura da crença no modelo contém os seguintes dados:  

 Informação: Um símbolo que pode representar uma ação, conseqüência, 

estado do agente ou evento. Ex.: “Encontrou inimigo” “Triste”, 

“Explorar”, “Morreu”, etc. 
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 Referências: Para especificar ou restringir a crença em relação às 

referências de agentes, Ex.: “Eu”, “Amigo”, “Inimigo”, “Qualquer um”, 

etc. 

 Tipo de crença: Diferentes tipos de crenças são usados por diferentes 

componentes ou processos, estes tipos podem ser:  

o Regras: Representa o conhecimento do agente em relação às 

regras  do seu ambiente. São usadas para definir quais ações o 

agente pode fazer dada uma determinada situação, cr iando assim 

as intenções dos agentes.  

o Crenças de prospecção: Representa como o agente pensa sobre o 

que pode acontecer dado um determinado contexto. São usadas 

para gerar prospecções e emoções no agente e seus valores 

representam a probabilidade da prospecção se tornar verdadeira. 

Estas crenças são um tipo de planning simplificado, isso quer 

dizer que, ao invés do agente fazer um planning sobre várias 

regras até chegar às possíveis ações que podem afetar um 

determinado objetivo, estes valores são descritos diretamentes nas 

crenças do agente. 

o Valores: Este tipo também é usado no X-PcSA e representa os 

valores e padrões do agente (Bom/ ruim, certo/ errado). No 

modelo E-PcSA, seu valor é utilizado no processo de geração de 

emoções simples (contentamento/ descontentamento, alegria / 

tristeza). 

o Reação: Segundo Bates (1984), o estado emocional do agente 

deve mudar sua forma de pensar, de modo que suas emoções 

sejam visíveis em suas ações. Estas crenças estão ligadas ao 

processo de coping do agente, que define como ele reage a um 

determinado estado emocional.  

 Função de pré-condição: Uma função que pode bloquear ou ativar uma 

determinada crença. Ela pode levar em conta o contexto do agente para 

isso. Ex.: A crença em relação ao símbolo “Escapar” só é ativada se o 

agente tiver descoberto uma saída. 
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 Função de avaliação (Scoring): Uma função para determinar o valor de 

uma crença. Dependendo do tipo da crença, este valor pode significar a 

desejabilidade de algo acontecer ou qual o valor emocional de uma 

percepção ou a probabilidade de algo acontecer. 

A estrutura permite que as regras do ambiente sejam definidas no 

conhecimento do agente. Além disto, é também possível ressaltar as 

caracteristicas de um personagem através de suas crenças.  

Este sistema de crenças, juntamente com as restrições de uma árvore de 

comportamento, permite “programar” o agente para agir coerentemente com o 

seu ambiente. 

4.4 Objetivos 

Assim como no X-PcSA (SILVA, 2009), o E-PcSA utiliza o conceito de 

objetivos motivacionais, onde cada agente tem valores diferentes para os 

objetivos motivacionais segundo sua personalidade. Existe, no entanto, uma 

diferença de implementação em relação aos objetivos motivacionais entre os 

dois modelos: No X-PcSA, cada objetivo possui valores para cada um dos 3 

eixos de personalidade do Symlog, fazendo com que o objetivo tenha pesos 

diferentes para cada tipo de personalidade, já no E-PcSA, o valor do objetivo é 

definido para cada tipo de personalidade. 

 Além dos objetivos motivacionais,  o E-PcSA utiliza o conceito de 

Intenções  para representar objetivos realizáveis. As intenções carregam um 

valor de desejabilidade que é utilizada na seleção da ação, juntamente com as 

tendências do agente. 

Como descrito na seção 4.3, as crenças sobre regras geram as intenções 

com um valor de desejabilidade inicial, esse valor é ajustado no modelo durante 

o processo de raciocínio do agente, que busca alcançar os objetivos. Além 

disso, quanto um estado emocional é ativado, o agente pode disparar uma 

estratégia de coping para reagir à esta emoção, alterando também o valor de 

desejabilidade de cada intenção correspondente.  Logo, a desejabilidade de uma 

intenção é dada por: 
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 A desejabilidade inicial de realizar a ação dada pela função de avaliação 

da crença. Por exemplo, o agente pode perceber que não há nada 

acontecendo no momento, neste caso as crenças do agente afirmam que 

“explorar” e “ficar parado” são as duas ações que ele pode realizar e a 

função de avaliação de cada crença retorna a desejabilidade inicial de cada 

ação. 

 A probabilidade da ação ajudar na busca do objetivo do agente . 

Continuando o exemplo anterior, supondo que o objetivo do agente seja 

“Ficar mais forte” e que a única forma de ficar mais forte seja combatendo 

inimigos, neste caso o agente deve possuir uma crença que indique que 

“explorar” é a melhor ação a seguir para alcançar este objetivo. Através 

desta crença o processo de raciocinio do agente deve aumentar a 

desejabilidade da ação “explorar”.  

 A influência de um estado emocional na ação como uma forma de 

estratégia de enfrentamento do agente para este estado emocional . Ainda 

no exemplo anterior, supondo que o agente esteja com medo e a sua 

estratégia de enfrentamento para este estado emocional seja influênciar 

negativamente o desejo de explorar, esta ação então sofre uma diminuição 

na sua desejabilidade. 

4.5 Emoções 

O E-PcSA utiliza o modelo OCC (ORTONY et al 1998) junto com o 

trabalho de Steunebrink et al (2009) para definir seu componente emocional.  

O processo de classificação é feito pelo subsistema de emoções a partir 

de uma percepção recebida e é realizado seguindo as etapas descritas abaixo:  

1. O agente recebe uma percepção e a passa para o sistema de emoção.  

2. O sistema de emoção dá um valor à percepção. Caso o valor seja neutro, 

a percepção não tem efeito sobre o estado emocional do agente e o 

processo termina. 

3. Caso o valor seja positivo ou negativo, a percepção é classificada de 

acordo com Steunebrink et al (2009), gerando uma ou mais emoções. O 
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valor avaliado da percepção neste processo torna-se a intensidade de 

cada emoção gerada.  

4. As emoções geradas são armazenadas junto com a percepção que a gerou 

na memória autobiográfica do agente. 

5. Os estados emocionais são atualizados aumentando seu valor de acordo 

com o fator de acréscimo definido pela sua personalidade, como 

mostrando na descrição do modelo psicosocial do E-PcSA. O estado 

emocional é ativado caso sua intensidade ultrapasse o limiar máximo 

também definido pela personalidade do agente.  

6. Esta é a etapa da influência das emoções nas intenções do  agente. Cada 

agente possui um conjunto de crenças que indica o efeito que uma 

emoção causa em determinadas ações, essas crenças formam as 

estratégias de enfrentamento (coping).  

7. Os relacionamentos dos agentes também são atualizados segundo o valor 

das emoções geradas.  

Cada agente pode sentir diversas emoções ao mesmo tempo, inclusive 

emoções contrárias ou a mesma emoção por motivos diferentes.  

4.6 Funcionamento do modelo 

A arquitetura lógica do modelo é ilustrada na figura 4-3. Onde os 

principais componentes do modelo são: 

 Sistema de crenças: Gera intenções e prospecções a partir de uma 

percepção e das crenças do agente. 

 Sistema de emoção: Gera emoções e afeta as intenções do agente 

segundo os seus estados emocionais.  

 Sistema de raciocínio: Altera a desejabilidade das intenções segundo os 

objetivos dos agentes e adiciona informações extras nas intenções, por 

exemplo, destinatário, objetos, etc. 

 Árvore de comportamento: Responsável por selecionar a ação segundo as 

intenções e tendências do agente. 
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 Modelo interno: Controla todos os componentes internos do agente, 

como personalidade, emoções, prospecções, intenções, atitudes, etc.  

Árvore de 
comportamento

Modelo interno

Sistema de 
Mensagens

Andaratacar
Pegar 
Item

Animação, som, física, mensagens

Ação

Sistema de 
Crenças

Sistema de 
Emoção

Sistema de 
Raciocínio

Ambiente

1

2

3

4
5

6

7

 

Figura 4-2 Estrutura externa do modelo E-PcSA. 

 

O funcionamento do agente pode ser explicado de maneira abstrata 

através de sete etapas (figura 4-2):  

1. Agente recebe uma percepção. 

2. A percepção passa pelo sistema de crenças, que gera intenções e 

prospecções baseadas em seus conhecimentos. O agente possui funções 

de avaliação para cada crença disparada, o que permite que ele considere 

o contexto em que está inserido. 
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3. A percepção e as intenções do agente vão para o sistema de emoção. As 

emoções geradas nessa etapa afetam os estados emocionais, as atitudes 

do agente e o valor das intenções.  

4. As intenções, atitudes e emoções são guardadas na memória do agente e 

atualizadas com o tempo, pois possuem um fator de decaimento, fazendo 

com que suas intensidades cheguem à zero. Neste caso, as intenções e 

emoções com intensidade zero são excluídas da memória do agente. As 

emoções que permanecem na memória do agente formam a sua memória 

autobiográfica temporária, armazenando a emoção sentida e a percepção 

que a disparou.  

5. A percepção então vai para o sistema de raciocínio, que afeta a 

desejabilidade das intençãos que influenciam nos objetivos e projeções 

do agente. Nesse processo também são adicionadas as informações extras 

das intenções (destino, proposta, valores, etc.)  

6. Finalmente, o agente passa suas intenções para a árvore de 

comportamento, que ativa uma ou mais ações segundo as intenções do 

agente. As ações ativadas são selecionadas a partir das tendências do 

agente. Ex.: O personagem ao encontrar um inimigo, criou as intenções 

de atacar e fugir, cada uma com seu valor de desejabilidade. Em seguida 

as ações de atacar e fugir são ativadas e é feito um cálculo a partir da 

desejabilidade do personagem e de suas tendências para com as ações, a 

ação com maior valor é selecionada para execução. Este processo será 

mostrado melhor no capítulo 5. 

7. As ações então são processadas pelo sistema de percepções, se 

transformam em percepções e são enviadas aos devidos destinatários 

(etapa 1). 

4.7 Definindo um ator sintético baseado no E-PcSA 

As etapas de criação de um ator sintético são descritas a seguir:  
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1. Definir ações e percepções: Nesta etapa são definidas todas as ações que 

os agentes podem realizar no ambiente. Bem como todas as percepções 

que o agente pode receber.   

2. Implementar a árvore de comportamento: A medida que as ações forem 

sendo definidas, as ações da árvore de comportamento podem começar a 

ser desenvolvidas e testadas. 

3. Definir a personalidade de cada personagem: Este é um ponto importante 

para a aplicação do E-PcSa, não somente para a equipe de IA, mas 

também para ajudar artistas a criar uma aparência baseada na descrição 

do personagem. Já foi discutido no capítulo 2 que a representação visual 

e comportamental são fatores-chave para manter a credibilidade do 

personagem. Esta etapa é feita após a implementação da árvore de 

comportamento porque ela define quais serão as possíveis escolhas do 

agente.  

4. Definir o conjunto de emoções, objetivos, atitudes e atributos 

fisiológicos, e integrá-los segundo o modelo psicosocial do E-PcSA. 

5. Criar o conjunto de crenças: Este é a etapa mais trabalhosa da 

implementação do modelo. Todas as crenças devem ser definidas, com 

suas funções de ativação e de avaliação (Scoring), levando em 

consideração todas as variáveis de contexto que possam afetá -la.  

Estas etapas serão utilizadas para mostrar em detalhes, nas próximas 

seções, como os componentes do modelo foram definidos e implementados em 

um simulador e como o modelo pode ser integrado a estruturas de árvores de 

comportamentos. 

4.8 Implementando um agente baseado no modelo E-PcSA 

Para avaliar o funcionamento dos agentes foi desenvolvido uma 

ferramenta de simulação. O processo de implementação dos agentes é descrito 

nesta seção. 
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4.8.1 Cenário do simulador 

Para definir os agentes é preciso saber em qual ambiente eles estarão 

atuando, quais as regras desse ambiente e quais são seus objetivos.  

O seguinte cenário é utilizado na simulação: Dois personagens estão 

dentro de uma caverna cheia de inimigos e a saída da caverna é desconhecida 

por eles. A tarefa deles é derrotar todos os inimigos que estiverem dentro da 

caverna e encontrar uma saída. 

O tema do simulador foi focado no gênero de aventura, por onde foram 

definidos os atributos dos agentes, as ações, percepções e as regras do 

ambiente. 

Como atributos fisiológicos, os agentes possuem: Vita lidade e força, 

onde vitalidade determina o quão saudável o agente está, variando de cem 

(completamente saudável) a zero (morto). Já a força determina o quanto um 

inimigo perde de vitalidade ao receber um golpe deste agente. Além destes 

atributos, foram adicionados os atributos comumente vistos em jogos de RPGs, 

“Experiência” e “Nível”. 

As regras definidas para o ambiente foram: 

 Sempre que um agente ataca um inimigo, ele ganha pontos de 

experiência.  

 Sempre que ele é atacado, sua vitalidade diminui de acordo com a força 

do agente que o atacou. 

 Quando um agente atinge um determinado valor de experiência, ele 

aumenta o seu nível. 

 Quando o agente aumenta de nível, sua força também aumenta, e seus 

pontos de experiência são zerados. 

Estas regras ajudarão a definir as crenças dos agentes. 
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4.8.2 Definindo as Ações e Percepções  

Segundo o cenário descrito na seção 4.8.1, foram definidas as seguintes 

ações possíveis de serem selecionadas pelo agente:  

 Fugir do inimigo: O agente corre em direção contrária ao agente.  

 Ficar ocioso: O agente fica parado.  

 Atacar: O agente efetua um ataque ao inimigo. 

 Explorar caverna: O agente se move para uma parte da caverna ainda 

não explorada. 

 Pedir ajuda: O agente pede ajuda a outro personagem. 

 Oferecer ajuda: O agente que oferece ajuda pode entrar em um combate 

para ajudar um amigo. 

 Negar: O agente pode negar uma oferta ou um pedido de ajuda.  

 Aceitar: O agente pode aceitar uma oferta ou um pedido de ajuda.  

 Escapar da caverna: Ao saber a localidade de uma saída da caverna, o 

agente pode decidir escapar por ela ou continuar explorando a caverna.  

A partir destas ações é possível definir a estrutura da árvore de 

comportamento e o conjunto de tendências que o personagem terá.  

É necessário definir também o conjunto de percepções que o agente pode 

receber do simulador, principalmente, para ajudar a definir o conjunto de 

crenças que o agente deve ter, juntamente, com as regras do ambiente. São as 

percepções: 

 Eventos: Representam eventos que acontecem na simulação e que não 

estão ligadas diretamente a uma ação; elas podem representar 

conseqüências de ações. Ex.: 

o Um agente “X” morreu. 

o Inimigo encontrado. 

o Saída encontrada. 

o Ganhou ponto de experiência. 
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o Aumentou de nível. 

 Ações: Representam uma ação realizada por um determinado agente. Ex.: 

o Agente “X” realizou ação “Y”. 

 Interações: É uma ação de um agente sobre outro. “Pedir ajuda”, 

“Oferecer ajuda”, “Negar”, “Aceitar” e “Atacar” são exemplos de ações 

executadas em relação a outros agentes.   

4.8.3 Árvores de comportamento 

Árvores de comportamento, ou BTs (do inglês Behavior Trees), é uma 

estrutura lógica em forma de árvore onde cada sub-árvore representa 

comportamentos e os nós “folhas” representam ações. As BTs são usadas na 

área de inteligência artificial como um framework para modelar o 

comportamento de agentes inteligentes em jogos modernos (CHAMPANDARD. 

2010). 

Segundo Pillosu (2009) os principais benefícios de utilizar árvore de 

comportamento são: expor a complexidade usando uma visão de árvore ( tree-

view); Fácil de entendê-la e de customizá-la;  é possível alterar árvores e sub-

árvores em tempo de execução. 

É possível exemplificar o uso de uma BT utilizando a figura 4-3. Nesta 

árvore de comportamento se o agente perceber um inimigo, ele ativa o nó 

“Combate”, nele o agente pode atacar ou se defender, dependendo da sua 

vitalidade, e se não existir nenhum inimigo, ele sempre executa as ações 

“Procurar inimigo” e “Explorar”. 
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Raiz
[Seletor]

Combate
[Seletor]

Inimigo percebido

Ocioso
[Concorrente]

Atacar
[Sequencia]

Vitalidade > 50%

Defender
[Ação]

Procurar 
inimigo
[Ação]

Explorar
[Ação]

Pre-Condição

Comportamento Comportamento

Ação Ação Ação

Efetuar golpe
[Ação]

Se aproximar
[Ação]

Ação Ação

Comportamento

 

Figura 4-3 Exemplo de árvore de comportamento. 

 

Para criar a BT, podemos usar diferentes tipos de nós, como: 

 Seletores: Ou “Selectors”, selecionam um dos nós filhos para ser 

executado. Estes ainda podem ser dividos em: 

o Seletores por prioridade : Verifica as pré-condições em ordem, 

até que um dos nós filhos seja ativado. Na figura 4-3, o nó raiz (o 

que está mais acima na estrutura) é um exemplo de nó seletor por 

prioridade, ele sempre verifica se o inimigo está próximo para 

ativar o comportamento “Combate”, se a pré -condição não for 

satisfeita ele ativa o comportamento “Ocioso”. 

o Seletores estocásticos: Todos os nós filhos são avaliados, e 

apenas um dos nós filhos válidos é escolhido randomicamente 

para ser executado. 

 Seqüências: Ou “Sequences”, ativa os nós filhos em ordem, ou seja, ele 

ativa o primeiro nó filho, após a execução do primeiro nó terminar ele 

ativa o segundo nó filho, e assim por diante. Na figura 4-3, o 

comportamento “Atacar” é um exemplo de nó sequencial, ao ser ativado 
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ele executa a ação “Se aproximar” e quando esta ação é terminada, ele 

ativa a ação “Efetuar golpe”.  

 Loops: Repete um comportamento, ou seqüência de comportamentos, até 

que uma determinada condição seja satisfeita.  

 Concorrência: Executa os nós filhos ao mesmo tempo. Por exemplo, na 

figura 4-3, o comportamento “Ocioso” é um nó concorrente, onde ele 

ativa as ações “Procurar inimigo” e “Explorar” ao mesmo tempo.  

 Tabelas de pesquisa: Ou “lookup tables”, Permite fazer pesquisas em 

diferentes sub-árvores. Este nó serve como um ponteiro para outra parte 

da árvore ou somente para um nó específico. Este tipo de nó dá mais 

flexibilidade, pois elimina as limitações impostas pela estrutura de 

árvore.  

 Decoradores: Ou “Decorators”, estes nós representam um padrão de 

projeto usado para alterar um comportamento de uma classe sem precisar 

refazê-la. Isso aumenta a reusabilidade dos nós na árvore. Por exemplo, 

pode ser criado um decorador que limite a quantidade de execuções de 

um nó, retornando uma mensagem de falha após um número  “X” de 

execuções.  

Esses tipos de nós tornam a BT uma ferramenta poderosa para 

desenvolvedores, que podem focar em implementar ações simples e depois 

organizá-las de modo a formar comportamentos mais complexos. Exemplo: A 

partir de ações como “ativar animação de andar”, “tocar o efeito de som de 

andar” e “andar para frente” é possível fazer uma sub -árvore “andar”, em 

seguida adicionar esta sub-árvore como nó filho da sub-árvore “explorar”.     

A BT também pode ser criada a partir do topo, criando estados e  ações 

mais complexas e ir refinando até chegar a ações simples. 

Foi utilizada a estrutura de árvores de comportamento neste trabalho 

devido aos seus benefícios de implementação, já apresentados nesta seção, e ao 

seu potencial uso para reforçar o comportamento dos AS em relação ao seu 

ambiente garantindo, por exemplo, que se o agente decidir “Atacar” alguém, ele 

só execute essa ação caso esse alguém realmente exista e seja possível atacá -lo. 
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Outro uso potencial das BTs em modelos de atores sintéticos é para  reforçar a 

personalidade de uma agente em relação à expressão de seu comportamento e 

emoções.  

A estrutura da árvore de comportamento no simulador (figura 4-4) foi 

criada pensando na sua integração com o modelo interno do agente. O primeiro 

passo para isso, foi adicionar um rótulo aos nós, a fim de que eles possam ser 

relacionados com uma das tendências do agente. Depois, foi criado um novo 

tipo de nó, um seletor de intenção, onde, a partir do conjunto de intenções do 

agente, ele seleciona quais os nós filhos que podem ser ativados (cujos rótulos 

estão relacionados com as intenções do agente), e executa o nó filho cujo 

cálculo da probabilidade foi o maior entre os nós.  Este tipo de nó é semelhante 

ao seletor estocástico, mas utiliza um cálculo que relaciona as intenções do 

agente e as suas tendências em realizar uma determinada ação.  

O cálculo da probabilidade das ações do agente foi definido da seguinte 

maneira: 

Probabilidade(x) = p1 * Desejabilidade(x) * Aleatorio(1, Tendencia(X) * p2). 

Ou seja, a probabilidade do agente realizar uma ação “X” é igual a 

multiplicação da desejabilidade da intenção do agente em realizar “X”, com um 

número aleatório definido pela tendência do agente em realizar “X”. As 

variáveis p1 e p2 são pesos, que podem ser usados  para calibrar o 

comportamento do agente. 
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+Execute(in agent : CharacterControl) : ActionState
+Success(in agent : CharacterControl) : bool
+AddChild(in behaviour : BaseAction)

#mChildren : List<BaseAction>

BaseComposite

+SetMandatory(in mand : bool)
+IsMandatory() : bool
+GetID() : int
+GetAction() : string
+Register(in agent : CharacterControl)
+UnRegister(in agent : CharacterControl)
+CanExecute(in agent : CharacterControl) : ActionState
+GetScore(in agent : CharacterControl) : int
+Execute(in agent : CharacterControl) : ActionState
+Success(in agent : CharacterControl) : bool

#mID : int
#mIsMandatory : bool
#mIsLeaf : bool
#mAction : string
#mPreconditionCall : BehaviorPreConditionCallback
#mScoreCall : BehaviorScoreCallback

BaseAction

+RootBehavior() : BaseAction
+Execute(in agent : CharacterControl) : ActionState

BehaviorTree

+BehaviorScoreCallback(in agent : CharacterControl) : int

«delegate»
BehaviorScoreCallback

+BehaviorPreConditionCallback(in agent : CharacterControl) : bool

«delegate»
BehaviorPreConditionCallback

 

Figura 4-4 Estrutura lógica da árvore de comportamento no simulador. 

 

A figura 4-5 ilustra a árvore de comportamento desenvolvida para o 

simulador. O nó raiz é do tipo paralelo, ou seja, ele pode executar todos os nós 

filhos ao mesmo tempo (o nó “Realizar ação” e o nó “Comunicar”).  
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Raiz
[Paralelo]

Comunicar
[Seletor]

Ocioso
[Seletor]

Combate
[Seletor]

Realizar Ação
[Seletor]

Atacar
[Ação]

Explorar
[Ação]

Recusar
[Ação]

Aceitar
[Ação]

Oferecer
[Ação]

Fugir
[Ação]

Escapar da 
caverna
[Ação]

Pedir Ajuda
[Ação]

Ficar ocioso
[Ação]

 

Figura 4-5 Árvore de comportamento dos agentes no simulador. 

 

Os nós (“Realizar ação”,“Combate”, “Ocioso” e “Comunicar” ) são 

seletores de intenções, ou seja, eles verificam quais os nós filhos fazem parte 

das intenções do agente e escolhem a que tiver maior probabilidade de 

acontecer.   

Os nós que não possuem filhos (nós folhas) são as ações que o agente 

pode executar. 

Já foi descrito na seção 4.7, que antes de definir as personalidades dos 

agentes, é preciso criar a árvore de comportamento. Isso é necessário porque a 

estrutura da árvore define várias limitações e regras para ajustar os valores das 

tendências do agente, como as regras:  

A. A soma das tendências das ações dentro de um nó devem somar 100%. 

Exemplo: Se um agente, segundo sua teoria de personalidade, tem uma 

tendência alta (maior que 66%) para atacar, não faria sentido ele também 

ter uma tendência alta para fugir, visto que ele tem que escolher quais 

das duas ações realizar, ou ele favorece uma das ações ou ambas vão ter 

uma freqüência de execução semelhante (sendo em torno de 50%).  
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B. Se uma mesma ação aparecer em duas sub-árvores diferentes, a tendência 

do agente em realizar aquela ação deve ser equilibrada com as ações 

“irmãs”. Exemplo:  

o Observando a figura 4-5 e supondo que a ação “Ficar ocioso” 

também possa ser executada durante um combate (a ação é 

inserida tanto como um nó filho de “Ocioso”, quanto em 

“Combate”). 

o Supondo um agente que tenha a tendência baixa para “Explorar” e 

“Escapar da caverna”, isso faz com que a tendência para “Ficar 

ocioso” se torne alta utilizando a regra A.  

o Se, ao mesmo tempo, o agente tem uma tendência alta para 

“Atacar”, isso faz com que as tendências de “Ficar  ocioso” e 

“Fugir” se tornem baixas utilizando a regra A.  

o Como a tendência de “Ficar ocioso” é alta em uma sub -árvore, e 

baixa em outra, torna-se necessário normalizar uma das sub-

árvores. Isso pode ser feito, multiplicando o valor máximo de uma 

das sub-árvores. Por exemplo, se colocarmos o valor 350% para 

“Atacar”, 75% para “Fugir” e “Ficar ocioso”, e 15% para 

“Explorar” e “Escapar da caverna”, a árvore ficaria normalizada, 

pois para a sub-árvore “Combate”, “Ficar ocioso” seria 75% / 

500%, que é o mesmo que 15% / 100%, ou seja, uma tendência 

baixa, enquanto na sub-árvore “Ocioso”, ele teria 75% / 100%, ou 

seja, uma tendência alta. 

Essas regras podem ser melhor observadas e resolvidas a partir da 

visualização em árvore da BT. Por este motivo a etapa de criar  a BT vem antes 

da etapa de definir a personalidade do agente.  

4.8.4 Definindo a Personalidade dos agentes 

A partir do cenário do simulador, foram modelados dois personagens 

para a simulação, descritos no quadro 4-2. 
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Quadro 4-2 Descrição dos personagens do simulador. 

 
  Cliff representa um personagem medroso, que prefere sobreviver 

sozinho a se arriscar pelo grupo. Ele sempre demonstra medo e 
descontentamento com os outros e é muito pessimista. Seu único 
objetivo é sobreviver. 

Cliff   

 
  William é destemido, sempre enfrenta seus oponentes, podendo até 

arriscar sua vida pelo grupo, sempre escondendo seus medos e 
descontentamentos para não afetar o grupo. Seu principal objetivo é 
ficar mais forte. 

William   

 

Para definir a personalidade dos agentes no modelo E-PcSA, foi utilizada 

a teoria de Bales (1991), apresentada no capítulo 2. Dessa forma fo ram 

definidas as seguintes relações entre a descrição dos personagens e os traços de 

personalidade: 

 Orientação a tarefa: Como a tarefa dos personagens é de derrotar todos 

os inimigos da caverna, este traço pode ser considerado positivo (F) 

quando o personagem é descrito como “destemido” e negativo (B) 

quando o personagem é descrito como “medroso”, pois estes dois 

adjetivos, para esta simulação, estão relacionados às escolhas do 

personagem em enfrentar ou fugir do inimigo.  

 Socialização: Foi relacionado ao quanto o personagem se preocupa com 

o grupo, e à sua preferência quanto às emoções que expressa. Um agente 

com este traço positivo (P) irá expressar mais emoções positivas que 

negativas e tenta ajudar os outros membros do grupo. Já um personagem 

com este traço negativo (N) tende a ser mais pessimista e não se importa 

com o grupo. 

 Poder: Este traço foi relacionado ao quanto o personagem busca por 

pontos de experiência, pois quanto mais pontos de experiência, maior seu 

nível e conseqüentemente maior é sua força. O personagem com este 
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traço positivo (U) é mais ativo e tentará sempre explorar a caverna para 

achar mais inimigos. Enquanto o personagem com este traço negativo 

(D) é mais passivo, preferindo ficar parado ao invés de explorar.  

Partindo destas relações, implementamos o tipo de personalidade de Cliff 

como (DNB) e de William como (UPF), no capítulo 6 será descrito c omo estes 

dois tipos se comportam, segundo a teoria de Bales (1991).   

4.8.5 Definindo objetivos 

Foram criados os seguintes objetivos motivacionais: Sobreviver, 

aumentar nível, fugir da caverna e proteger os amigos. Todos os agentes 

possuem os quatro objetivos, mas com valores de desejabilidade diferentes. O 

mapeamento foi feito tentando buscar valores que fossem coerentes com  o tipo 

psicológico de cada personagem, como mostrado no quadro 4-3: 

 

Quadro 4-3 Relação traços de personalidade X desejabilidade do objetivo 
motivacional. 

Objetivo Poder Socialização 
Orientação a 

tarefas 

 U D P N F B 

Sobreviver    +  + 

Aumentar nível +    +  

Fugir da caverna  +  +   

Proteger amigos +  +    

 

O quadro 4-3 explica, por exemplo, que um personagem com traço U 

(positivo em relação à dimensão “Poder”) terá um desejo  maior em aumentar 

seu nível que um personagem com traço D. 

4.8.6 Definindo emoções 

Apesar do modelo E-PcSA suportar os vinte e dois tipos de emoções do 

modelo OCC foram implementados apenas seis tipos neste simulador, afim de 

não aumentar a complexidade dos experimentos. São eles:  



 

71 

 

 Alegria: Se a percepção é uma conseqüência de algum evento, a 

conseqüência é avaliada a partir dos valores do agente e a emoção alegria 

é disparada quando o agente avalia a conseqüência como sendo positiva.  

 Tristeza: Se a percepção é uma conseqüência de algum evento, a 

conseqüência é avaliada a partir dos valores do agente e a emoção 

tristeza é disparada quando o agente avalia a conseqüência como sendo 

negativa. 

 Esperança: Para cada prospecção criada pelo agente a partir de uma 

percepção, se a avaliação da conseqüência desta prospecção for positiva, 

a emoção esperança é disparada.   

 Medo: Para cada prospecção criada pelo agente a partir de uma 

percepção, se a avaliação da conseqüência desta prospecção for negativa, 

a emoção medo é disparada.   

 Aprovação: Se a percepção é uma ação vinda dele ou de outro agente, a 

ação é avaliada a partir dos valores do agente e a emoção aprovação é 

disparada quando o agente avalia a ação como sendo positiva.  

 Desaprovação: Se a percepção é uma ação vinda dele ou de outro 

agente, a ação é avaliada a partir dos valores do agente e a emoção 

desaprovação é disparada quando o agente avalia a ação como sendo 

negativa. 

Uma diferença entre este modelo e o modelo base, o X-PcSA, é que o E-

PcSA não utiliza o mesmo eixo do estado emocional para definir emoções 

contrárias. A principal razão para separá-las é que torná-se possível dar nomes 

e responder a cada uma delas de maneiras diferentes, contudo, segundo 

(PAANAKKER, 2008), é preciso tomar medidas para evitar que o agente varie 

rapidamente entre duas emoções opostas, o que poderia levar o agente a variar 

de comportamento de maneira artificial. 

Neste modelo, os agentes podem experimentar diversas emoções 

diferentes, incluindo duas emoções opostas, como reações às percepções 

recebidas. Exemplo: A percepção “Inimigo encontrado”  pode gerar as emoções 

“medo” (de ser atacado) e “esperança” (de poder ganhar pontos de experiência).  
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As emoções geradas neste processo são atribuidas aos seus respectivos 

estados emocionais. A variação de intensidade nos estados emocionais depende 

da personalidade do agente, pois cada personalidade pode definir fatores de 

acréscimo e decréscimo diferentes para cada tipo de emoção.  

Por fim, as emoções são armazenadas na memória autobiográfica no 

agente e ajudam no processo de classificação das emoções, como descrito no 

capítulo 3. 

4.8.7 Definindo as crenças  

Como visto neste capítulo, as crenças do agente descrevem situações 

específicas e podem ser usada para representar valores, regras de 

comportamento, estratégias de reação emocional e prospecções.  

Nesta seção são apresentados os tipos de crença implementados no 

simulador. São elas: 

 Crenças em relação às regras do ambiente (Quadro 4-4): Representam 

quais as ações possíveis a serem executadas dada uma determinada 

situação ou evento. Essas crenças são utilizadas para criar as intenções 

do agente. 

 

Quadro 4-4 Exemplos de crenças de protocolo. 

Informação De Para Tipo Informação2 

Pedir amigo mim regra Aceitar 

Pedir amigo mim regra Recusar 

Ocioso mim  regra Explorar 

Saída 

encontrada 
mim  regra Escapar 

Inimigo 

encontrado 
mim  regra Fugir 

Inimigo 

encontrado 
mim  regra Atacar 

Inimigo 

encontrado 
mim  regra Pedir ajuda 
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 Crenças de prospecção (Quadro 4-5): O valor retornado por estas crenças 

representam a possibilidade de um evento acontecer dada uma ação feita 

pelo personagem. São usadas para gerar prospecções e como um mini-

planning na busca pelos objetivos do agente. 

 

Quadro 4-5 Exemplos de crenças de prospecção 

Informação De Para Tipo Informação2 

Explorar  todos causa 
Saída 

encontrada 

Explorar  todos causa 
Inimigo 

encontrado 

Atacar mim inimigo causa 

Ganhou ponto 

de 

experiência 

Atacar mim inimigo causa 
Aumentar 

nível 

 

 Crenças sobre valores (Quadro 4-6): Essas crenças representam um valor 

positivo ou negativo sobre como o agente enxerga uma determinada 

situação (bom/ruim , certo/errado). São usadas no processo de análise de 

um evento ou ação pelo componente de emoções, já explicado na seção 

5.1.5.  

 

Quadro 4-6 Exemplos de crenças sobre valores 

Informação De Para tipo Informação2 

Foi morto inimigo  valor  

Foi morto amigo  valor  

Inimigo 

encontrado 

qualquer 

um 
 valor  

Aceitou amigo mim valor  

Recusou amigo mim valor  

 

 Reação emocional (Quadro 4-7): Representam a influência de um estado 

emocional sobre algumas ações do agente. O valor pode ser positivo ou 

negativo. São usadas pelo componente de emoções para realizar o 

processo de enfrentamento emocional (coping). 



 

74 

 

 

Quadro 4-7 Exemplos de crenças de reação 

Informação De Para Tipo Informação2 

Medo mim  reação Ajudar 

Medo mim  reação Atacar 

Medo mim  reação Fugir 

Esperança mim  reação Ajudar 

Esperança mim  reação Atacar 

Esperança mim  reação Fugir 

 

Para cada crença foi implementada uma função de avaliação que retorna 

a probabilidade de algo acontecer (prospecção), ou a desejabilidade de realizar 

uma ação (protocolo), o impacto que uma emoção causa em uma ação (coping) 

ou se o agente acha uma determinada situação boa ou ruim (valores ). 

Para esta simulação, o mesmo conjunto de crenças foi usado para os dois 

personagens, pois apesar de ser possível utilizar o componente de crenças para 

ressaltar a personalidade dos agentes, isso tornaria o processo de avaliação do 

modelo mais complexo. 

4.8.8 Arquitetura do agente 

A figura 4-6 apresenta o diagrama de classe dos principais componentes 

do modelo E-PcSa.   
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+PlayerView() : GameObject
+CharacterModel() : CharacterModel
+Direction() : Vector3
+Target() : Vector3
+PerceptedEnemies() : List<CharacterControl>
+Path() : Path
+Group() : CharacterGroup
+IsDead() : bool
+ResponseTime() : float
+Play()
+AddPerception(in perception : Perception)
+Walk()

-beliefHandler : BeliefHandler
-emotionHandler : EmotionHandler
-reasonerHandler : ReasonerHandler
-behaviorTree : BehaviorHandle

CharacterControl

+BeliefHandler()
+ProcessPerception(in perception : Perception, in model : CharacterModel)

BeliefHandler

-EmotionHandler()
+ProcessPerception(in perception : Perception, in model : CharacterModel)

-mClassifier : EmotionClassifier

EmotionHandler

+ReasonerHandler()
+ProcessPerception(in perception : Perception, in model : CharacterModel)

ReasonerHandler

+ID() : int
+Name() : string
+Targets() : string[]
+Type() : PlayerType
+Attributes() : CharacterAttributes
+Personality() : CharacterPersonality
+BeliefSet() : BeliefSet
+Intentions() : List<Intention>
+Emotions() : List<Emotion>
+EmotionalState() : List<float>
+Atitudes() : List<Relationship>
+CurrentActiveEmotion() : EEmotion
+LastAction() : Action
+Destroy()
+Reset()

CharacterModel

+BehaviorHandle(in agent : CharacterControl, in tree : BehaviorTree)
+Execute()

+Agent : CharacterControl
+Tree : BehaviorTree
-mTimer : float

BehaviorHandle

+RootBehavior() : BaseAction
+Execute(in agent : CharacterControl) : ActionState

BehaviorTree

 

Figura 4-6 Arquitetura do modelo interno do agente no simulador. 

  

A classe CharacterModel representa o modelo interno do agente e 

contém todos os seus atributos psicosociais (Crenças, intenções, emoções, 

atitudes e estados emocionais).  
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O agente é controlado pela classe CharacterControl, responsável por 

receber as percepções, passar para os gerenciadores de crenças (BeliefHandler), 

de emoção (EmotionHandler) e de Raciocínio (ReasonerHandler) e enviar as 

intenções para a árvore de comportamento (BehaviorHandler), seguindo a 

arquitetura do modelo descrita no capítulo 4. 

4.8.9 Ajustando os parâmetros do modelo 

Após implementado e testado, é possível alterar alguns parâmetros para 

ajustar o comportamento do agente às necessidades do projetista. Entre os 

possíveis ajustes que ele pode realizar estão: 

 Tornar o personagem mais orientado às suas tendencias, ou mais 

orientado às suas intenções. Isso pode ser feito adicionando pesos aos 

dois componentes na fórmula da probabilidade de escolha de uma ação 

apresentada na seção 4.8.3. utilizada pela árvore de comportamento.   

 Alterar as funções de avaliação das crenças do agente . Isso pode ser feito 

para ajustar diversos fatores, como: Aumentar ou diminuir a 

desejabilidade de uma determinada ação em um determinado contexto; 

Adiciona uma nova variável de contexto à função de avaliação de uma 

determinada crença; Alterar a intensidade emocional de deteminados 

eventos; Ou ainda alterar o impacto de uma estratégia de enfrentamento.   

 Tornar o personagem mais ou menos emotivo.  Ajustando os fatores de 

acréscimo e decréscimo ou ainda o limiar de ativação dos tipos de 

emoções. É preciso ter muita atenção ao ajustar estes valores para não 

deixar o agente sem nenhuma emoção, nem pra deixá -lo sentir todas as 

emoções ao mesmo tempo. 

 Ajustar as tendências dos personagens. Principalmente quando são feitas 

alterações na árvore de comportamento, como explicado na seção 4.8.3, a 

estrutura da árvore tem uma relação com as tendências do personagem. O 

projetista pode querer tambem ressaltar uma determinada tendência em 

um personagem, e por isso ele pode querer também ajustar esses 

parâmetros. 
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 Ajustar os valores dos objetivos motivacionais dos agentes. Como os 

objetivos estão relacionados ao comportamento do agente e a como ele 

reage emocionalmente a algumas situações, principalmente nas emoções 

de medo e esperança. 

O ajuste de parâmetros é uma etapa longa e trabalhosa, pois é preciso 

validar cada redefinição de parâmetro até alcançar o resultado pretendido.   

4.9 Considerações Finais 

Neste capítulo foi visto em detalhes o modelo psicosocial do E -PcSA, 

bem como sua arquitetura e seu funcionamento. Foi também apresentado as 

diferenças entre o modelo e o X-PcSA (2009), que consiste na adição de 

contexto nos seus processos internos, de uma memória autobiográfica 

temporária para facilitar o processo de classificação de emoções, o próprio 

processo de classificação de emoções em si, tomando como base o trabalho de 

Steunebrink et al (2009) e, finalmente, o processo de enfrentamento (coping) do 

agente.  

Foi descrito também o processo de implementação de um ator sintético 

baseado no E-PcSA, detalhando cada componente, segundo as etapas de 

definição de um personagem baseado no modelo . 

No próximo capítulo serão apresentados mais detalhes sobre o simulador, 

como seu objetivo e escopo, além dos experimentos realizados nele, com seus 

resultados e análises. 

. 



C A P Í T U L O
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5  
 
 

Experimentos e resultados 
 

Neste capítulo são apresentados os experimentos realizados para avaliar 

o modelo E-PcSA. Para saber se o modelo E-PcSA alcançou seus objetivos é 

necessário testar e validá-lo quanto ao seu funcionamento interno e quanto a 

sua consistência com a sua teoria de personalidade. Foram utilizados os 

seguintes critérios de avaliação para validar o modelo: 

 Consistência das ações do AS: O comportamento do agente será 

comparado com a descrição do seu tipo de personalidade segundo a 

teoria de personalidade observada utilizada no modelo, o Symlog.  

 Consistência da geração de emoções e dos estados emocionais : A reação 

emocional do agente também é analisada segundo o Symlog, que 

descreve as preferências na experimentação de emoções de cada tipo de 

personalidade. 

 Consistência do efeito do contexto no comportamento do agente: Este 

critério busca validar se o comportamento do agente, observado nos 

outros dois critérios anteriores, continua consistente quando o contexto 

do agente muda, e se este comportamento está coerente com o novo 

contexto.    

Como os principais diferenciais do modelo estão no processo de geração 

de emoções e no uso de contexto nos processos internos do agente, utilizando 

ainda as relações entre os componentes definidas no modelo base (o X -PcSA), 

estes critérios de avaliação ajudam a validar o modelo no ponto mais importante 
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do trabalho, que é o comportamento consistente de um ator s intético centrado 

em personalidade e coerente com o contexto em que ele está.   

5.1 Processo de avaliação 

Foi criada uma metodologia para avaliar o comportamento dos agentes 

sem precisar desenvolver um jogo completo, que poderia levar meses de uma 

pesquisa para ser desenvolvido. A metodologia, que possui um carater inovador 

e experimental, consiste em utilizar um simulador bem mais simplificado, 

enviando um conjunto de percepções para os agentes e criando um log de suas 

reações internas e externas.  

Para realizar um experimento utilizando este processo de avaliação é 

necessário: 

 Definir o experimento e quais as variáveis serão ajustadas no 

experimento e quais dados serão analisados. 

 Implementar o modelo E-PcSA, criando um personagem. 

 Criar uma lista de percepções que tente reproduzir uma grande 

quantidade de situações possíveis. 

 Criar um gerador de Log para os dados do personagem que sejam 

interessantes a serem analisados. 

Nas próximas seções serão apresentados os cenários específicos dos 

experimentos, os tipos de personalidades que foram utilizados, as ferramentas 

para realizar os experimentos e os resultados dos experimentos.  

5.2 Ferramentas 

Os experimentos foram realizados utilizando o simulador descrito no 

capítulo 4. Este simulador recebe como input uma seqüência de percepções que 

é passada para o agente e gera como output um Log dos estados internos e ações 

do agente. O log fornece os seguintes dados: 

 O número de vezes uma ação apareceu como opção para o agente 

realizar. 
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 O número de vezes o agente executou uma determinada ação. Junto com 

o dado 1, permite saber a porcentagem de vezes que o agente preferiu 

realizar esta ação à outras. 

 O número de vezes que uma emoção foi disparada. 

 O valor dos estados emocionais do agente x  tempo. Utlizando em 

conjunto do dado 3, é possível identificar quais as tendências do 

personagem em experimentar determinados tipos de emoções à outras.  

 O número de vezes que o valor da desejabilidade de uma ação foi 

influenciado pelas emoções do agente (positivamente ou negativamente).   

Permite analisar o impacto da influência emocional no comportamento 

do agente em um determinado contexto. Isso se dá devido às diferentes 

reações que um agente pode ter de uma mesma percepção em contextos 

diferentes, o que pode afetar em seu comportamento.  

Para facilitar a leitura dos dados de saída, também foi desenvolvido um 

leitor do log para gerar gráficos e tabelas mais simples de compreender.  

Como foi visto no capítulo 4, para este simulador, foi buscado criar um 

tema que fosse mais comum aos jogos do gênero de ação e aventura, visto que o 

modelo é voltado para a indústria de jogos. O agente faz parte de um grupo de 

aventureiros que entra em uma caverna repleta de monstros.  Eles podem ficar 

parados, explorar a caverna, atacar monstros, fugir, pedir / negar/ aceitar/ 

oferecer ajuda. 

5.3 Cenário de testes 

Esta seção descreve o cenário de teste utilizado como base para os 

experimentos. O cenário descreve a configuração inicial da simulação.  

A primeira etapa é definir quais as percepções que os agentes irão 

receber durante a simulação. É importante que a seqüência de percepções seja a 

mesma em todas as simulações, para poder comparar os resultados de maneira 

coerente, mas é também importante que se possa enviar diferentes sit uações 

dentro desta seqüência, para não influenciar os resultados. 



 

81 

 

Assim, é gerada uma seqüência de percepções pseudo-aleatória
4
, a partir 

de um seed
5
, que será utilizada em todas as simulações. Como o gerador de 

números pseudo-aleatórios tenta equilibrar a freqüência em que cada valor é 

selecionado, nenhum tipo de percepção é favorecido no processo . Outra 

vantagem de utilizar a mesma seqüência pseudo-aleatória, é que isso acaba 

criando diversas situações diferentes para o agente, como explorar e encontrar 

um inimigo, um membro do grupo ser atacado e morto pelo inimigo, o agente 

ser atacado, etc.  

Dentro da seqüência temos os seguintes tipos de percepções: 

 Percepções vindas de ações de inimigos, ex.: Inimigo atacou personagem 

ou outro membro do grupo; 

 Percepções vindas de outro membro do grupo, ex.: Agente “X” atacou 

inimigo, agente “X” matou inimigo, etc.; 

 Percepções vindas do próprio personagem como ações, ex: Atacou 

inimigo, está explorando, etc.; 

 Percepções vindas do próprio personagem como conseqüência de suas 

ações, ex.: Encontrou inimigo, matou inimigo, ganhou XP, etc.;  

A segunda etapa é definir os agentes que farão parte da simulação e seus 

atributos. É importante que seja fácil de identificar as personalidades dos 

agentes na simulação, pois a análise de seu comportamento é feita a partir das 

descrições das personalidades a partir da teoria de personalidade observada 

Symlog (BALES, 1988).  

Para facilitar a identificação do personagem, serão utilizados apenas dois 

tipos de personalidades, que possuem comportamentos bem distintos segundo o 

Symlog. Além disso, utilizar apenas dois tipos torna a análise mais simples, 

pois seria difícil distinguir um personagem dentro de um grupo muito variado, 

                                                 
4
 Seqüência pseudo-aleatória: uma sequência aleatória é uma série numérica onde seus 

números não podem ser previstos a partir dos membros anteriores da série. Uma sequência 

pseudo-aleatória é baseada em um algoritmo que gera uma seqüência com propriedades que se 

assemelham a uma seqüência aleatória, mas por ser baseada em um algoritmo, existe uma 

maneira de prevêr os números da sua série.  
5
 Seed: É um número utilizado para inicializar um gerador de números pseudo -aleatórios. Ou 

seja, para um mesmo gerador inicializado sempre com o mesmo seed, a seqüência pseudo -

aleatória será sempre a mesma.  
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visto que o conjunto de ações não é suficientemente grande para  isso, além 

disso, dependendo do tipo de jogo, normalmente não é encontrada uma 

variedade muito grande de personalidades. Os tipos de personalidades 

utilizados para esta simulação foram os seguintes :  

DNB: Segundo Valença (2004), o personagem do tipo DNB parece 

desencorajado e sem estímulo, pronto para desistir e sair, se possível.  Na 

simulação, esta personalidade deve se comportar mais defensivamente, fugindo 

na maioria das vezes dos inimigos. 

UPF: Segundo Valença (2004), o personagem do tipo UPF toma a 

iniciativa quanto a liderança do grupo, na direção à tarefa ou dos valores que a 

orientam. Na simulação, o personagem com esta personalidade deve se 

comportar buscando sempre enfrentar os inimigos e ajudar outros membros do 

grupo.   

Para esta simulação, o traço que mais distingue as ações das duas 

personalidades é o traço “orientação a tarefa”, visto que a principal tarefa dos 

agentes será o de enfrentar os inimigos, arriscando as suas vidas para isso.  

A última etapa para criar o cenário de teste é definir os atributos dos 

agentes. É importante que os atributos fisiológicos dos agentes sejam iguais em 

cada simulação, pois a alteração de um desses atributos estaria mudando 

também o contexto do agente. Assim, no cenário base, os agentes possuem 

100% de vitalidade, mesmo poder de ataque e velocidade, e não possuem 

nenhum item de rémedio.  

Vale ressaltar que o escopo de teste foi limitado para abranger apenas 

personalidade, contexto e emoções, a fim de  não aumentar a complexidade dos 

experimentos.Este é o cenário de teste base para os experimentos que foram 

realizados neste trabalho.     

5.4 Experimentos  

Utilizando a ferramenta de avaliação, foram realizados os seguintes 

experimentos: 
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Experimento 1  

Neste experimento, os critérios 1 (Consistência das ações do AS) e 2 

(Consistência da geração de emoções e dos estados emocionais)  são analisados 

a partir do cenário de testes descrito na seção 6.2. Dois agentes são analisados, 

alterando apenas o tipo de personalidade, e conseqüentemente, os componentes 

relacionados à este tipo, como os objetivos e crenças. 

O objetivo deste experimento é verificar se as ações dos tipos DNB e 

UPF estão consistentes com a teoria de personalidade observada (Symlog), bem 

como verificar se os estados emocionais dos agentes também estão cons istentes 

com sua personalidade. 

Experimento 2 

Neste experimento, o critério 3 (Consistência do efeito do contexto no 

comportamento do agente) é analisado alterando uma variável de contexto no 

cenário de testes descrito na seção 5.2. O atributo fisiológico “vitalidade” do 

agente é reduzido para um valor mais próximo à zero (zero significa que o 

agente morreu), esta nova circunstância do agente define um contexto bem 

diferente, visto que as “tarefas” dos agentes agora significam um risco de morte 

muito maior. 

O principal objetivo deste experimento é verificar como o novo contexto 

afetou o comportamento do agente e se este continua consistente com sua 

personalidade. 

5.5 Resultados 

Analisando os dados obtidos dos experimentos chegamos aos seguintes 

resultados: 

5.5.1 Experimento 1. 

Este experimento buscou validar se o comportamento dos personagens 

está de acordo com a descrição de suas personalidades.  
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Tipo UPF 

Segundo Valença (2004), o tipo UPF é amigável, toma a iniciativa em 

direção ao valor ou da orientação à tarefa e não transmite, diretamente, nenhum 

sentimento negativo.  

Para a simulação, o agente com a dimensão “orientação a tarefas” no 

lado positivo tem uma tendência alta para enfrentar os inimigos e explorar as 

cavernas. Como o tipo UPF é amigável e solidário, ele também possui uma 

tendência alta para aceitar ajuda e para ajudar.  

Assim, pode ser observado na figura 5-1, que o agente do tipo UPF se 

comportou da maneira esperada, pois ele atacou em 75% das vezes que teve a 

oportunidade, fugiu apenas 2% e pediu ajuda em apenas 4%, demonstrando sua 

preferência por enfrentar os inimigos, além disso, observando os dados do log, 

foi visto que o agente sofreu uma influência negativa nessas duas ultimas ações, 

reduzindo a probabilidade do agente executá-las.  

 

Figura 5-1 Ações executadas (Tipo UPF) – As barras azuis horizontais 
marcam os limites entre baixa, média e alta freqüência de escolha de 

uma ação. 

 

Quanto as emoções, a relação entre a personalidade e a dinâmica das 

emoções foi definida no modelo base, o X-PcSA (Silva 2009) que utiliza teorias 

de Carver et al. (2000 apud Silva, 2009) e Bertocci (1988 apud Silva, 2009), 

onde as dimensões "neuroticismo" e "extroversão" determinam as tendências em 

experimentar emoções negativas e positivas, respectivamente.  
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Ainda no X-PcSA (SILVA, 2009) são relacionadas às dimensões de 

neuroticismo e extroversão às dimensões do Symlog, onde neuroticismo 

equivale a parte negativa da dimensão da "socialização", juntamente com  a 

parte negativa da dimensão "orientação à tarefa", isto é os eixos "N" e "B", 

enquanto a dimensão "extroversão" equivale à parte positiva da dimensão 

"socialização", isto é o eixo "P".  Isto significa que o tipo UPF experimenta 

mais emoções positivas que negativas. Como pode ser observado na figura 5-2, 

no experimento 1, o agente do tipo UPF experimentou mais as emoções 

"aprovação", "esperança" e "alegria" que as respectivas emoções negativas, 

estando de acordo com a sua personalidade.  

 

Figura 5-2 Média de valores do estado emocional e freqüência de disparo 
das emoções (Tipo UPF) 

 

O quadro 5-1 mostra que, em alguns momentos, o estado emocional do 

agente influenciou no comportamento do agente segundo suas estratégias de 

enfrentamento. Por exemplo: como foi visto, o agente passou mais tempo 

experimentando emoções positivas como esperança e aprovação, a estratégia de 

enfrentamento dessas emoções para o agente foi de reduzir a freqüência de fuga 

do agente (Como visto no quadro 5-1, houve uma influência negativa em 12% 

das vezes que a ação “fugir” foi considerada), reduzir a freqüência com que o 

agente pede ajuda e aumentar a freqüência das ações “atacar” e “Fugir”. Isso 
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mostra que o agente ficou muito confiante em si, devido ao seu contexto e de 

seu otimismo.   

 

Quadro 5-1 Tendência X Freqüência X Influências (EXP 1 UPF) 

Ação Tendência Freqüência 
Influência 

Positiva 

Influência 

Negativa 

Fugir 20 2 0 12 

Ficar Ocioso 30 18 0 0 

Atacar 80 76 7 0 

Explorar 80 75 13 0 

Pedir Ajuda 30 4 0 12 

Oferecer 

Ajuda 

40 49 0 
0 

Negar 20 13 0  

Aceitar 80 87 0 9 

 

Tipo DNB 

O tipo DNB, ainda Valença (2004), é o oposto do tipo UPF, ele não é 

amigável, é desencorajado e sem estímulo, tem uma necessidade de projetar 

sentimentos negativos e tende a se afastar do grupo.  

No experimento, o agente do tipo DNB, se comportou consistentemente 

com a descrição do seu tipo, se afastando do grupo ao negar ajuda e pedidos de 

ajuda, explorando a caverna e enfrentado o inimigo poucas vezes, fugindo na 

maioria delas ou se mantendo inativo. É possível perceber este comportamento 

analisando o gráfico na figura 5-3. 
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Figura 5-3 Ações executadas (Tipo DNB) 

 

Com relação às emoções, segundo a dinâmica de emoções do X-PcSA 

(SILVA, 2009), o tipo DNB deve experimentar mais emoções negativas que 

emoções positivas, este comportamento pode ser confirmado no experimento 2 

ao analisar a figura 5-4, que mostra que o agente do tipo DNB experimentou 

mais tristeza, desaprovação e medo que as emoções positivas correspondentes. 

 

Figura 5-4 Média de valores do estado emocional e freqüência de disparo 
das emoções (Tipo DNB) 
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No quadro 5-2 é possível observar, como no primeiro caso, que existiu 

uma influência no comportamento do agente devido aos seus estados 

emocionais e às suas estratégias de enfrentamento. Por exemplo:  Neste caso, 

como o agente é pessimista, e prefere experimentar emoções negativas, suas 

estratégias de enfrentamento foram o contrário do primeiro caso, elas 

influenciaram o agente a fugir, pedir e aceitar ajuda com uma freqüência maior 

enquanto atacar e explorar foram influenciados para terem uma freqüência 

menor.   

 

Quadro 5-2 Tendência X Freqüência X Influências (EXP 1 DNB) 

Ação Tendência Freqüência 
Influência 

Positiva 

Influência 

Negativa 

Fugir 70 79 11 0 

Ficar Ocioso 45 53 0 0 

Atacar 30 21 0 10 

Explorar 25 15 0 12 

Pedir Ajuda 30 13 11 0 

Oferecer 

Ajuda 

20 41 0 
0 

Negar 70 79 0 0 

Aceitar 30 20 16 0 

 

Estes resultados, mostram que a influência das emoções no 

comportamento dos personagens através de estratégias de enfrentamento existe, 

mas, apesar de consistente, não é forte o suficiente para alterar o 

comportamento esperado do agente que, nos dois casos, continuaram 

consistentes com suas personalidades. 

5.5.2 Experimento 2   

Este experimento foi realizado buscando saber qual o impacto que o 

contexto do agente tem em seu comportamento. No modelo E -PcSA , o contexto 

é considerado no momento de gerar emoções e para calcular a desejabilid ade de 

uma intensão ser realizada. 
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Também é avalidado neste experimento se o comportamento do agente 

permanece consistente com sua personalidade. 

A alteração do contexto neste experimento é dada pelo valor de 

vitalidade do agente, alterando-o de 100% para 10%. Assim, o agente sabe que 

tem mais chances de morrer ao enfrentar um inimigo. Esta variável de contexto 

foi utilizada para testar o modelo devido ao impacto que ela causa no agente em 

grande parte das percepções recebidas por ele. Por exemplo, sabendo que sua 

vitalidade está baixa, o agente sabe que tem mais chances de ser morto ao 

encontrar um inimigo, o que impacta na sua decisão de explorar ou permanecer 

onde está, e também possui um impacto emocional, podendo fazer com que ele 

experimente "medo" com mais intensidade que em outra situação.  

Tipo UPF 

Neste experimento, o contexto impactou principalmente as emoções do 

agente. Como conseqüência, houve uma menor influência das emoções nas 

ações do agente, o que pode ser notado na figura 5-5, onde a barra azul mostra 

em quantos % das vezes a ação foi uma opção válida para o agente e as 

emoções alteraram o valor da desejabilidade daquela ação.   Ex.: No 

experimento 1, em relação a ação "fugir", o agente do tipo UDP sofreu uma 

influência por parte das emoções em 12% das vezes que esta ação poderia ser 

executada, já no experimento 2, esse valor baixou para 4%. 
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Figura 5-5 Comparação entre as ações realizadas pelo agente do tipo 
UPF nos experimentos 1 e 2. 

 

O efeito do contexto sobre o agente é ainda mais visível no seu estado 

emocional. Na figura 5-6, é possível notar que as emoções "alegria" e 

"esperança" sofreram uma grande redução se comparado com os resultados do 

experimento 1. Isso acontece devido à influência do novo contexto em seus 

processos internos, onde as mesmas percepções agora provocam emoções 

diferentes ou com intensidades diferentes, fazendo com que o agente UPF 

experimente "alegria" e "esperança" com menos intensidade.  
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Figura 5-6 Comparação entre os valores médios dos estados emocionais 
nos experimentos 1 e 2  (Tipo UPF). 

 

Contudo, analisando os dados gerados pelo experimento, o agente 

permaneceu com suas caracteristicas, ex: Devido à maior ameaça à sua vida, o 

agente experimenta menos alegria e esperança, mas continua preferindo 

experimentar emoções positivas, visto o valor médio do estado emocional 

"aprovação"  e suprimir as emoções negativas, estando de acordo com a sua 

descrição. 

Tipo DNB 

No tipo DNB, a mudança de contexto aumentou a influência emocional 

nas suas ações, alterando um pouco seu comportamento, mas ainda assim 

permanecendo consistente  com sua personalidade (figura 5-7). 
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Figura 5-7 Comparação entre as ações realizadas pelo agente do tipo 
DNB nos experimentos 1 e 2. 

  

Observando a figura 5-8, percebemos um aumento nas emoções 

negativas, o que continua consistente com personalidade do tipo DNB. O 

contexto negativo em que o agente está apenas ressalta o pessimismo do agente.  
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Figura 5-8 Comparação entre os valores médios dos estados emocionais 
nos experimentos 1 e 2  (Tipo DNB). 

 

Os dados gerados a partir do experimento 2 nos permite fazer as 

seguintes conclusões: 

 O modelo manteve suas tendências em ambos os contextos, se mantendo 

consistente com sua teoria de personalidade. 

 O novo contexto dos agentes teve uma influência relativamente baixa no 

comportamento dos agentes, pois não mudou esse comportamento a 

ponto de mudar a sua personalidade observada. 

 O contexto influenciou muito nas emoções dos dois agentes e de formas 

diferentes. A mudança das reações, no entanto, faz sentido quando as 

tendências dos agentes e o novo contexto são analisados juntos, isso 

pode ser observado nas figuras 5-8 e 5-6. 

 A influência emocional no comportamento dos agentes, provenientes do 

processo de enfrentamento (coping) deles, é notável nas figuras 5-5 e 5-7 

(colunas azuis), mas não foi uma influência capaz de mudar as 

tendências do agente. 
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5.6 Detalhes do Log 

Como dito anteriormente, a sequência de percepções utilizada nos 

experimentos é pseudo-aleatória, logo, uma percepção independe de outra. 

Dessa forma o agente está sempre experimentando situações diferentes, 

permitindo criar um log mais rico em informações . Outro benefício de utilizar 

este método é que dessa forma não são criadas sequências que possam 

influenciar no resultado do teste.  

Os fragmentos dos logs gerados nos experimentos 1 (Quadro 5-3 e 

Quadro 5-4) demonstram como os agentes reagiram emocionalmente às mesmas 

percepções. Os números da tabela representam a intensidade de cada emoção do 

agente em determinado momento, onde a ação varia de 0 a 5.  

Quadro 5-3 Fragmento do Log utilizado no experimento 1 (UPF), 
mostrando a intensidade das emoções do agente após cada ação. 

Ação Aprovação Desaprovação Esperança Medo Alegria Tristeza 

Agente 

encontrou 

Inimigo 
3.42136 1.58531 0.61848 0.05801 3.74974 0.00000 

Amigo 

encontrou 

Inimigo 
2.73709 2.29266 0.49479 0.02900 4.59979 0.00000 

Agente 

aceitou 

ajuda 
3.38967 1.14633 0.39583 0.01450 3.67983 0.00000 

Agente 

levelup 
3.91174 0.57316 0.31666 0.00725 2.94387 0.00000 

Inimigo 

atacou 

agente 

3.12939 1.18658 0.25333 1.80363 2.35509 0.00000 

Amigo 

ajudou 

agente 
3.70351 0.59329 0.20266 0.90181 1.88408 0.00000 

Amigo 

ganhou xp 
4.16281 0.29665 0.16213 0.45091 1.50726 0.00000 

Agente 

atacou 

Inimigo 
4.53025 0.14832 2.52971 0.22545 1.20581 0.00000 

 

Observado o quadro 5-3 podemos observar detalhadamente algumas 

situações e reações bem específicas do agente, por exemplo: Como o agente 

UPF é otimista. está com 100% de vitalidade (experimento 1) e possui o 

objetivo de ficar mais forte, ele chega a experimentar alegria quando percebe 
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um inimigo. No experimento 2 isso não acontece, pois o agente está com a 

vitalidade muito baixa. 

Quadro 5-4 Fragmento do Log utilizado no experimento 1 (DNB), 
mostrando a intensidade das emoções do agente após cada ação. 

Ação Aprovação Desaprovação Esperança Medo Alegria Tristeza 

Agente 

encontrou 

Inimigo 
0.81469 3.10948 0.11953 1.06952 0.68918 0.00020 

Amigo 

encontrou 

Inimigo 
0.40735 4.48759 0.05977 0.85562 0.34459 0.00016 

Agente 

aceitou 

ajuda 
1.10367 3.59007 0.02988 0.68450 0.17230 0.00013 

Agente 

levelup 
1.45184 2.87206 0.01494 0.54760 0.08615 0.00010 

Inimigo 

atacou 

agente 
0.72592 3.49765 0.00747 2.83808 0.04307 0.00008 

Amigo 

ajudou 

agente 
1.26296 2.79812 0.00374 2.27046 0.02154 0.00007 

Amigo 

ganhou xp 
1.53148 2.23849 0.00187 1.81637 0.01077 0.00005 

Agente 

atacou 

Inimigo 

1.66574 1.79079 1.80093 1.45310 0.00538 0.00004 

 

Com a excepção da alegria ao encontrar um inimigo, o agente DNB reage 

de forma similar ao agente UPF. Contudo, a intensidade das emoções 

experimentadas se distinguem devido as diferenças das variáveis internas do 

modelo em cada agente (Objetivos, funções de avaliação da s crenças, tipo de 

personalidade, etc.), implicando estados emocionais diferentes para cada um 

dos agentes (ex.: o agente UPF possui a emoção “aprovação” como emoção 

dominante no final desse fragmento, enquanto o agente DNB não possui uma 

emoção dominante nesse momento).  

5.7 Memória autobiográfica 

Apesar do uso da memória autobiográfica não estar evidente na 

apresentação dos resultados dos experimentos, é possível descrever como a 

memória autobiográfica funciona no modelo e como ela poderia ser usada em 
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outros experimentos. Utilizando o fragmento da sequência de percepções, 

mostrada no Quadro 5-3, o aumento da emoção “Medo” é notável quando o 

agente UPF percebe que o inimigo atacou um outro agente (amigo). Neste 

momento esta emoção foi armazenada na memória autobiográfica, juntamente 

com a informação que a disparou, no caso, como “medo” é uma emoção 

relacionada a uma prospecção, a informação seria a prospecção de que o “amigo 

pode morrer”. Este registro sofre um decréscimo de intensidade com o tempo, 

até sair de vez da memória.  

Durante o tempo que o registro continua na memória ele pode ser 

utilizado para diversas finalidades, como por exemplo, no caso do episódio que 

gerou “medo”, se o amigo  do agente viesse a morrer, a prospecção que gerou o 

sentimento “medo” estaria se concretizando, permitindo que o agente 

experimente a emoção “medo confirmado”, ou “alívio” se a prospecção tivesse 

sido disconfirmada. Outro uso potencial seria, supondo um agente que possua 

um processo de aprendizagem, usar essas emoções “medo confirmado”, 

“alivio”, “Satisfação” e “Desapontamento”  para reforçar o aprendizado do 

agente.  

Estes usos da memória autobiográfica no agente serão melhor analisados 

em trabalhos futuros. 

5.8 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados os experimentos e resultados com o 

modelo E-PcSA, onde os agentes foram testados em dois contextos diferentes , e 

foram analisados quanto a consistência de seus comportamentos e a coerência 

destes quanto ao contexto definido nos experimentos.  

 Também foi apresentado como é possível distinguir os agentes pelo seus 

tipos de personalidade, através das suas ações e emoções, fator muito 

importante para criar uma ligação emocional com o jogador e permitir que os 

personagens se tornem plausíveis aos olhos dele.  

 Quanto às analises dos experimentos a partir dos critérios estabelecidos 

neste capítulo, o modelo E-PcSA se mostrou adequado para representar 
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personagens com personalidade, emoções e sensíveis ao contexto , sendo tanto 

consistente quanto à teoria de personalidade observada quanto coerente com os 

contextos que foram inseridos na simulação. 

Quanto ao próprio processo de avaliação, ele  retira a necessidade de 

desenvolver um jogo completo para testar o funcionamento do agente. Isso é 

muito importante, pois um processo de desenvolvimento de um jogo completo 

pode levar meses e é um método comumente utilizado em pesquisas sobre 

modelos de atores sintéticos. O uso de uma ferramenta de avaliação como a 

proposta neste trabalho pode revelar resultados em poucas semanas, o que pode 

ser relevante inclusive para o próprio processo de desenvolvimento de um jogo 

que utiliza atores sintéticos, pois permite balancear os agentes antes do jogo 

estar pronto para testes. 

 No próximo capítulo serão feitas considerações finais sobre este 

trabalho, bem como possíveis trabalhos futuros relacionados a ele.   
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6  
 
 

Conclusões e Trabalhos 
Futuros 

 

 

Este trabalho procurou definir um modelo de ator sintético centrado em 

personalidade e consistente com seu contexto,  que fosse flexível e simples para 

integrar em arquiteturas de jogos modernos e que oferecesse a possibilidade de 

criar um agente com um comportamento plausível.  

Para isto, o primeiro passo foi identificar quais os fatores que influem na 

plausibilidade dos atores sintéticos. Este estudo, apresentado no capítulo 2, 

resultou em uma proposta de definição dos componentes que formam a 

plausabilidade em personagens sintéticos, a partir da teoria de suspensão da 

descrença defendida por coleridge e da teoria de subcriação de Tolkien, e 

descreve quais os componentes que permitem criar a plausibilidade de um 

personagem sintético em relação a um observador.  

Em seguida, foi utilizado como base o modelo X-PcSA (SILVA, 2009) 

propondo algumas extensões. Estas extensões se referem principalmente à: 

 Uso do contexto: Esta extensão foi criada para permitir que o agente 

integre o seu contexto em seus processos internos. Muitos modelos de 

atores sintéticos levam o contexto em consideração apenas para 

selecionar uma ação, mas poucos o utilizam em processos como o de 
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reação emocional. O modelo E-PcSA integra a avaliação do contexto nas 

crenças do agente. 

 Redefinição da classificação das emoções : Ao invés de usar a 

classificação das emoções do modelo OCC, foi utilizado o modelo de  

Steunebrink et al (2009) que clareia o processo de classificação e 

permite implementar o modelo OCC de maneira mais simples e lógica, 

sem ambigüidades.  

 Uso de memória autobiográfica : A memória autobiográfica pode ser 

utilizada para diferentes fins, como planning e apredizagem, entre 

outros. Este componente foi implementado no E-PcSA para dar suporte 

ao modelo OCC.  

 Uso de estratégias de enfrentamento (Coping strategies): Este 

componente foi implementado no modelo proposto por este trabalho para 

permitir que os estados emocionais do agente possam ser expressados 

também através de seu comportamento, aumentando a consistência deste 

comportamento com os estados internos do agente. A influência das 

emoções no comportamento dos agentes foi também analisada nos 

experimentos descritos no capítulo 5 e foi observado que, apesar da 

influência emocional sobre uma determinada ação ter existido, a ação 

ainda permaneceu consistente com o modelo de personalidade.    

Além dessas modificações, foram utilizadas árvores de comportamento 

ao invés de um motor de inferência para selecionar as ações dos agentes, isso 

foi feito a fim de facilitar o processo de implementação do agente e torná -lo 

mais flexível, além de possibilitar a integração em algumas arquiteturas usadas 

em jogos de FPS e aventura que fazem uso de árvores de comportamento para 

modelar os seus agentes inteligentes. 

Finalmente, foi desenvolvida uma ferramenta de simulação, para avaliar 

o comportamento dos agentes implementados segundo o modelo proposto. Os 

resultados dos experimentos mostraram que o comportamento dos agentes 

estavam consistentes com seus tipos de personalidade, segundo a teoria de 

personalidade observada utilizada no modelo, a teoria de Bales  (1991). Os 

resultados mostraram também que, em um contexto diferente, os personagens 
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mudaram seu comportamento de acordo com o novo contexto, mas se 

mantiveram consistentes aos seus tipos personalidades.  

6.1 Contribuições 

Os resultados preliminares da avaliação do modelo, feito no capítulo 5, 

são bastante satisfatórios, visto que o comportamento dos agentes permaneceu 

consistente independente das variações causadas pelas estratégias de 

enfrentamento ou pela mudança de contexto.  

Dentre as principais contribuições, podemos citar: 

 As extensões e alterações adicionadas ao modelo X-PcSA.  

 O processo de avaliação do modelo, descrito no capítulo 5. Este 

processo retira a necessidade de implementar um jogo completo ou um 

simulador mais complexo para avaliar o comportamento do agente. 

Contudo ele tambem possui um carater experimental e precisa ainda ser 

avaliado como processo.  

 Integração mais simples do modelo com árvores de comportamento , 

que vem sendo utilizada na indústria dos jogos e que traz diversos 

benefícios para a modelagem de agentes inteligentes em jogos. 

As análises feitas neste trabalho avaliaram apenas uma parte do seu 

possível potencial de uso. O modelo ainda pode ser amplamente explorado em 

diversas direções, descritas a seguir. 

6.2 Trabalhos futuros 

O modelo foi desenvolvido pensando em um escopo maior que o 

apresentado neste trabalho, incluindo negociação e implementação de modelos 

de relacionamento. Esses componentes foram excluídos do escopo do projeto 

para diminuir a complexidade do modelo, principalmente em relação à sua 

validação. Contudo, estes componentes podem vim a ser usados em trabalhos 

futuros.   
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 Modelos de relacionamento: Em ambientes com mais de um ator 

sintético, onde existe interação entre os atores, algumas situações são 

esperadas, como o surgimento de relacionamentos e de atitudes 

diferentes entre os AS. O componente de atitudes dos agentes não foi 

explorado neste trabalho, apesar de fazer parte do modelo E-PcSA, pois 

o foco da avaliação foi o comportamento individual dos agentes. 

Contudo, seria interessante implementar um modelo de relacionamento 

como o X-BARIM (BARBOSA, 2009) para aumentar a coerência do 

comportamento do agente em relação às suas relações com outros 

agentes, melhorando assim um dos componentes que permitem a 

plausibilidade em personagens sintéticos. 

 Negociação: Em alguns tipos de jogos e simulações existe a necessidade 

do agente realizar uma negociação, seja com o jogador ou com outros 

agentes. Isto não é algo trivial para ser implementado, existem 

protocolos como o da FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) 

que servem como guidelines para definir as regras de comunicação entre 

os agentes em uma negociação. O sistema de crenças do modelo E-PcSA 

pode definir regras de comportamento e protocolos de comunicação, mas 

é preciso desenvolver um simulador capaz de testar e avaliar o modelo 

neste aspecto. Isto também ficará como um trabalho futuro.  

 Emoções e memória autobiográfica : Apesar do modelo suportar os 

vinte e dois tipos de emoções definidos no modelo OCC, foram 

implementados apenas seis para validação no simulador. O uso da 

memória autobiográfica para gerar emoções como “Medos confirmados” 

e “Alívio” é outro aspecto presente no modelo, mas que não foi validado. 

Esta validação também poderá ser feita em futuras pesquisas baseadas 

neste modelo.  

 Aprendizagem: Um dos usos da memória autobiográfica é na 

aprendizagem dos agentes. Por exemplo, uma vez que o agente passe por 

uma experiência negativa forte, o evento que a disparou continua 

guardado na memória do agente juntamente com a informação de que foi 

uma experiência negativa, este dado pode ser usado para reforçar o 
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processo de aprendizagem do agente. Seria interessante fazer um 

experimento relacionado a este tipo de aprendizagem. 

 Experimentos: Os resultados obtidos nos experimentos realizados 

servem como resultados preliminares do modelo. Seria interessante 

realizar outros experimentos diferentes e  testá-lo também em um jogo 

propriamente dito, uma vez que este é o foco do modelo.  

 Avaliação do processo de avaliação: Como o processo descrito neste 

trabalho possui carater inovador e experimental, é preciso validar o 

processo em si.  
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