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Resumo 

No desenvolvimento de Agentes Sintéticos Educacionais, ainda reside a dúvida sobre 

o que seria um comportamento que possa ser considerado, de fato, plausível para esse tipo de 

agente, qual forma pode ser considerada eficaz na transmissão do conhecimento pelo agente e qual 

o papel das emoções nesse processo. A proposta desse trabalho tem um cunho investigativo – na 

tentativa de descobrir quais aspectos são importantes para esse comportamento coerente e prático 

no desenvolvimento de um chatterbot com o papel de tutor virtual, inserido no contexto de ensino 

de algoritmos. Neste estudo, são explanados os conceitos básicos de agentes, Sistemas Tutores 

Inteligentes, bots, chatterbots e como esses sistemas precisam se apresentar para transmitir 

credibilidade no seu comportamento. Modelos de emoções, personalidade e humor para agentes 

computacionais também são abordados, bem como estudos já realizados na área por outros 

pesquisadores. Após isso, é detalhado o protótipo desenvolvido, as pesquisas realizadas, síntese dos 

resultados alcançados, o modelo arquitetural do sistema, visão do ambiente computacional e visão 

macro das funcionalidades implementadas.  

  



 

 

Abstract 

In development of Synthetic Agents for Education, the doubt still resides about what 

would be a behavior that could be considered, in fact, plausible for this agent's type, which can be 

considered as effective on the transmission of the knowledge by the agent and the function of 

emotions this process. The purpose of this labor has an investigative nature – in an attempt to 

discover what aspects are important for this behavior consistent and practical development of a 

chatterbot with the function of virtual tutor, within the context of learning algorithms. In this study, 

we explained the agents' basics, Intelligent Tutoring Systems, bots, chatterbots and how these 

systems need to provide credibility to report on their behavior. Models of emotions, personality and 

humor to computational agents are also covered, as well as previous studies by other researchers at 

the area. After that, the prototype is detailed, the research conducted, a summary of results 

achieved, the architectural model of the system, vision of computing and macro view of the features 

implemented. 
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Capítulo 1  

Introdução 

A expressão de emoções está diretamente relacionada à eficácia de uma comunicação 

entre pessoas. Ela está associada ao que cada indivíduo vivencia em sua mente. A emoção passada, 

quando recebida de forma coerente, faz com que as pessoas sejam capazes de extrair informações 

adicionais que não são transportadas diretamente pela conversação, texto ou outras formas 

explícitas de comunicação. O reconhecimento emocional representa um papel central na 

decodificação de sinais e padrões durante uma troca comunicacional, o que auxilia na redução da 

possibilidade de ambiguidade de uma mensagem. 

 

Durante o processo de comunicação entre um indivíduo e um sistema computacional, 

a expressão de emoções é igualmente importante para aumentar a eficácia do processo. Essa 

comunicação entre indivíduos e ambiente computacional é extremamente importante em várias 

áreas, mas principalmente quando o sistema possui uma finalidade didática/educacional. Nesses 

sistemas, é muitas vezes necessário motivar o aluno, chamar sua atenção, parabenizá-lo, entre 

outras ações, cujo contexto emocional da mensagem é significativo para o aprendizado. 

 

Para aumentar a empatia (ligação emocional) entre aluno e sistema, muitos 

ambientes educacionais se utilizam de representações de tutores virtuais, normalmente definidos 

como Atores Sintéticos (AS). Entre as características necessárias para o comportamento desse tipo 

de agente inteligente, a representação de um perfil de personalidade é um dos mais importantes 

requisitos. Pode ser definida como todos os detalhes em particular – especialmente detalhes de 

comportamento, pensamento e emoção – que, juntos, definem a individualidade do personagem 

(LOYALL, 1997). Cada personagem tem uma riqueza de detalhes que trabalham juntos para trazê-

lo à vida.  

 

De acordo com Loyall (1997), outro aspecto importante para os agentes críveis é que 

eles possam ter reações emocionais e mostrá-las de alguma forma. Se os AS são criados para serem 

credíveis, é fundamental que tais emoções e expressões dessas emoções sejam verdadeiras de 

acordo com as suas personalidades. Outro requisito é que o agente seja automotivado. É comum em 

inteligência artificial a criação de agentes autônomos que apenas reagem aos estímulos, e não 

engajam em ações de sua própria vontade. Porém, a pró-atividade dos agentes é um requisito 
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reiteradamente exigido por pesquisadores. Eles afirmam que as pessoas interagindo com estes 

agentes são surpreendidas e parecem ter um profundo respeito e interesse nos agentes, quando eles 

percebem que muitas das ações deles não são em resposta a estímulos, mas sim um produto do 

próprio agente, suas unidades internas e desejos. 

 

Em suma, essa dissertação tenta propor, com base em todos esses aspectos descritos, 

o que seria um comportamento que possa ser considerado, de fato, plausível para esse tipo de agente 

e qual forma pode ser considerada eficaz na transmissão das emoções de uma entidade autônoma. 

Nesse estudo, pretende-se estudar tecnologias para construção de agentes, bem como os contextos 

inseridos e os conceitos que o permeiam a fim de tentar compreender o grau de importância de tais 

requisitos em um comportamento crível. Para resultados prévios, foi realizada uma pesquisa entre 

nos meses de abril e maio de 2010, a fim de levantar dados sobre aspectos dos chatterbots – Gir, 

Elbot e Ed Robô (detalhados no capítulo 3). 

 

1.1 Definição do problema e justificativa 

 

O termo Emoção vem do latim “Emovere”, que deriva de “movere” e que significa 

“colocar-se em movimento”. Com efeito, a etimologia da palavra sugere de forma coerente uma 

direção externa a partir do corpo. De forma genérica, a emoção pode ser entendida como a 

combinação de um processo avaliatório mental, simples ou complexo, com respostas dispositivas a 

esse processo, em sua maioria, dirigidas ao corpo propriamente dito, resultando num estado 

emocional do corpo, mas também dirigidas ao próprio cérebro, acarretando em alterações mentais 

adicionais (DAMÁSIO, 1996). 

 

A ideia norteadora desse estudo é que os argumentos até então mencionados possam 

ser aplicados em inteligência artificial, a fim de que haja entidades que se comportem de forma 

similar a um humano, incluindo a representação de suas emoções. Uma das hipóteses desse estudo é 

que entidades autônomas artificiais podem ser programadas para representar uma emoção de modo 

pré-organizado, na medida em que certas características de estímulos, do ambiente, são detectadas. 

De modo que, o processo de representar os “estados emocionais” esteja equiparado com a 

afirmação de que se tem consciência das emoções oferecendo “flexibilidade de resposta com base 

na história específica de suas interações como o meio ambiente” (DAMÁSIO, 1996, p. 162).    

 

Outra conjectura a ser abordada está na necessidade de aplicar tais estados 



17 

 

emocionais em mecanismos que auxiliem no ensino-aprendizagem. Trabalhos recentes em 

Informática na Educação fazem uso da Computação Afetiva para o desenvolvimento de Sistemas 

Tutores Inteligentes, agentes pedagógicos e hipermídia adaptativa
1
.  

 

Outro problema abordado nesse estudo envolve o ensino de algoritmos para alunos 

da área de Ciências da Computação. Pesquisas recentes apontam que um considerável número de 

alunos ingressa nestes cursos de graduação, mas boa parte deles desiste (MEC, 2011). Um dos 

principais motivos da desistência dos alunos, como destacada por Raabe (2005), é a dificuldade dos 

conteúdos, habilidades e competências indispensáveis para o desenvolvimento de algoritmos, 

conteúdos normalmente presentes nos primeiros semestres dos cursos.   

 

Dessa forma, um estudo que procure abordar o desenvolvimento de entidades 

autônomas plausíveis – que desenvolvam adequadamente estados afetivos e estejam inseridas no 

contexto de ensino de algoritmos – se justifica na medida em que são exploradas novas tecnologias 

no ensino, acreditando que essa abordagem possa contribuir de forma significativa para a 

diminuição dos índices de evasão e reprovação nos cursos da área de computação. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar, com base em pesquisas com usuários e estudos de cunho prático e 

teórico, o que pode ser considerado como um comportamento plausível para uma entidade 

autônoma inteligente e qual forma pode ser considerada eficaz na transmissão das emoções desse 

agente, bem como a aplicação desses quesitos em um contexto educacional – mais especificamente 

no ensino de algoritmos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Especificamente, os objetivos desse estudo são: 

 Identificar as principais características de comportamento que podem estar associadas à 

                                                 
1
 Canuto (2005), Donikian (2001), Jacob Junior (2008) são exemplos de pesquisadores que têm trabalhado com esse 

tema. 
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credibilidade de um agente sintético; 

 Identificar funcionalidades necessárias em bots conversacionais voltados à educação; 

 Propor um mecanismo que possa suprir as características e funcionalidades de um bot 

conversacional voltado à educação; 

 Desenvolver um protótipo de estudo de tal mecanismo; 

 Investigar de forma mais aprofundada tecnologias existentes, projetos desenvolvidos e 

modelos de humor, personalidade e emoção que possam auxiliar no processo de 

desenvolvimento de um agente sintético crível. 

 

1.3 Estrutura do documento 

 

O corpo teórico do trabalho foi dividido em vários capítulos. No primeiro deles, há 

uma explanação acerca dos objetivos do trabalho, justificativa do estudo e um panorama do que se 

pretende discutir ao longo de todo o documento. 

 

Já no segundo capítulo, é detalhado os conceitos básicos que norteiam o 

desenvolvimento de agentes e os Sistemas Tutores Inteligentes, conceitos e componentes existentes. 

Bots e chatterbots também são explanados nesse estudo, mostrando as leis que os orientam, técnicas 

e os primeiros protótipos mencionados na literatura. Os aspectos a serem considerados a fim de que 

os Agentes Sintéticos tenham um comportamento crível também é discutido, enfatizando sua 

capacidade de evoluir, as interações sociais e formas de expressão. Além disso, modelos OCC de 

emoção, Mehrabian de humor e Big Five de personalidade são estudados para embasar o protótipo 

implementado. 

 

Ainda nesse capítulo foram pesquisados trabalhos correlatos que pudessem ajudar na 

dissertação. AIML e ferramentas livres para desenvolvimento de chatterbots, projetos que fizeram 

uso dessa linguagem como o iAIML e Persona-AIML, bem como o ALMA que utiliza o modelo 

OCC e Big Five no projeto. 

 

  O terceiro capítulo é dedicado ao protótipo desenvolvido. Para levantar informações 

que auxiliassem no desenvolvimento do chatterbot, pesquisas prévias foram desenvolvidas, 

buscando personagens virtuais e Sistemas Tutores Inteligentes na web, bem como realizando 

pesquisas com usuários para elicitar características que transmitem “ilusão de vida” para um 

humano. Para levantar os requisitos que mapeassem o repertório emocional do protótipo, uma 
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segunda pesquisa foi levantada, objetivando implementar a base de conhecimento do bot de forma 

coerente. 

 

  No capítulo 3 ainda são detalhados o modelo arquitetural, o algoritmo Naive Bayes 

utilizado para melhor identificar a relação entre a emoção e a assertiva da base de conhecimento do 

bot, assim como a visão do ambiente computacional detalhando como cada aspecto levantado nas 

pesquisas prévias foi implementado no sistema tutor para o ensino de algoritmos. Também é 

realizada uma última pesquisa de avaliação do protótipo desenvolvido, com o objetivo de investigar 

se e como o chatterbot transmitiu “ilusão de vida” ao interagir com um humano. 

 

  O quarto capítulo é dedicado às considerações finais do estudo, os resultados 

alcançados, as conclusões, as tecnologias envolvidas e os trabalhos futuros que podem ser 

desenvolvidos a partir desse estudo. 

  



20 

 

Capítulo 2 

Referencial Teórico 

 

Nessa sessão, serão detalhados os principais conceitos que norteiam essa pesquisa, 

incluindo o conceito básico de agentes, uma explanação mais aprofundada sobre as funções dos 

agentes, suas propriedades e os conceitos que permeiam o desenvolvimento de bots e chatterbots. 

Esse conhecimento introdutório se faz necessário, pois é de suma importância ter a compreensão do 

que o agente é capaz de fazer, no que ele consiste, suas características, arquitetura e outras 

propriedades, a fim de embasar esse estudo. Essencial também que sejam elucidadas as definições 

que se interpõem na construção dos bots e chatterbots – tipos de agentes que possuem finalidades 

próprias e que serão explanados nas sessões posteriores –, bem como teorias norteadoras da 

modelagem de emoções, personalidade e humor no desenvolvimento de agentes conversacionais. 

 

2.1 Agentes: conceitos básicos 

 

Várias são as definições atribuídas aos agentes. Wooldridge & Jennings (1994) 

acreditam que a resposta ao questionamento "o que é um agente?" seja tão imprecisa quanto à 

resposta à pergunta "o que é inteligência?" já que, em ambos os casos, no cenário computacional, 

ainda não há uma definição para o tema que seja aceita universalmente. Porém, os agentes podem 

ser entendidos como objetos individuais (SMITH, CYPHER e SPOHRER, 1994) que simulam um 

relacionamento humano fazendo algo que outra pessoa poderia fazer por você (SELKER, 1994). 

Bem como podem ser referidos como processos de raciocínio integrados (MINSK e RIECKEN, 

1994), estruturados em forma de hardware ou (mais comum) software que possuem autonomia, 

habilidade social e reatividade (WOOLDRIDGE e JENNINGS, 1994). Autonomia no sentido de 

que os agentes operam sem a direta intervenção de humanos, assim como possuem algum tipo de 

controle por suas ações e estado interno. Tais agentes interagem com outros agentes – e 

possivelmente com humanos – por algum tipo de linguagem de comunicação de agentes a fim de 

promover uma habilidade social no seu comportamento. A sociabilidade só pode ser conquistada 

por reatividade, em que os agentes percebem o ambiente em que estão inseridos e respondem em 

tempo hábil as mudanças que ocorrem nele. Entretanto, a proatividade também se faz primordial, já 

que os agentes não podem simplesmente agir em resposta ao ambiente, eles precisam estar 
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habilitados a expor um comportamento direcionado a objetivos por tomar a iniciativa no ambiente 

(WOOLDRIDGE e JENNINGS, 1994). 

 

Pensando nesses objetivos que os agentes também precisam ser orientados a eventos, 

podendo suportar tarefas complexas, tomando decisões que podem implicar em dividir essas tarefas 

em atividades menores, bem como a ordem para executá-las. 

 

2.2 Sistemas Tutores Inteligentes 

 

Imagine a seguinte cena: cada aluno em sala de aula possui um assistente de 

formação pessoal que fica atento às necessidades de aprendizagem do participante, avaliando, 

diagnosticando problemas e fornecendo assistência quando necessária. O assistente pode executar 

muitas das rotinas de intervenções educacionais, bem como alertar ao professor caso haja problemas 

de aprendizagem que sejam muito difíceis para os alunos ou até mesmo para o próprio assistente. 

Ao assumir esse papel de assistência básica, o assistente iria libertar o professor para se concentrar 

em questões de formação que exigem maior especialização. 

 

Os Sistemas Tutores Inteligentes (STI) executam esse tipo de papel. STIs oferecem 

considerável flexibilidade na apresentação do material e uma maior capacidade para responder às 

necessidades do aluno. Estes sistemas alcançam sua “inteligência” representando decisões 

pedagógicas sobre como ensinar, bem como informações sobre o aluno. Isto permite uma maior 

versatilidade, modificando as interações do sistema com o aluno (BECK et al., 1998). O objetivo do 

STI é fornecer os benefícios de oferecer instruções de forma automática e econômica. Como 

simulações de treinamento, STI permite que os participantes pratiquem suas habilidades, realizando 

tarefas em ambientes de aprendizagem interativos. Entretanto, a sua formação vai além de 

simulações, respondendo a perguntas do usuário e fornecendo orientação individualizada. Ao 

contrário de outras tecnologias de treinamento baseadas em computador, os sistemas STI avaliam as 

ações de cada aluno dentro desses ambientes interativos e desenvolvem um modelo de seus 

conhecimentos, habilidades e competências. Baseado no modelo de aluno, STI's adequam 

estratégias de ensino, em termos de conteúdo e estilo, e fornecem explicações, dicas, exemplos, 

demonstrações e problemas da prática, conforme necessário (ONG e RAMACHANDRAN, 2003). 

 

Em muitos métodos tradicionais de ensino, os alunos aprendem os fatos e conceitos 

seguidos de perguntas de algum tipo de teste. De acordo com Ong e Ramachadran (2003), esses 
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métodos são eficazes para a exposição dessas pessoas a grandes quantidades de informação e testar 

sua memória. Todavia, em inúmeras vezes, pode incutir conhecimento "inerte" que os alunos 

podem recordar, porém é provável que não seja aplicado corretamente quando necessário. Em 

contrapartida, os sistemas utilizam simulações e outros ambientes de aprendizagem altamente 

interativos que exigem das pessoas de forma a aplicar adequadamente seus conhecimentos e 

habilidades. Esses mecanismos, situados em ambientes de aprendizagem ajuda-lhes a reter e aplicar 

conhecimentos e habilidades de forma mais eficaz em ambientes operacionais. 

 

Sistemas de tutoria inteligente podem exteriormente aparentar ser simples sistemas 

monolíticos, entretanto, para efeitos de conceituação e design, muitas vezes é mais fácil pensar 

neles como consistindo de vários componentes interdependentes. Woolf (1992) identificou quatro 

componentes principais: o modelo de estudante, o módulo pedagógico, o módulo do conhecimento 

do domínio, e o módulo de comunicação. Beck (1998) identificou um quinto componente, o modelo 

do especialista.  A Figura 1 apresenta uma visão das interações entre os módulos. 

 

 

Figura 1 Interações de um componente em um STI. 

Fonte: adaptado de Beck (1998). 

. 

O Modelo Estudante guarda informações que são específicas de cada aluno. No 

mínimo, tal modelo mostra o desempenho de um aluno em relação ao material que está sendo 

ensinado. Deste modo, a finalidade do Modelo Estudante é fornecer dados para o Módulo 

Pedagógico do sistema, onde todas as informações recolhidas devem estar aptas a serem utilizadas 

pelo tutor. 

 

Já o Modelo Pedagógico fornece um modelo do processo de ensino. Por exemplo, 
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exibe informações sobre a revisão de um assunto, quando e qual tema irá apresentar em um novo 

tópico, são atributos controlados pelo Módulo Pedagógico. Como mencionado anteriormente, o 

Modelo Estudante é utilizado como entrada para este componente, fazendo com que as decisões 

pedagógicas reflitam as necessidades de cada aluno, de forma individual. 

 

O componente composto pelo conhecimento do domínio contém informações do que 

o professor está ensinando, e, segundo Beck (1998), é o mais importante, pois, sem esse 

componente, não haveria nada para ensinar ao aluno. Geralmente, exige significante engenharia do 

conhecimento para representar um domínio de modo que outras partes do tutor possam acessá-lo. 

Uma questão de investigação relacionada consiste em como representar o conhecimento de modo 

que consiga escalar facilmente até os domínios de maior dimensão. Outra questão em aberto é a 

forma de representar o conhecimento do domínio por meio de fatos e outros procedimentos, tais 

como conceitos e modelos mentais. 

 

O Módulo de Comunicação trabalha com as interações com o aluno, o que inclui o 

diálogo e os protótipos de tela, que são controlados por este componente. O questionamento base 

que o módulo procura responder é como o material deve ser apresentado para o aluno da maneira 

mais eficaz. 

 

Por fim, o Modelo Especialista é semelhante ao conhecimento do domínio, contendo 

a informação que está sendo ensinado ao aluno. Contudo, é mais do que apenas uma representação 

dos dados, é um modelo de como alguém especializado num domínio particular representa esse 

conhecimento. Mais comumente, isso toma a forma de um modelo de perito executável, ou seja, 

algo capaz de resolver problemas no domínio. Usando esse modelo, o professor pode comparar a 

solução do aluno com a solução do especialista, apontando os locais onde os alunos tiveram 

dificuldades (Beck et. al, 1998). 

 

2.3 Bots e Chatterbots 

 

Um tipo de agente inteligente bastante utilizado nos jogos é o bot. Ele é uma 

abreviação para robot e alguns pesquisadores também o denomina softbot. Pode ser compreendido 

como um agente que interage com um ambiente por meio de comandos e é capaz de interpretar o 

feedback do meio ambiente (ETZIONI et. al, 1992). No contexto do software, é um utilitário que 

executa tarefas rotineiras, como ser um adversário em um jogo de computador, um bot para 
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gerenciar links inválidos em um site, detectar e remover programas maliciosos, entre outras 

atribuições. Um bot deve possuir sensores e mecanismos de execução – são baseados em rotinas de 

“estímulo-resposta” – a fim de perceber mudanças no contexto que está inserido para poder realizar 

comandos previamente estabelecidos. Tais comandos devem seguir um conjunto de leis 

listadas abaixo: 

 

 Segurança: o bot não deve alterar destrutivamente o mundo; 

 Alimentação: o bot deve deixar o mundo exatamente como ele o encontrou; 

 Poupança: o bot deve limitar seu consumo de recursos escassos; 

 Vigilância: o bot não deve permitir resultados imprevistos das ações do cliente 

(EICHMANN, 1995). 

 

Já os chatterbots, um tipo específico de bot, consistem em um programa de 

computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas. Para alguns autores 

(JACOB JUNIOR, 2008), são um dos mais proeminentes exemplos de IA "fraca", cujo objetivo é a 

mera simulação do processo de solução, por somente simularem a conversação com um humano, 

utilizando um banco de respostas para as várias entradas inseridas pelo interlocutor. Apesar dos 

esforços empregados, esses sistemas ainda possuem problemas tanto na sua construção quanto no 

seu desempenho em conversações mantidas com os usuários. Chatterbots podem ser entendidos 

como aplicações de Processamento de Linguagem Natural (PLN), sofrendo, portanto, de problemas 

comuns a esses sistemas, tais como ambiguidade léxica e semântica (ALLEN, 1995). Ainda existem 

outros problemas que são mais específicos, como, por exemplo, o controle do andamento global da 

conversação, o controle de informações repetidas, e o tratamento de sentenças desconhecidas. Tais 

problemáticas necessitam de um tratamento adequado, a fim de que os chatterbots alcancem 

desempenhos próximos de interlocutores humanos (NEVES e BARROS, 2005). 

 

O primeiro chatterbot mencionado na literatura foi ELIZA (WEIZENBAUM, 1966). 

Por meio dele, Weizenbaum mostrou como um simples programa de computador poderia jogar o 

"Imitation Game" eficazmente apenas recorrendo a alguns "truques", como responder um 

questionamento com outra pergunta. ELIZA é visto como o primeiro passo para uma grande difusão 

de sistemas de robôs de conversação (JACOB JUNIOR, 2008). 

 

Neves e Barros (2005) classificam a construção de chatterbots, sob o ponto de vista 

do PLN, em três tipos de gerações. A primeira baseada em técnicas simples de casamento padrão, a 

segunda que inclui técnicas de Inteligência Artificial e a terceira que faz uso de técnicas mais 
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complexas de casamento de padrões, baseadas em XML. Dentre as gerações mencionadas, os 

autores destacam a terceira, pelo fato de os sistemas apresentarem uma arquitetura mais complexa 

do ponto de vista do PLN e uma performance inigualável ou superior aos sistemas das outras 

gerações. Esses chatterbots utilizam o AIML (WALLACE, 2010) – Artificial Intelligence Markup 

Language – para a construção de suas bases de diálogos. 

 

A técnica de casamento de padrões pode ser entendida como uma relação entre um 

conjunto de palavras-chaves selecionadas previamente e um grupo de respostas relacionadas 

àquelas palavras-chaves, sendo respeitada a ordem das palavras-chaves e uma prioridade entre as 

respostas. O chatterbot ELIZA
2
 é um exemplo de sistema que utiliza essa técnica. 

  

Redes de Ativação também é uma técnica de construção de chatterbot que é baseada 

em um conjunto de regras para casamento de padrões simples que são controladas por ativação 

baseadas em respostas, as Redes Conversacionais. Em uma Rede Conversacional, cada nó é 

representado por um grupo de padrões, uma resposta simples, uma lista de nós estimulados e outros 

inibidos. Quando uma entrada do usuário é recebida, o sistema determina qual padrão será 

processado e os nós que possuem este padrão serão despertados, sendo o de maior nível de 

estimulação escolhido, transmitindo em retorno a resposta ao usuário (JABOB JUNIOR, 2008). O 

chatterbot JULIA
3
 é um exemplo de sistema que implementa esta técnica. 

 

Também podem ser utilizadas, na construção dos chatterbots, técnicas como o RBC 

– Raciocínio Baseado em Casos, de acordo com Jacob Junior (2008). Ao receber uma pergunta de 

um consumidor, o sistema faz uma pesquisa em uma base que apresenta um conjunto de casos 

passados à procura de uma solução. A resposta é feita com base em casos anteriores e 

possivelmente adaptada ao caso atual, na busca para resolver o problema do consumidor. A empresa 

Inference (Califórnia, EUA) criou um chatterbot cuja base de conhecimento interage como uma 

ajuda à central de atendimento ao consumidor. Esse sistema faz uso de RBC. 

 

Ainda segundo o autor, outra tecnologia nesse ramo que pode ser mencionada é a 

FRED – Functional Response Emulation Devices. Essa tecnologia foi empregada na criação da 

ferramenta JFRED, uma API para o desenvolvimento de chatterbots para Web utilizando a 

linguagem Java (JABOB JUNIOR, 2008). A base de conhecimento dos sistemas construídos com o 

JFRED faz uso da linguagem JRL – Java Ruleset Language –, baseada em lógica difusa (fuzzy 

                                                 
2
http://www-ai.ijs.si/eliza-cgi-bin/eliza_script 

3
http://robot-club.com/lti/julia/ 
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logic) para criação de um conjunto de regras a fim de mapear palavras-chave e expressões 

regulares, que serão utilizadas no casamento de padrão das sentenças do usuário. 

 

Outra técnica pesquisada para o desenvolvimento de chatterbots é baseada na 

aprendizagem automática. O sistema Ultra HAL
4
 faz uso dessa técnica que se baseia em auto-

aprendizagem a partir da interação com o usuário, ou seja, se o usuário conversar com o sistema 

sobre informações relevantes e úteis, o chatterbot fica mais "entendido" sobre o assunto, tornando-

se mais proveitoso ao usuário (JABOB JUNIOR, 2008). 

 

Figura 2. Ultra HAL online. 

Fonte: http://www.zabaware.com/webhal/webhal.php. 

 

2.4 Credibilidade em Agentes Sintéticos 

 

Os AS – Agentes Sintéticos – são orientados ao comportamento humano, ou seja, 

eles normalmente destinam-se ao treinamento e podem necessitar representar parte do 

comportamento humano por meio de personagens virtuais (SILVA, 2009). Logo, é interessante que 

esse personagem seja credível, pois irá permitir que os alunos envolvidos nessa troca de 

informações possam obter dados que não necessariamente são passados com a simples transmissão 

textual. A mensagem, no processo, estará carregada de símbolos que complementarão o contexto e 

o canal onde ela é veiculada. Para que essa credibilidade do agente seja alcançada, é necessário que 

o agente sintético busque maneiras com que o público suspenda sua descrença sobre ele e que o AS 

                                                 
4
http://www.zabaware.com/ 
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ofereça um retrato convincente do comportamento que o público espera ou venha a esperar 

(LOYALL, 1997). 

  

A credibilidade do agente também é atribuída ao seu crescimento e suas mudanças, 

ou seja, a sua capacidade de evoluir, de acordo com o contexto onde está inserido, bem como ser 

capaz de tomar decisões de acordo com as mudanças do ambiente. Esse é um dos maiores desafios 

dessa área devido ao fato de que é difícil garantir, ao personagem autônomo, que ele cresça 

independentemente, porém sem que destoe da sua verdadeira personalidade. Contudo, alcançar esse 

requisito faz com que as pessoas que irão interagir com esse agente informalmente atribuam 

credibilidade a ele (LOYALL, 1997). 

 

Da mesma forma, as interações sociais dos personagens são de suma importância. 

Afinal, em quase todas as formas de arte baseada em caracteres, os personagens interagem com 

outros personagens e essas interações são influenciadas por todas as relações que os personagens 

têm entre si, e as interações podem influenciar os relacionamentos (STANISLAVSKI, 1968). 

 

Todo personagem também precisar possuir consistência nas suas expressões. Cada 

personagem ou agente tem muitas formas de se expressar, dependendo do meio em que ela se 

expõe, por exemplo, um ator tem expressão facial, postura corporal, movimento, entonação de voz, 

etc. Segundo Loyall (1997), para ser verossímil a cada momento, todos os caminhos de expressão 

devem trabalhar juntos para transmitir a mensagem de forma unificada e que esteja apropriada com 

a personalidade, sentimentos, situações, pensamento etc. do personagem. Quebrar esta coerência, 

mesmo que por um momento, faz com haja uma descrença na veracidade do personagem. 

 

Seguindo à risca todos esses requisitos, os agentes credíveis conseguirão transmitir a 

esperada “ilusão de vida”, pois eles passarão a ideia de que possuem metas, agem de forma paralela,  

são reativos e responsivos, estão situados em um contexto e são bem integrados e amplamente 

capazes. Porém criar esses agentes não é uma tarefa fácil devido à complexidade tecnológica e 

consensual em se criar AS com base nesses requisitos. Afinal, o desenvolvimento de AS levanta 

uma série de desafios relacionados à integração dos mecanismos de tomada de decisão e da própria 

modelagem do agente, suas crenças, intenções e metas. 

2.5 Emoção, Humor e Personalidade em Chatterbots 

 

Neste tópico serão explanadas as teorias norteadoras no desenvolvimento de 
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entidades autônomas capazes de transmitir traços de emoção, humor e personalidade. 

 

Emoções são particularmente importantes para personagens conversacionais, porque 

eles são uma parte essencial do recurso de auto-revelação das mensagens trocadas. Segundo Schulz 

(1981), as mensagens da comunicação humana consistem em quatro elementos: fatos, 

relacionamento, recurso e auto-revelação. A incapacidade de um personagem revelar o seu estado 

emocional, possivelmente, pode ser interpretada pelo usuário como falta de solidariedade. Soaria 

estranho se o personagem, por exemplo, ao iniciar uma interação, abrisse a porta da frente da casa 

para o usuário entrar e falasse com uma voz monótona absoluta: "Seja bem-vindo".  

 

As emoções, sem uma definição de estado de humor, impossibilita uma existência 

coerente, uma vez que não existem emoções sem que o humor deixe a sua impressão mais profunda, 

de modo a influenciar o estado mental do agente inteligente e influenciar nos processos de tomada 

de decisão. Por exemplo, dependendo do estado de humor de um personagem virtual, ele pode 

responder de forma diferente uma pergunta do tipo: “Como vai você?”.  

 

Já a personalidade, que caracteriza a individualidade do personagem, é um aspecto 

que influencia diretamente os estados de humor e emoção, uma vez que ele é responsável pelas 

particularidades do indivíduo, os detalhes que o diferenciam dos demais. 

 

Muitos são os modelos para representação de emoção, humor e personalidade em 

computação, entretanto, serão detalhados nesse estudo os modelos Ortony, Clory e Collins (OCC) 

para emoções, Big Five para personalidade e Mehrabian de humor. Esses modelos foram escolhidos 

por serem os mais utilizados pelos pesquisadores da área de computação, por realizarem uma 

abordagem cognitiva e pela simplicidade em colocá-los em prática num sistema computacional. 

 

2.5.1 Modelo OCC de emoções 

 

Ortony, Clory e Collins (1988) propõem um esquema, baseado numa abordagem 

cognitiva, que compreende uma ampla gama de emoções, no âmbito de 22 tipos distintos emoção 

(Figura 3).  O modelo OCC explica a origem das emoções descrevendo os processos cognitivos que 

estimulam cada uma delas.  
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Figura 3. Modelo OCC de emoções. 

Fonte: adaptado de Ortony, Clore  and  Collins  (1988). 

 

De acordo com a abordagem cognitiva das emoções, as emoções surgem como 

produto de um processo de avaliação denominado de appraisal. O Modelo OCC admite que as 

emoções sejam capazes de aparecer a partir da avaliação das instâncias: eventos, agentes e objetos.  

Eventos podem ser entendidos como o modo pelo qual as pessoas entendem as coisas que ocorrem 

à sua volta. Agentes consistem nas pessoas, animais, objetos inanimados ou abstrações como 

instituições.  Enquanto que os objetos são vistos como algo que seja inanimado. Existem três tipos 

de estruturas de valores capazes de fundamentar as percepções como boas ou ruins, são elas: 

objetivos, padrões ou atitudes. Os eventos são analisados em conformidade com a sua 

desejabilidade, ou seja, se eles promovem ou impedem os objetivos e preferências de alguém. 

Enquanto que as ações de um agente são avaliadas levando em consideração a sua obediência a 

normas e padrões morais, sociais e comportamentais. Já os objetos são considerados como atraentes 

de acordo com o grau de compatibilidade de seus atributos aos gostos de um indivíduo. 

 

Com o passar dos anos, Clore e Ortony coletaram considerável suporte empírico para 

muitas das ideias básicas. Eles consideraram algumas das categorias de emoções anteriormente 

levantadas e dividiram em cinco tipos positivos e cinco negativos de emoções como mostrado no 

quadro a seguir. 
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Quadro 1. Reações positivas e negativas baseadas no Modelo OCC. 

Fonte: Ortony (2003). 

Reações positivas 

Porque algo bom aconteceu (alegria, felicidade etc.) 

Sobre a possibilidade de que algo bom aconteça (esperança) 

Porque algo ruim não aconteceu (alívio) 

Por causa de algo louvável que aconteceu por iniciativa própria (orgulho, satisfação) 

Por causa de algo louvável que aconteceu por iniciativa de outro (admiração, gratidão) 

Porque encontrou algo/alguém simpático ou atraente (inclinação, afeto etc.) 

Reações negativas 

Porque algo ruim aconteceu (angústia, tristeza) 

Sobre a possibilidade de que algo ruim aconteça (medo etc.) 

Porque esperava que algo bom acontecesse e não aconteceu (desapontamento) 

Por causa de algo desagradável que aconteceu por iniciativa própria (remorso, vergonha etc.) 

Por causa de algo desagradável que aconteceu por iniciativa de outro (raiva, reprovação etc.) 

Porque encontrou algo/alguém antipático ou não atrativo (ódio, desgosto) 

 

De acordo com esse modelo, as emoções de alegria e tristeza aparecem quando uma 

pessoa transparece o quanto um evento é in/desejável para si, ou seja, trabalha com a desejabilidade 

de um evento em relação aos seus objetivos. Por exemplo, se um determinado aluno tem como 

objetivo agradar o professor e seus pais, tirar boas notas na escola é um evento desejável. Para o 

mesmo aluno, ser reprovado é algo indesejável, pois iria desagradar aos seus pais. Já as emoções do 

tipo satisfação e frustração aparecem quando uma pessoa sente a confirmação da realização 

(satisfação) ou confirmação de não realização (frustração) de um evento que esperava que pudesse 

se realizar. A gratidão e a raiva são estimuladas em uma pessoa quando ela considera as ações de 

outra em relação à interferência na concretização de seus objetivos: se avalia que a ação da outra 

pessoa foi boa e teve consequência positiva para si (gratidão), ou se a ação de alguém é avaliada 

como censurável e traz uma consequência negativa para si (raiva). Se a ação avaliada for a própria 

ação do indivíduo, emoções como vergonha ou orgulho podem ser disparadas: quando uma pessoa 

aprova sua própria ação (orgulho) ou não (vergonha).  

 

O estado emocional de um personagem é definido por meio de valores para cada uma 

das categorias emocionais acima mencionadas. Esse estado precisa ser demonstrado por meio de 

todos os canais avaliados. Por exemplo, em um agente conversacional, é preciso demonstrar o 

estado emocional através do discurso e das expressões faciais, afinal, não seria plausível que o 

personagem demonstrasse tristeza nas suas expressões faciais e felicidade no texto transmitido. 

 

 Outro fator importante que precisa ser considerado quando estruturar expressões 
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visuais em um personagem é que ele precisa ser convincente e distinto em diferentes níveis de 

intensidade. Afinal, boa parte dos eventos ocorridos durante uma interação não necessariamente 

irão desencadear um estado de êxtase de felicidade, por exemplo. 

 

Ekman (1999) desenvolveu o seu próprio modelo que tem como meta identificar 

emoções básicas. Ou seja, emoções que todas as pessoas são capazes de demonstrar, 

independentemente de raça, credo, cultura e/ou localização geográfica. O autor identificou as 

emoções alegria, tristeza, surpresa, raiva, nojo e medo como um conjunto de seis emoções que 

podem ser facilmente identificadas em expressões faciais. 

 

2.5.2 Modelo Big Five de Personalidade 

 

A definição de personalidade, em seu sentido literal, aparece desde suas origens 

associada à noção de pessoa. Segundo Martins (2004), a ciência da personalidade pode ser 

considerada como a ciência da vida real dos indivíduos, pela qual estabelecem uma maneira 

particular de funcionamento. O indivíduo, por sua vez, constitui-se em unidade com a sociedade e 

sua essência como tal reside precisamente em sua autodiferenciação para com aquela, o que lhe 

atribui, inclusive, a função de sujeito no processo de edificação dessa sociedade. 

 

Para a implementação de uma entidade inteligente, autônoma e artificial, uma 

personalidade que se aproxime do descrito anteriormente é vital para que a plausibilidade 

comportamental seja atingida. O modelo Big Five de personalidade, ou modelo dos cinco fatores, se 

apresenta como um dos mais adotado pelos pesquisadores da área. Tal modelo estabelece que a 

personalidade afeta o indivíduo em longo prazo, refletindo diferenças individuais nas características 

mentais. A personalidade pode ser descrita pelo modelo dos cinco fatores que trata da abertura, 

consciência, extroversão, afabilidade e neurose (GEBHARD, 2005; GERBHARD e KIPP, 2006). 

 

A abertura é caracterizada pelo interesse inerente à experiência em uma vasta 

variedade de áreas. Ela engloba traços como flexibilidade de pensamento, fantasia e imaginação, 

interesses culturais, versatilidade e curiosidade. Ao contrário dos indivíduos fechados, que preferem 

o conhecido e a rotina e prezam os valores tradicionais (SILVA, et. al., 2007). 

 

Já a consciência faz referência ao senso de contenção e sentido prático. Indivíduos 

com alta responsabilidade se apresentam como zelosos e disciplinados, características como 
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honestidade, engenhosidade, cautela, organização e persistência são exibidas. Aqueles que possuem 

baixa responsabilidade consistem em indivíduos relaxados e sem ambição. É possível que sejam 

mais distraídos e até mesmo preguiçosos, podendo ser facilmente desencorajados a cumprir uma 

tarefa. 

 

A extroversão está relacionada ao nível de sociabilidade de uma pessoa. Aspectos 

como atividade (alto grau de energia), disposição, otimismo e afetuosidade compõem a definição de 

um indivíduo que pode ser considerado extrovertido. Enquanto que, por outro lado, os introvertidos 

são sérios e inibidos e tentam evitar a companhia de outras pessoas. Não são essencialmente 

tímidos, já que podem possuir um bom nível de habilidade social (SILVA et. al., 2007). 

 

Os mesmos autores também explanam sobre a afabilidade referindo-se a traços que 

induzem a atitudes e a comportamentos pró-sociais. Pessoas com alto grau nesse fator apresentam 

tendência a serem socialmente agradáveis, calorosos, dóceis, generosos e leais. Já aqueles que 

apresentam baixa cordialidade são mais preocupados com interesses próprios e suspeitam 

facilmente dos outros indivíduos. 

 

Por fim, a neurose consiste na instabilidade/estabilidade emocional de um sujeito. 

Esse fator refere-se às emoções negativas, como, por exemplo, a ansiedade, desamparo, 

irritabilidade e pessimismo. Sujeitos com alto escore nesse fator possuem tendência a serem 

bastante preocupados, melancólicos e irritados. Normalmente, são ansiosos e expõem mudanças 

frequentes de humor e depressão. Tendem a sofrer de perturbações de ordem psicossomáticas e 

mostram reações muito intensas a todo tipo de estímulos. Opostamente, o sujeito de comportamento 

estável tende a responder a estímulos emocionais de forma controlada e proporcional, retornando de 

forma ágil a seu estado normal logo após uma elevação emocional. Normalmente o indivíduo é 

equilibrado, calmo, controlado e despreocupado. 

 

Diferente de vários outros modelos teóricos de personalidade desenvolvidos
5
, o 

modelo dos cinco grandes fatores é um modelo ateórico. Os cinco fatores foram descobertos a partir 

da análise de descritores da personalidade, encontrados na linguagem natural. Partiu-se da hipótese 

lexical fundamental, que afirma que "as diferenças individuais mais importantes nas transações 

humanas serão codificadas como termos únicos em algumas ou em todas as línguas do mundo” 

(Goldberg apud Pervin e John, 2004, p. 215). Desse modo, o modelo dos cinco grandes fatores 

                                                 
5
 Outros exemplos de modelos de personalidade podem ser vistos em: Silva RS, Schilottfedt CG, Rozenberg MP, Santos 

MT, Lelé AJ. Replicabilidade do Modelo dos Cinco Grandes Fatores em medidas da Personalidade (2007).  



33 

 

parte do pressuposto de que todos os aspectos da personalidade humana que têm alguma 

importância estão registrados na linguagem natural. (CATTELL APUD MCCRAE, 2006). 

 

2.5.3 Modelo Mehrabian de Humor 

 

O modelo de PAD – Pleasure, Arousal e Dominance – foi proposto por Mehrabian 

(1996) e consiste em três dimensões independentes que são empregadas para descrever e analisar 

estados de humor de um indivíduo nas seguintes valências: prazer/desprazer, 

excitação/tranquilidade e dominância/submissão. O prazer/desprazer (Pleasure-Displeasure – P+ 

vs. P-) estabelece estados emocionais positivos vs. negativos. Já a excitação/tranquilidade (Arousal-

Nonarousal – A+ vs. A-) trabalha com a vivacidade (alertness) física vs. vivacidade mental. 

Enquanto que a dominância/submissão (Dominance-Submissiveness – D+ vs. D-) afeta o controle 

vs. falta de controle. Como pode ser observado na figura abaixo, esses três eixos geram um espaço 

tridimensional onde um ponto representa o estado de humor de uma pessoa. 

 

Figura 4. Espaço tridimensional na representação do modelo PAD. 

Fonte: Gebhard, 2005. 

 

A partir dessas polaridades, Mehrabian e O'Reilly (1980) definiram mais oito tipos 

de temperamentos representados no quadro abaixo: 

 

Quadro 2. Octantes de humor do modelo PAD. 

Fonte: Gerbhard e Kipp (2006) e Pasquali (2003). 

Humor vs. Humor Descrição 

+P+A+D Exuberante -P-A-D Chateado O exuberante sendo extrovertido, alguém que procura 

excitação, é exibicionista, protetor e afiliativo. 



34 

 

+P+A-D Dependente -P-A+D Desdenhoso O dependente é agradável, excitável e submisso. 

+P-A+D Relaxado -P+A-D Ansioso O ansioso se apresenta como neurótico, excitável e 

submisso. 

+P-A-D Dócil -P+A+D Hostil O hostil se mostra como desagradável, excitável e 

dominante. 

 

2.6 Trabalhos correlatos 

 

A fim de avaliar as tecnologias desenvolvidas para construção de chatterbots que 

melhor se encaixem no desenvolvimento dessa pesquisa, foram estudados AIML, iAIML, ALMA e 

Persona-AIML, projetos de referência para inúmeros pesquisadores e profissionais da área no 

desenvolvimento de personagens virtuais de conversação que, uma vez implementados num dado 

contexto, são capazes de enriquecer o repertório através da conversão de informações que servirão 

de dados de entrada para os sistemas. 

 

2.6.1 AIML e ferramentas livres para implementação 

 

AIML – Artificial Intelligence Mark-up Language – permite que seja introduzido 

conhecimento em chatterbots baseado na tecnologia de software livre ALICE, basicamente formada 

de duas etapas. A primeira etapa representa o envio de um questionamento da pergunta, que fará 

com que o sistema execute uma série de passos até que a pergunta fique em um estado ideal para 

que possa ser realizada a busca na base de conhecimento. Já segunda etapa, a busca da pergunta nas 

bases de conhecimento contida nos arquivos AIML é efetivada e, após a localização, o sistema 

apresenta a resposta cadastrada.   
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Figura 5 Arquitetura de um chatterbot baseado na tecnologia ALICE. 

Fonte: Teixeira Et. al., 2005. 

 

A primeira versão dessa linguagem foi desenvolvida entre 1995 e 2000, porém ainda 

é bastante difundida, utilizada e readaptada. Está na versão 1.0.1 e descreve uma classe de objetos 

de dados chamados objetos AIML que descrevem o comportamento de programas de computador 

que, por sua vez, irá processá-los. Esses objetos são constituídos por unidades denominadas temas e 

categorias, contendo dados analisados ou não. As informações analisadas são compostas de 

personagens, alguns dos quais possuem um formulário de dados, e alguns apresentam elementos 

que formam AIML. Esses elementos encapsulam os conhecimentos de estímulo-resposta contidos 

no documento. Dados de caracteres dentro destes elementos são, por vezes, analisados por um 

interpretador AIML, e, quando não analisados, ficam armazenados para o caso de ocorrer um 

processamento posterior representado por uma resposta (WALLACE, 2003). 

 

A linguagem do AIML segue uma formatação padrão. Wallace (2003) explica que a 

unidade básica de conhecimento em AIML é chamado de uma categoria. Cada categoria consiste 

em uma questão de entrada, uma resposta de saída e um contexto que é opcional. O idioma padrão 

AIML é simples, constituído de apenas palavras, espaços e símbolos. As palavras podem consistir 

de letras e números, mas não seus personagens. O idioma padrão é invariável e as palavras são 

separadas por um espaço único, e os caracteres curinga (“_” e “*”) funcionam como palavras. 

Abaixo segue um exemplo de um código escrito no padrão AIML. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

 <aiml version="1.0"> 
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   <category> 

     <pattern> 

       olá 

     </pattern> 

     <template> 

       Oi! 

     </template> 

   </category> 

   <category> 

     <pattern> 

       * 

     </pattern> 

     <template> 

       <random> 

         <li> 

           Fale alguma coisa… 

         </li> 

         <li> 

           Se você quer conversar sobre nada, você 

está no lugar certo! 

        </li> 

        <li> 

           Espero que esteja gostando do ambiente. 

         </li> 

         <li> 

           Estou transbordando de amor por Robô 

Pitt hoje. 

         </li> 

       </random> 

     </template> 

   </category> 

 </aiml> 

 

Figura 6 Exemplo de arquivo AIML. 

 

AIML também apresenta mecanismos de recursão, redução simbólica (simplificação 

de frases), redução de sentenças ou combinação de subsentenças, sinônimos, ortografia e correção 

gramatical, palavras-chave e a criação de ramificações condicionais a fim de fazer com que a 

interação humano-chatterbot ocorra da forma mais adequada possível, com base nas possibilidades 

dessa linguagem. AIML é bastante popularizada entre os pesquisadores da área, possui uma boa 

documentação e existem vários projetos existentes para o desenvolvimento de chatterbots 

utilizando variadas linguagens como JAVA, PHP, Python, entre outras. Porém, ainda não foi 

desenvolvido um módulo capaz de representar aspectos de personalidade, humor e emoção, fatores 

primordiais para o estudo em questão. 

 

Existem diversas ferramentas para interpretar arquivos AIML, dentre elas podemos 
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citar os projetos RebeccaAIML
6
 e Program-O

7
. RebeccaAIML consiste numa plataforma open 

source e multiplataforma para desenvolvimento em AIML. RebeccaAIML suporta as linguagens de 

programação C++, Java, C#, Python e assim como muitas outras linguagens de programação e 

desenvolvimento. RebeccaAIML também apresenta uma variedade de ferramentas de administração 

AIML, grande documentação, e um eclipse AIML plugin editor.  

 

Já o Program-O é software para criação de chatterbots cuja engine é um interpretador 

AIML opensource. O sistema foi escrito utilizando a linguagem PHP com banco de dados MySQL . 

O sistema é simples de ser instalado e utiliza como padrão as bibliotecas AIML do projeto ALICE, 

mas permite também a inserção de outros arquivos, de acordo com a necessidade do desenvolvedor. 

 

Pela simplicidade do sistema, fácil utilização e a própria linguagem que demandou 

uma pequena curva de aprendizagem para desenvolvimento, o Program-O foi o projeto que melhor 

se encaixou para as necessidades desse estudo. 

 

2.6.2 iAIML 

 

iAIML (AIML com intenção), é um mecanismo para tratamento de informações de 

intenção para ser acrescentado a sistemas baseados em AIML, com o propósito de minimizar os 

problemas referentes ao desempenho dos chatterbots em conversações. Foi adotado como base 

linguística para o trabalho a Teoria da Análise da Conversação (TAC), definida por Marcuschi 

(1986), por considerar a intenção em pares adjacentes (na sentença do falante e na réplica do 

ouvinte) (NEVES e BARROS, 2005).  

 

O tratamento da intenção foi totalmente desenvolvido por meio de elementos 

compatíveis com a linguagem AIML 1.01. Três variáveis são responsáveis pela expressão, definidas 

com o uso do elemento <set>: session, user_intention e bot_intention. 

 

 

 

                                                 
6
 Projeto disponível no endereço http://rebecca-aiml.sourceforge.net/. 

7
 http://www.program-o.com/. Acesso: 22 Dez 2010. 
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Figura 7. Variáveis para tratamento de intenção. 

Fonte: NEVES e BARROS, 2005. 

 

O valor de session representa a fase atual do diálogo, essa variável pode ter três 

valores predefinidos: abertura, desenvolvimento e fechamento. A informação de session é usada 

para evitar que o sistema receba situações inusitadas do ponto de vista sociocultural, como um turno 

de abertura na seção de desenvolvimento ou durante a seção de fechamento. Tal controle é feito por 

meio de regras escritas em AIML, utilizando os elementos <condition> e <srai>. 

 

 

Figura 8. Exemplo de regra para controle do andamento do diálogo. 

Fonte: NEVES e BARROS, 2005. 

 

Os valores de <user_intention> e <bot_intention> são preenchidos com classes de 

intenção. A informação de <user_intention> é utilizada para verificar repetições de sentenças. Já a 

variável <bot_intention> é utilizada para tentar inferir a intenção do interlocutor nos turnos tratados 

como desconhecidos, também representados por marcações do AIML.  

 

Comparado ao AIML, o iAIML apresenta mais recursos implementados, que é o 

tratamento prévio das intenções do usuário, do próprio personagem virtual e o mapeamento da 

conversação, o que facilitaria de forma bastante significativa o desenvolvimento do chatterbot dessa 

dissertação. Entretanto, o código fonte e a documentação das alterações feitas no AIML para o 

desenvolvimento desse projeto não estão disponíveis para consulta de pesquisadores externos à 

equipe desse projeto. 

 

2.6.3 ALMA 

 

ALMA – A Layered Model of Affect – é um projeto desenvolvido por Patrick 
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Gebhard (2005) e provê três tipos de distintos de afeto: emoções como um efeito de curto prazo, 

humores como efeito de médio prazo e personalidade como um efeito de longo prazo.  Ao analisar 

um personagem de acordo com suas características temporais, os aspectos do comportamento de 

curto prazo podem ser as expressões faciais, gestos, ou a própria formulação da expressão verbal. 

Além disso, existem os aspectos de médio e longo prazo, como o processo de tomada de decisões, 

ou a motivação dos personagens. E há outros aspectos híbridos do comportamento como o 

comportamento ocioso de um personagem que inclui, por exemplo, piscar os olhos (curto prazo) e 

postura, mudanças (médio prazo). Utilizando diferentes tipos de afetos, que diferem em suas 

características temporais que podem ser relacionados a aspectos de comportamento, devem 

preencher os requisitos acima (GEBHARD, 2005). 

 

Esses três tipos de interação afetam o sistema de modo similar como ocorre em seres 

humanos. As emoções afetam o sistema em curto prazo, decaindo e desaparecendo do foco do 

personagem. São fatores que normalmente estão vinculados a um evento específico, a ação ou 

objeto, que é a causa dessa emoção. Já o humor consiste em algo que influencia em médio prazo, 

são estados afetivos mais duradouros que têm grande influência sobre as funções humano-

cognitivas, geralmente não está relacionado a um evento concreto, ação ou objeto. Enquanto que a 

personalidade afeta o indivíduo em longo prazo, refletindo diferenças individuais nas características 

mentais. A personalidade pode ser descrita pelo modelo Big Five de personalidade que trata da 

abertura, consciência, extroversão, afabilidade e neurose (GEBHARD, 2005; GERBHARD e KIPP, 

2006). 

 

Para trabalhar com esses aspectos, o projeto é baseado na EmotionEngine. ALMA 

implementa o modelo OCC de emoções (ORTONY, CLORE e COLLINS, 1988), combinado com 

o modelo Big Five de personalidade. 

 

As mudanças de humor do projeto ALMA foram desenvolvidas baseadas em uma 

abordagem funcional. A intensidade das emoções influencia as mudanças de humor, de forma que 

um aspecto no humor de um personagem fica mais intenso na medida em que mais experiências 

ocorrem com esse personagem para alimentar esse humor.  

 

Com base nessas definições de humor que os personagens são categorizados num 

documento para computação dos fatores de afetação, que consiste na especificação de como as 

emoções e os humores serão gerados. A configuração, entrada e saída de dados são representados 

por estruturas de AffectML, linguagem de modelagem baseada no XML (GEBHARD, 2005). 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Documento de especificação do projeto ALMA. 

Fonte: GEBHARD, 2005. 

 

O projeto apresenta uma forma interessante de representação dos diferentes estados 

de afeto, todavia, a solução não oferece recursos de interação com os usuários finais desse estudo, 

estudantes com o objetivo de obterem conhecimentos teóricos e práticos sobre algoritmos. ALMA 

disponibilizou um protótipo para download, bem como tutoriais e documentação para utilização, 

auxiliando de forma mais desvelada que os demais projetos estudados. Porém, utilizando ALMA, 

estariam sendo avaliados de forma eficaz os conceitos de humor, emoção e personalidade, mas a 

eficácia da comunicação em utilizar um tutor virtual para o ensino estaria prejudicada, já que o 

projeto não disponibiliza ferramentas para interação direta com o usuário final, o que acarretou na 

não utilização desse projeto nos estudos práticos dessa dissertação.  

 

2.6.4 Persona-AIML 

 

O projeto Persona-AIML apresenta uma arquitetura para criação de chatterbots com 

personalidade utilizando a linguagem AIML. Consiste numa arquitetura flexível que permite o uso 

de diferentes modelos de personalidade na construção dos bots. Ele apresenta quatro componentes: 
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Categorias Base, Componente de Personalidade, Log do Diálogo e Componente de Raciocínio 

(GALVÃO et. al., 2004). 

 

Figura 10. Arquitetura do Persona-AIML. 

Fonte: GALVÃO, 2003. 

 

As Categorias Base contêm categorias AIML – as entradas e saídas dos padrões. O 

Componente de Personalidade define as crenças, os elementos de personalidade e as regras para 

determinar o comportamento do chatterbot. Já o Log do Diálogo é capaz de arquivar as 

conversações com os usuários e seu contexto pode ser monitorado. O Componente de Raciocínio 

identifica a categoria existente na sentença do usuário – baseada nas Categorias Base – como 

também verifica as regras no Componente de Personalidade e determina as respostas para o usuário 

(GALVÃO et. al., 2004). 

 

O Persona-AIML é capaz de descrever atitudes, emoções, humor, estado e traços 

físicos. Os elementos de personalidade foram escolhidos baseados em estudos prévios (GALVÃO 

et. al., 2004)
 
 e os elementos dessa arquitetura apresentam as seguintes características: 

 

1. As regras podem ser diretamente associadas aos elementos de personalidade, facilitando a 

construção e manutenção das regras base do bot, 

2. A intensidade de cada elemento pode ser definida por uma expressão incluindo outros 

elementos, e 

3. Regras específicas para as atitudes e emoções podem ser construídas para o uso particular 

ou para um grupo de usuários, como professores em um ambiente de aprendizado a 

distância, por exemplo. (GALVÃO et. al., 2004) 

 

Um chatterbot desenvolvido a partir da arquitetura Persona-AIML apresenta crenças 
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(Beliefs), ações (Action), regras (AbstractRule) e personalidade (Personality). A personalidade é 

formada por traços de personalidade (Trait), humor (Mood), estados físicos (PhysicalState), 

emoções (Emotion), atitudes (Attitude) e proporciona uma estrutura para a validação da 

personalidade bem como esses elementos da personalidade irão interagir no ambiente. 

 

 

Figura 11. Diagrama de classes de um chatterbot Persona-AIML. 

Fonte: GALVÃO, 2003. 

 

Persona-AIML contempla todos os aspectos que foram citados durante o processo de 

entrevistas com usuários para determinar quais características um personagem virtual deveria 

apresentar para obter um comportamento plausível para um humano. Por apresentar todos esses 

mecanismos de interação com o usuário e especificação do bot, essa arquitetura se constitui como 

uma boa ferramenta a ser utilizada neste estudo. Entretanto, não possui nenhuma solução disponível 

para download ou consulta, nem mesmo documentação, impossibilitando o seu uso no protótipo do 

estudo prático da dissertação. 
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Capítulo 3 

Cocorote: um chatterbot para o 

ensino de algoritmos 

 

3.1 Pesquisa prévia: levantamento de informações de usuários sobre 

plausibilidade 

 

Nesse item será descrita a primeira pesquisa realizada com chatterbots conhecidos na 

Internet a fim de obter informações prévias acerca do que as pessoas considerariam como um 

comportamento coerente para esse tipo de personagem virtual. Serão explanadas a ideia geral dessa 

pesquisa, como foi feita e a síntese dos resultados. 

 

3.1.1 Pesquisa 

 

Para embasar o estudo, pesquisas de projetos já desenvolvidos ou em andamento 

foram necessárias. As informações recolhidas foram usadas para embasar e auxiliar no 

desenvolvimento do AS proposto nesta dissertação. Primeiramente, foram pesquisados exemplos de 

chatterbots – programas de computador que tentam simular um ser humano na conversação com as 

pessoas – existentes na web. Abaixo segue tabela que lista os projetos pesquisados: 

 

Quadro 3 Lista de chatterbots. 

Projeto Descrição 

Ed Robô Sistema feito para web, com um agente responsável por incentivar o uso racional de 

energia. 

Captain Kirk Sistema feito para web, com um agente que tem características físicas do Capitão Kirk 

da série Jornada nas Estrelas. 

Modelo Virtual 

(UNILEVER) 

Sete Zoom é um chatterbot criado pela Insite para a Gessy Lever. O projeto consiste na 

criação de inteligência e conhecimento da personagem que tem a função de interagir 

com os internautas que acessam o site da Close Up. Ela se tornou uma modelo virtual 

famosa por sua personalidade atrevida e despojada no Brasil. Feito para web. 

Alice Sistema feito para web que pode reproduzir as capacidades do cérebro humano com 



44 

 

rapidez e acurácia. 

Zim Alien que tem a intenção de destruir a Terra, porém gosta de atividades típicas do 

planeta. 

Gir Robô insano que atua como ajudante do agente Zim. Tem como interesses luzes bonitas. 

Quazgaa Descrito como o “alien dos sonhos”, esse agente tem como interesses assuntos do 

cotidiano e outros temas gerais. 

Elbot Robô que também se comunica com o usuário e é capaz de expressar emoções por meio 

das imagens transmitidas durante a conversação. 

 

Logo após foram pesquisados exemplos de STI – Sistemas Tutores Inteligentes (do 

inglês Intelligent Tutoring Systems). A tabela abaixo mostra alguns exemplos desses tipos de 

projetos. 

Quadro 4 Projetos de STI. 

Projeto Objetivo 

Mr. Collins Ensino da língua portuguesa. 

Sherlock Treinamento de técnicos em manutenção de aviões. 

WinFlash Scholar Programa Desktop de aprendizado genérico. Pode ser configurado para qualquer 

assunto. 

MCOE Ensino de ecologia para alunos do ensino fundamental. 

Math Tutor Ensino de matemática. 

AVEI Ensino imersivo, envolvendo as áreas de conhecimento da ecologia, educação, 

informática e psicologia. 

ENGEO Ensino de Engenharia Geotécnica. 

Sophie Pode ser configurado para qualquer assunto. Utiliza a ideia de um novo conceito de 

livro que inclui o uso de mídias ricas e insere mecanismos de feedback do leitor e 

conversação. 

 

Os projetos e protótipos estudados serviram de base para essa pesquisa no sentido de 

diagnosticar como têm sido ofertados os mecanismos inteligentes de interação com humanos, seja 

para finalidades educacionais ou não. Os chatterbots estudados, com exceção para o Ed Robô, não 

estavam direcionados para o ensino, entretanto, foi importante para análise de como a base de 

conhecimento desses personagens virtuais estava implementada.  

 

Os Sistemas Tutores Inteligentes investigados serviram de base para ilustrar como os 

conhecimentos são organizados para os alunos, a utilização de exercícios, conceitos e exemplos. A 

interação entre o aluno e o sistema ficou comprometida nesses projetos, pois todos se apresentavam 

de forma pouco autônoma, apenas reagindo a ações do usuário.  

 

Galvão (2003) criou um comparativo seguindo critérios relevantes no 
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desenvolvimento de agentes, que foram: 

 

1. Memória: capacidade do sistema armazenar dados do usuário e da conversação. 

2. Contexto: possibilidade de estar contextualizado no ambiente que está inserido. 

3. Personalidade: uso de um modelo de personalidade para o desenvolvimento do sistema. 

4. Portabilidade: capacidade de utilização de diferentes linguagens de programação em 

ambientes multi-plataforma. 

5. Propriedade: mostra se o código-fonte do sistema é livre ou proprietário. 

 

Jacob (2008) trabalhou com uma adaptação do quadro comparativo retirando o 

critério Portabilidade. Além disso, ao invés de fazer uma avaliação com base no modelo de 

personalidade utilizado, foi analisado o uso de personalidade ou emoção pelo sistema, mais 

amplamente conhecido pelo termo Computação Afetiva. A tabela a seguir faz um comparativo dos 

sistemas pesquisados com base nas propriedades descritas acima. 

 

Quadro 5 Avaliação de diferentes tecnologias para implementação de chatterbots. 

Sistema Domínio Memória Contexto Computação 

Afetiva 

Propriedade 

Ed Robô Preservação do 

meio ambiente 

N S S Proprietário 

Captain Kirk - N N N Proprietário 

Modelo Virtual 

(UNILEVER)   

- N N N Proprietário 

Alice - N N N Livre 

Zim - N N N Proprietário 

Gir - N N N Proprietário 

Quazgaa - S N N Proprietário 

Elbot - S N S Proprietário 

 

3.1.2 Elicitação de características que facilitam prover “ilusão de 

vida” 

 

Nesta seção, será apresentada uma pesquisa com o intuito de colher dados dos 

entrevistados sobre aspectos de alguns chatterbots disponibilizados na rede que pudessem passar a 

ideia de “ilusão de vida” nos personagens, como a capacidade de expressar emoções por exemplo. 

Essas informações servirão de base para a proposta que contempla a implementação de um 
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personagem virtual com habilidades de atuar de forma plausível para um humano. Serão explanadas 

de forma mais aprofundada a proposta e conteúdo da pesquisa, a síntese dos resultados e a análise 

do material coletado. 

 

3.1.3 Apresentação da pesquisa 

 

No período de 27 de abril a 11 de maio de 2010, foi realizada uma pesquisa com o 

intuito de levantar dados sobre aspectos dos chatterbots – Gir, Elbot e Ed Robô – que melhor 

transmitem “ilusão de vida”. Tais chatterbots foram escolhidos por apresentarem características 

necessárias a serem analisadas individualmente. O Ed Robô, por estar em um contexto educacional 

e por apresentar computação afetiva, foi analisado sob a perspectiva de efetividade na comunicação 

em relação a conteúdos que dizem respeito a sua especialidade e suas habilidades na transmissão de 

emoções. Elbot e Gir não possuem uma meta bem definida, então foi direcionado um contexto para 

que eles pudessem interagir de forma a terem analisados seus aspectos individuais: Elbot tem uma 

memória e passa expressões visuais durante o diálogo, já Gir não possui nenhuma das 

características rotuladas no quadro 5. 

 

O objetivo da aplicação desse questionário é elicitar funcionalidades importantes 

para a definição de bots que gerem “ilusão de vida”, obtendo informações acerca da interação do 

usuário com os personagens e as impressões que eles tiveram em certos aspectos do bot. Tendo 

como base esses resultados é que foi estruturado o chatterbot para auxílio aos alunos no 

aprendizado de algoritmos. 

 

O teste foi aplicado com doze pessoas. Cada indivíduo tinha que interagir com os 

chatterbots Ed Robô, Gir e Elbot, num tempo mínimo de cinco minutos para cada personagem. Para 

cada bot foi explicado ao usuário uma meta a ser atingida, sempre enfatizando que fosse extraído o 

máximo de informações do personagem e que observasse o comportamento e reações do bot. Para 

interagir com o Ed Robô, o usuário precisava adquirir novos conhecimentos sobre o uso racional de 

energia e aprender como preservar o planeta (apêndice 1). Para conversar com o Elbot, indicou-se 

que o usuário pedisse conselhos ao bot em relação a algum problema, verdadeiro ou não, que ele 

estivesse passando na sua vida pessoal, na escola ou no trabalho (apêndice 2). Já em relação à 

interação com o Gir, foi solicitado que o usuário assumisse o papel de Zim, alienígena cuja missão é 

destruir a Terra e chefe de Gir, para que influenciasse o bot de modo que ele o ajudasse a destruir o 

planeta (apêndice 3).  
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Na pesquisa foram realizadas várias perguntas que estavam divididas nos blocos de 

informação: identificação do entrevistado, adjetivos (caracterização do personagem) e ilusão de 

vida. No bloco de identificação, estavam listadas perguntas do tipo: faixa etária do entrevistado, 

sexo, grau de escolaridade e atividade profissional. Já no bloco de caracterização do personagem, 

foi solicitado que o entrevistado levantasse características que ele daria ao personagem e a 

motivação que o levou a atribuir tal característica. Em outra seção, no bloco atribuído à ilusão de 

vida, foi questionado ao entrevistado em quais momentos e por qual motivo ele achou que o 

personagem transmitiu ilusão de vida, assim como foi questionado ao entrevistado quais 

circunstâncias e por qual razão ele não achou que esse aspecto foi alcançado, bem como um 

apontamento sobre quando, durante a interação, e de modo geral, a ilusão de vida foi apresentada ao 

entrevistado e uma lista de elementos para serem assinalados sobre as razões que ajudaram ou 

atrapalharam no alcance da ilusão de vida como: representação visual, representação de emoções, 

objetivos claros, entre outros (apêndice 4). Para fins de avaliação das respostas apresentadas nos 

questionários, foram levadas em consideração as respostas obtidas na seção destinada à ilusão de 

vida dos personagens. 

 

3.1.4 Síntese dos resultados 

 

O perfil dos entrevistados foi composto de pessoas de ambos os sexos, numa faixa 

etária variando entre 20 e 41 anos, e com o nível de escolaridade também variado, sendo que a 

maior parte terminou o ensino médio ou graduação. 

 

Na seção destinada à avaliação do chatterbot sobre a forma como ele transmitia ou 

não ilusão de vida, foi perguntado aos entrevistados em quais momentos eles acharam que o 

personagem transmitiu essa ilusão e o porquê. Fazendo a análise dos resultados, foi notado que as 

respostas não seguiam padrões, então elas foram categorizadas para facilitar sua análise, bem como 

algumas respostas foram desconsideradas, por não estarem de acordo com o tema proposto, ou não 

apresentarem sentido para o estudo. Pode ser constatado que a transmissão de uma emoção coerente 

foi mencionada em vários momentos, como na reação do personagem ao receber ou fazer um 

elogio, demonstrar satisfação por alguma coisa, seus gostos, momentos que aparentou estar irritado 

ou até entusiasmado foram fatores que levaram aos entrevistados perceberem algo que pudesse 

transmitir que o chatterbot possuía vida própria. Por exemplo, uma das pessoas diz quando 

indagada: “Quando elogiou a minha educação”. A maior parte das respostas ligadas a esse aspecto 

foi comentada por estudantes, com idade entre 20 e 27 anos. Respostas coerentes também foram 
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bastante importantes nessa avaliação, como o conhecimento de gírias, respostas adequadas ao 

contexto do diálogo, até mesmo quando o bot não entendia do assunto ao qual estava sendo 

indagado. Um dos entrevistados comenta: “Achei curioso o personagem saber a origem de algumas 

gírias. Conversar com ele aumentou um pouco meu conhecimento de mundo”. As respostas, 

somadas a uma forma de expressão adequada, com uma linguagem coloquial e próxima do 

entrevistado se constituem em um fator positivo na ilusão de vida do personagem.  

 

O fato do personagem acreditar ser um humano foi um ponto posto em destaque, e 

não somente acreditar como também passar características humanas. Um entrevistado em particular 

perguntou qual era a idade e tamanho do personagem e obteve prontamente as respostas que queria, 

o que para ele foi uma demonstração de que o chatterbot tinha aspectos que transmitiam ilusão de 

vida. E não somente responder essas perguntas, como também questionar o entrevistado, 

demonstrando ser capaz de julgá-lo, tendo preferências e gostos e até mesmo senso de humor, 

foram características mencionadas durante o questionário. 

 

 

Figura 12. Fatores que transmitem “ilusão de vida”. 

 

Ao questionarmos os entrevistados sobre as circunstâncias que eles acharam que os 

personagens não transmitiram ilusão de vida, houve várias assertivas que foram consideradas na 

análise. Uma delas é em relação à generalidade das respostas, onde alguns avaliadores alegaram que 

os personagens transmitiam frases genéricas, sem um cunho de pessoalidade, levando à impressão 

de que as réplicas eram mecânicas. Como por exemplo, um entrevistado que afirma que o bot não 

transmitiu “quando pedi pra ele me explicar mais detalhes do assunto ele repetiu muitas vezes as 

mesmas palavras”. Pode ser percebido que a maior parte dos comentários ligados a esse aspecto 
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foram feitos por estudantes com idade entre 20 e 24, de nível médio. 

 

Outro fator que foi considerado como argumento para a falta de ilusão de vida do 

chatterbot se refere à conotação do elocutor, que em alguns momentos da conversação tentou passar 

frases com aspectos de ironia e o chatterbot não foi capaz de compreender as entrelinhas do 

diálogo. As repetições também foram consideradas como um fator prejudicante, onde o chatterbot 

inúmeras vezes repetiu as mesmas frases para os elocutores. Um dos entrevistados menciona que 

“maneiras diferentes de dizer uma determinada coisa, ou mais informações sobre ela, daria uma 

maior „ilusão de vida‟”. 

 

O linguajar adotado pelos chatterbots foi um dos fatores mais mencionados pelos 

entrevistados. Alguns afirmaram que utilizar uma linguagem culta, principalmente no ambiente em 

questão, um chat, não se apresentou como um fator que ajudou a ilusão de vida dos personagens. 

Em outros momentos, os entrevistados disseram que as respostas foram incoerentes com o contexto, 

totalmente sem nexo para eles, ou então eles discutiam um determinado assunto de forma muito 

prolongada, dificultando os entrevistados na continuação da conversação e, consequentemente, na 

compreensão de que os personagens estavam de fato transmitindo a ilusão de vida. 

 

 

Figura 13 Aspectos que não transmitem “ilusão de vida”. 

 

Depois, foi questionado em quais momentos o entrevistado percebeu que o 

personagem transmitia ilusão de vida. As respostas foram variadas e não houve uma resposta com 

maior destaque sobre as outras. Em três avaliações, os entrevistados disseram que o personagem 

passou uma ilusão de vida durante toda a interação, em seis alegaram que na maioria das vezes foi 
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constatado esse aspecto, em outras seis que somente às vezes podia ser percebida tal ilusão, mais 

seis respostas mostram que raramente pode ser visto, dois alegaram nunca ter percebido e dez não 

responderam à indagação. Interessante observar que todos os entrevistados que escolheram “Nunca” 

ou “Sempre” como resposta não são da área de informática, mas, sim, das áreas humanas e 

biomédicas, nas profissões de Fonoaudiólogo, Jornalista, Publicitário e Professor.  

 

 

Figura 14 Momentos em que o entrevistado percebeu “ilusão de vida”. 

 

Logo após foi solicitado que o entrevistado assinalasse os elementos que ele 

acreditou que foram motivos facilitadores para a ilusão de vida. Os fatores elencados foram: 

representação visual, representação de emoções, clareza nos objetivos, coerência na conversação e 

memória. Esses fatores foram inseridos por haver a hipótese, defendida por vários pesquisadores, de 

que tais elementos contribuem para a credibilidade do bot, logo, procurou-se identificar se tais 

características realmente facilitaram. O primeiro aspecto foi em relação à representação visual do 

personagem. De todos os entrevistados, 41,7% não identificaram no personagem a presença desse 

aspecto, devido ao fato de que todos os ambientes de conversação eram puramente conversacionais 

e a representação visual de dois chatterbots era limitada a uma única figura estática. 16,7% 

disseram que ajudou e 41,7% alegaram que foram indiferentes a essa questão. 

 

A capacidade dos personagens de expressarem emoções também foi vista como um 

fator importante para auxiliar a ilusão de vida onde a maioria 58,3% alega que ajuda, 29,2% do 

público não identificou e 12,5% foi indiferente. Já em relação ao fato de que o personagem possui 

um objetivo claro, os resultados foram os seguintes: 41,7% não identificou isso no personagem, 

29,2% disse que ajudou a existência dessa característica, 16,7% alega que tal aspecto atrapalhou e 
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12,5% foi indiferente. 

 

O fato do personagem possuir coerência na conversação, ou seja, se ele apresenta 

argumentos coerentes enquanto interage, anteriormente comentado nas assertivas subjetivas dos 

entrevistados, foi analisado quantitativamente da seguinte forma: 37,5% fala que foi algo que 

ajudou na interação, 25% alega que atrapalhou, 29,2% não identificou esse aspecto e 8,3% diz que 

foi indiferente a esse aspecto. 

 

Por fim, o último quesito foi em relação à memória dos personagens, ou seja, se ele 

lembra do que já foi mencionado na interação com o entrevistado. Os resultados foram: 25% 

acredita que ajudou, 4,2% fala que atrapalhou, 58,3% não identificou no personagem a existência da 

memória, enquanto que 12,5% foi indiferente a esse aspecto.  

 

Com base nas informações recolhidas podemos, então, ter a conclusão prévia de que 

um chatterbot, para apresentar um comportamento coerente precisa interagir utilizando uma 

linguagem coloquial e coerente, a fim de evitar dúvidas sobre o entendimento do assunto discutido. 

Ele também deve apresentar crenças e aspectos, físicos ou não, humanos. A base de conhecimento 

do personagem deve ser capaz de compreender informações que possam apresentar duplo sentido, 

para que ele esteja habilitado a captar informações que estejam nas entrelinhas do diálogo, como o 

sarcasmo do usuário. O bot também deve possuir memória para que a conversação não se torne 

repetitiva. Já representação visual, por ter sido um aspecto que foi indiferente aos entrevistados não 

se constitui num aspecto importante e pode desconsiderado. Com essas características pretende-se 

estruturar o chatterbot deste estudo. 

 

3.2 Levantamento de requisistos para nortear o desenvolvimento do 

chatterbot 

 

No período de 09 a 13 de dezembro de 2010, foi realizada uma pesquisa com o 

intuito de mapear as emoções que os usuários considerariam plausíveis em um comportamento de 

um chatterbot, a fim de que, ao prototipar o agente conversacional com as características 

diagnosticadas no questionário realizado em maio do mesmo ano, o personagem possa transmitir 

uma “ilusão de vida” coerente. O teste foi aplicado com vinte e duas pessoas. Cada indivíduo tinha 

que responder a um questionário que continha trechos de interação entre uma pessoa e um bot 
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(apêndice 05), identificando as emoções que acredita que sejam coerentes para o bot transmitir 

durante aquele momento, de acordo com as seis emoções definidas por Ekman (1999) para 

expressões faciais: alegria, tristeza, surpresa, raiva, desgosto e medo. Não foi estabelecido um 

tempo mínimo ou máximo para esse questionário, entretanto, foi permitido ao usuário assinalar 

mais de uma emoção para cada trecho caso julgasse necessário. 

 

As informações recolhidas foram utilizadas para gerar uma base .ARFF que foi 

posteriormente utilizada no programa Weka
8
. Cada assertiva da base de conhecimento foi mapeada 

para os seis tipos de emoção trabalhados no estudo. Procurou-se cobrir as possíveis emoções que o 

bot poderia apresentar durante sua interação com o aluno. O algoritmo de teste foi o NaiveBayes e 

as informações recolhidas foram implementadas no sistema proposto nesse estudo. A imagem 

abaixo representa o resultado dos testes. 

 

 

Figura 15. Resultado da análise da base de conhecimento com o algoritmo NaiveBayes. 

Fonte: Weka, 2010. 

 

O teste não analisou todas as assertivas da base de conhecimento do chatterbot, pois 

ele foi realizado em um momento anterior à conclusão do projeto. Entretanto, os resultados 

serviram de base para, a partir de assertivas que apresentassem temáticas semelhantes, o 

mapeamento de todo o repertório emocional do agente conversacional pudesse ser implantado 

                                                 
8
 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/, acessado em 20 de dezembro de 2010. 
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satisfatoriamente. 

  

3.3 Modelo arquitetural 

 

Este tópico detalha o uso do Naive Bayes para reconhecer as emoções do bot, bem 

como o ambiente computacional desenvolvido, detalhando as funcionalidades implementadas e a 

arquitetura do sistema. 

 

3.3.1 Naive Bayes para representação de emoções 

 

Dentre as características que os personagens virtuais necessitam apresentar, 

encontra-se a capacidade de reconhecer emoções humanas. Em particular, eles devem ser capazes 

também de expressar suas próprias emoções. Afinal, emoções não são somente cruciais para o 

raciocínio humano, mas são centrais para o que pode ser chamado de “normatização social” – de 

acordo com Halliday (1975) – bem como para o controle do fluxo do diálogo. 

 

O algoritmo Naive Bayes é considerado um dos mais simples classificadores 

probabilísticos. O modelo estabelecido por este algoritmo consiste em um conjunto de 

probabilidades, as quais são estimadas de acordo com a contagem da constância de cada valor de 

característica para as instâncias dos dados de treino. Ao surgir uma nova instância, o classificador 

considera a probabilidade de essa instância estar relacionada a uma classe específica, com base no 

produto das probabilidades condicionais individuais para as informações características da 

instância. O cálculo dessas estimativas faz uso do teorema de Bayes e é por essa razão que o 

algoritmo é denominado um classificador de Bayes. Também é alcunhado de Naive, pois todos os 

atributos são independentes, dado o valor da variável da classe. Entretanto, mesmo com esse 

pressuposto, o algoritmo Naive Bayes oferece um bom desempenho em muitos dos panoramas de 

predição de classes. Estudos experimentais – como o realizado por Oudeyer (2003) – indicam que 

este algoritmo tende a aprender de forma mais rápida e eficaz que boa parte dos algoritmos de 

indução, bem como necessita de um pequeno número de parâmetros para aprender. Esses foram os 

motivos que acarretaram na escolha desse classificador para este estudo.   

 

O Naive Bayes usa uma variedade maior de características, baseando-se em regras de 
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classificação inicial e que explora um modelo probabilístico para tomar decisões com base na 

classificação obtida por meio das combinações de seus parâmetros. Assim, pode potencialmente 

rotular um conjunto maior e mais diversificado de sentenças não tabeladas e de forma mais 

confiável que o baseado em regras de classificação. Assim, o sistema que utilizar o Naive Bayes 

para classificação irá reetiquetar os dados de treinamento que iniciou, para depois repetir as etapas 

subsequentes. 

  

Inúmeras assertivas do banco de frases do chatterbot não passaram pelo treinamento 

com o Naive Bayes, entretanto, foram atribuídas emoções baseadas em similaridades com as 

alocuções que passaram pelos testes descritos anteriormente. Por exemplo, o aluno dizer a frase “Eu 

gostaria de saber como fazer um PARA”, ou “Me ensine como se faz um PARA” são tratadas de 

forma semelhante e indicariam uma mesma reação emocional para o chatterbot. 

 

3.3.2 Visão do ambiente computacional  

 

O sistema foi desenvolvido para web, tendo a necessidade de utilização de um 

servidor para disponibilização pela Internet. Portanto, o Cocorote, Sistema Chatterbot com 

Aspectos Humanos, se propõe a implementar um agente conversacional com comportamento, 

humor, personalidade e emoções humanas. Posteriormente, o sistema será disponibilizado para 

download a fim de possibilitar a qualquer pessoa acesso ao código fonte do sistema, sua 

documentação e demais arquivos.  
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Figura 16. Página do protótipo. 

O sistema foi desenvolvido a partir de modificações no sistema Program-O para o 

desenvolvimento das demais funcionalidades necessárias para o projeto. Program-O suporta a 

linguagem PHP, o que demandou que as alterações ocorressem utilizando esta linguagem. As 

mudanças possibilitaram que o Program-O fosse capaz de ler informações adicionais ao AIML.  

 

3.3.3 Visão macro das funcionalidades 

 

O sistema é constituído de cinco funcionalidades macro: Intenção, Personalidade, 

Emoção, Humor e Log do Diálogo. 

 

A funcionalidade de Intenção é responsável por identificar a finalidade da 

conversação e será focada em restringir a conversação aos objetivos do personagem virtual, que tem 

como objetivo o ensino de algoritmos. Logo, conversas que fujam do escopo do Cocorote, serão 

redirecionadas para assertivas que se encaixem com a meta principal do bot. A automotivação é 

outro quesito abordado nessa funcionalidade, pois o chatterbot procura sempre fazer questões para 

direcionar a conversa de acordo com os seus objetivos. Por exemplo, depois das interações iniciais 

de apresentação, o bot demonstra estar feliz pela interação com o aluno e lança a pergunta: “Vamos 

aprender sobre algoritmos?”.  
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Figura 17. Automotivação do protótipo. 

 

Por apresentar objetivos bem específicos, qualquer assertiva que não se encaixe nas 

metas estabelecidas pelo protótipo é logo direcionada para um diálogo coerente com a finalidade do 

personagem virtual ou simplesmente finalizadas, sem deixar de considerar um comportamento 

coerente para essa ação. Por exemplo, na interação representada na figura anterior, caso o aluno 

respondesse “não” para a pergunta acima, significaria que o aluno não tem interesse de conversar 

de acordo com os conhecimentos do personagem, o que acarretaria em uma representação 

semelhante à exibida na imagem a seguir. 

 

Figura 18. Direcionamento da conversa pelo tutor virtual. 

 

Uma vez que o aluno não compreende as explicações transmitidas pelo tutor, ele 

procura explicar de modo diferenciado, dando exemplos de como utilizar as estruturas que ele é 

capaz de ensinar. Na Figura 19, é exibida uma segunda tentativa do bot de explanar acerca da 

estrutura PARA. 

 

 

Figura 19. Explicando um conceito pela segunda vez através de exemplos. 
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 Entretanto, caso o aluno não consiga entender com os exemplos transmitidos pelo 

bot, o sistema sugere que o aluno procure o professor da disciplina para que ele possa auxiliá-lo 

com suas dúvidas. 

 

 

Figura 20. Sugerindo que o aluno procure o professor da disciplina. 

 

Ainda pela Figura 20, pode ser percebido que existem alguns elementos que indicam 

que o bot apresenta memória. Um deles é a memorização do nome do usuário que está interagindo 

com ele naquele momento, dando uma maior pessoalidade e adicionando plausibilidade à interação. 

Outro ainda de maior importância, e que também auxilia no processo de diagnóstico da intenção do 

usuário é a identificação do que foi ensinado até o momento. Logo, caso o usuário quisesse 

aprender a estrutura condicional SE, Cocorote demonstra a forma correta como a estrutura se 

apresenta, explicando como funcionam as estruturas de repetição, exemplificando, por meio de 

descrições narrativas e fluxogramas, bem como exibindo a linguagem algorítmica. Todavia, caso o 

aluno perguntasse para que o bot explicasse as mesmas informações, o sistema identifica essa 

repetição e direciona a conversação conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. 

 

 

Figura 21. Tratamento de repetições de conteúdos. 

 

As tags AIML para marcar esse tipo de interação foram as tags Condition, Think e 

Set. No primeiro momento que o usuário pergunta sobre um tema da base de conhecimento do 

personagem, ele guarda essa informação no formato da variável conforme o exemplo abaixo que 

armazena quanto o usuário pergunta sobre a estrutura ENQUANTO e obtém a resposta do sistema: 

 

<think><set name="enquanto">true</set></think> 
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Figura 22. Código AIML que armazena variável. 

 

A tag Condition faz uma verificação no sistema se a variável está atribuída com o 

valor que representa o fato de a interação estar se tornando repetitiva, indicada pelo código AIML 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Código AIML que trata momento da conversa. 

 

O código acima faz uma verificação se a variável representada pelo valor 

“enquanto” for verdadeiro, o sistema identifica que tal explicação já foi passada e o bot pergunta 

se o usuário tem alguma outra dúvida para sanar. Caso contrário, se é algo questionado pela 

primeira vez, o sistema atribui à variável um valor verdadeiro e repassa as informações solicitadas.  

 

O personagem segue uma interação baseado em um comportamento pró-ativo. 

Prontamente pergunta algo ao personagem a fim de não deixar que a interação ocorra de forma 

passiva com o usuário, nem restringindo as margens para más interpretações do sistema. Cocorote 

faz perguntas para o personagem de forma a direcionar que o personagem aprenda teorias e práticas 

que norteiam a disciplina de algoritmos e que possa exercitar os conhecimentos adquiridos. 

Obviamente, o sistema ainda não é capaz de substituir um professor em sala de aula, mas, sim, 

complementar os estudos realizados previamente. Caso o usuário demonstre entendimento do que o 

<condition> 

   <li name="enquanto" value="true"> Ja falamos 

sobre isso, quer continuar estudando ou nao 

tem mais nenhuma duvida?</li> 

   <li name="enquanto"> !@felicidade?%* Ok, 

vamos aprender o ENQUANTO. Para ver a 

estrutura clique <a href = " 

htm/estruturaenquanto.htm " target = " 

_blank "> aqui. </a> Entendeu a estrutura? 

</li> 

   <think><set 

name="enquanto">true</set></think> 

</condition> 
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personagem estivesse tentando explicar, o aluno é levado a fazer um exercício sobre o tema 

levantado na conversação. O bot indaga se o aluno conseguiu ou não realizar a atividade. Então, 

caso não consiga realizar satisfatoriamente as atividades, o bot exibe as respostas do seu banco de 

questões por meio de uma página web. 

 

 

Figura 24. Aplicando exercícios durante a interação. 

 

Personalidade, Humor e Emoção são identificados na própria base de conhecimento 

do personagem. A personalidade é responsável pelas características marcantes (de longo prazo) que 

podem descrever o comportamento do chatterbot. O humor mapeia as reações de médio prazo, os 

estados afetivos mais duradouros que têm grande influência sobre as funções humano-cognitivas, 

mas geralmente não estão relacionadas a um evento concreto, ação ou objeto. Já a emoção é 

responsável por mapear as reações de curto prazo que decaem e desaparecem do foco do bot. Está 

vinculado a um evento específico, como ação do interlocutor ou outro objeto da conversação. A 

apresentação das emoções também está representada em forma de expressões faciais: emoções 

alegria, tristeza, surpresa, raiva, nojo e medo.  

 

 
  

Felicidade Raiva Surpresa 

 
  

Medo Nojo Tristeza 

 Figura 25. Expressões visuais de Cocorote. 
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Para reconhecimento das emoções, foi utilizada a inserção de metadados no AIML 

em cada resposta do chatterbot, indicando que tipo de emoção ele deveria apresentar dada uma 

assertiva. Ainda para auxiliar em todo o “casamento” da interação, a tag That foi fundamental, 

pois cada resposta do bot, dependendo do seu humor naquele momento, iria variar suas emoções de 

modo diferenciado. O que significa que, para uma mesma resposta, dependendo do histórico de 

conversação ocorrido entre bot e humano, o bot poderia estar feliz ou triste. A tag That verifica, 

então, qual assertiva foi postada anteriormente para, assim, determinar o que será dito logo após.  

 

Os metadados estão armazenados na base de conhecimento AIML sob a forma: 

“!@emoção?%*”. É na saída, para o usuário final, que esse metadado é extraído e exibido como 

uma expressão visual do sistema utilizando uma das imagens da Figura 25. Abaixo segue trecho do 

código destinado a extrair metadados deixando transparente essa informação para o aluno. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Código que faz tratamento dos metadados. 

    $mystring = $res; 

    $findme   = '!@'; 

    $findme2 = '?%*'; 

 

    $pos = strripos($mystring, $findme);    

    $pre = strripos ($mystring,$findme2);    

 

    $subs = substr($mystring,$pos,$pre); 

    $pos2 =  strpos($subs, $findme); 

    $pre2 = strripos ($subs,$findme2); 

    $subs2 = substr($subs,$pos2+2,$pre2-2) ; 

 

    //Exibindo expressão facial 

    $tam2= strlen($subs2); 

    if ($tam2>14) echo "<img src='img/felicidade.png'    

width='150px' height='150px'/>"; 

    if ($tam2==0) echo "<img src='img/felicidade.png' 

width='150px' height='150px'/>"; 

    else echo "<img src='img/".$subs2.".png' width='150px' 

height='150px'/>"; 

 

    //Retirando Metainformações da conversação com o usuário 

    $subs3= substr($subs,$pos2,$pre2+3); 

    $bodytag = str_replace($subs3, "", $res); 

    $findme3 = 'You:'; 

    $pre3 = strripos($bodytag,$findme3); 

    $saidasemmetadasdos = substr($bodytag, $pre3, 

strlen($bodytag)); 
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O AIML forneceu meios eficazes na implementação da maior parte das 

funcionalidades macro do sistema, demandando um número menor de alterações no Program-O que 

era esperado. A tabela abaixo representa todas as tags AIML e metadados utilizados nesse 

protótipo, bem como o modo como foi utilizado para esse estudo. 

 

Quadro 6. Tags e metadados utilizados. 

Termo Finalidade 

THAT Identifica conversações anteriores, a fim de direcio-

nar a conversa homem-bot. 

SET Cria uma variável durante a interação. 

THINK Armazena informações no cérebro do bot. 

TEMPLATE Resposta do bot dada uma categoria.  

CATEGORY Entrada do usuário. 

GET Recupera informações de uma variável. 

SRAI Escolhe randomicamente uma assertiva dado um 

conjunto de frases. 

FELICIDADE Metadado para identificar que o bot deve apresentar 

a emoção de felicidade. 

TRISTEZA Metadado para identificar que o bot deve apresentar 

a emoção de tristeza. 

MEDO Metadado para identificar que o bot deve apresentar 

a emoção de medo. 

RAIVA Metadado para identificar que o bot deve apresentar 

a emoção de raiva. 

SURPRESA Metadado para identificar que o bot deve apresentar 

a emoção de surpresa. 

NOJO Metadado para identificar que o bot deve apresentar 

a emoção de nojo. 

 

O Program-O também possui no seu modelo de bando de dados a tabela 

botpersonality que armazena informações do bot como data de nascimento, idade, entre outros 

dados que são de suma importância na plausibilidade comportamental do personagem que, de 

acordo com a primeira pesquisa, precisaria apresentar características e possuir crenças humanas. 

Essas informações, uma vez interrogadas pelo interlocutor, serão extraídas desse espaço.  

 

Já o Log do Diálogo, armazenado na tabela conversation_log do banco de dados, é 

capaz de arquivar as conversações com os usuários de forma que seu contexto possa ser analisado 

de maneira mais eficaz. A figura abaixo ilustra o sistema e as funcionalidades descritas. 
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 Sentença 
 

 Resposta  
 

 

 

 

 

Figura 27.  Arquitetura do sistema. 

 

Por fim, o Ambiente é o espaço de interação humano-bot e onde as metainformações 

são tratadas e exibidas de forma transparente ao usuário final. A Base de Conhecimento representa 

todo o AIML que está arquivado do banco de dados MySQL do protótipo, com as representações de 

Personalidade, Humor, Emoção e Intenção do sistema. Enquanto que o Log do Diálogo armazena 

toda a interação ocorrida atribuindo um número identificador para o usuário, a hora do sistema que 

ocorreu a interação, bem como a entrada e saída de texto. 

 

3.3.4 Avaliação do protótipo 

 

 Entre os dias 20 de junho e 03 de agosto de 2011, o protótipo foi avaliado por 

usuários finais a fim de verificar se todas as características até então discutidas como necessárias 

para um comportamento coerente estavam devidamente implementadas no sistema. O questionário 

utilizado foi o mesmo da primeira pesquisa para levantamento de informações (apêndice 4) e foi 

realizado com dez pessoas de idade entre 23 e 29 anos, sendo 6 do sexo masculino e 4 feminino. 

Em relação à escolaridade, sete dos entrevistados já possuem graduação concluída e três concluíram 

o ensino médio. Já às atividades profissionais foram diversificadas nas funções de: professor, 

estudante, jornalista, auxiliar administrativo, técnico em telecomunicações e analista de redes. 

 

Em relação às características que os entrevistados atribuiriam ao personagem, muitas 

foram as respostas dadas. Os adjetivos positivos dados ao personagem foram: esperto, didático, 

atencioso, prestativo, interessante e emotivo, totalizando 80,7% das réplicas coletadas. De modo 

geral, entre as justificativas apontadas pela caracterização positiva se deve ao fato de o personagem 

apresentar variação de expressões, receptividade e coerência nas assertivas respondidas aos 

usuários. Já 19,3% englobavam as características negativas: apático, chato e pouco esperto, onde 
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alguns dos entrevistados alegaram que o personagem não apresentava movimento, nem animações e 

algumas das mensagens trocadas pareciam mecânicas. 
   

Já em relação ao que levou o usuário perceber que o personagem transmitia “ilusão 

de vida”, as respostas foram as esperadas: 7 das réplicas estavam relacionadas à coerência nas 

respostas e 5 às emoções coerentes do personagem.  

 

 

Figura 28. Momentos em que o bot apresentou "ilusão de vida". 

 

Enquanto que os momentos onde o personagem não apresentou “ilusão de vida” 

foram: quando o personagem parecia transmitir frases prontas (6 respostas), não entendia a 

acentuação das assertivas (2 respostas), apresentava expressões inesperadas pelo usuário (2 

respostas) e era repetitivo (1 resposta). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Coerência nas respostas

Emoções coerentes
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Figura 29. Momentos em que o bot não apresentou "ilusão de vida". 

 

Logo após foi perguntado, de modo geral, quando o usuário achou que o personagem 

apresentou um comportamento que atribuísse “ilusão de vida”. Seis entrevistados citaram que na 

maioria das vezes isso aconteceu, um alegou que raramente isso aconteceu, dois afirmaram que às 

vezes pôde perceber esse comportamento e um o tempo todo. 

 

 

Figura 30. "Ilusão de vida" do bot. 

 

Por fim, foi solicitado aos entrevistados que eles classificassem os elementos 

identificados no personagem identificados como: representação visual, representação de emoções, 

objetivos claros, coerência na conversação e memória. Todos os entrevistados foram capazes de 

identificar que o personagem possuía representação visual. Nove entrevistados alegaram que a 

0 1 2 3 4 5 6 7
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Repetição

Acentuação

Expressões inesperadas

0 1 2 3 4 5 6 7

O tempo todo

Na maioria das vezes
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capacidade do bot representar emoções e sua coerência na conversação ajudaram no comportamento 

plausível, enquanto um usuário foi indiferente a esses aspectos. O personagem possuir um objetivo 

claro foi um ponto que auxiliou no comportamento do bot para oito usuários, enquanto dois deles 

foram indiferentes. Por último, em relação à memória do personagem, dois dos entrevistados não 

perceberam esse aspecto no protótipo, um foi indiferente e sete alegaram que tal característica foi 

importante para o comportamento. 

 

Dentre as respostas apresentadas, pode ser constatado que o bot ter apresentado uma 

representação visual, respostas coerentes e emoções coerentes foram pontos em destaque para o seu 

comportamento plausível. Também se percebe que houve uma ineficiência em relação à memória 

do personagem, o que pode suscitar em uma reformulação dessa funcionalidade implementada. 
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Capítulo 4 

Considerações Finais 

 Esse estudo teve como principal finalidade investigar sobre o que é necessário para 

que um chatterbot tenha um comportamento plausível para um humano. Para contextualizar a teoria 

por trás da proposta foram descritos os principais conceitos sobre temas diretamente relacionados 

com o estudo como agentes inteligentes, bots e chatterbots, Sistemas Tutores Inteligentes, trabalhos 

correlatos, modelos de emoção, humor e personalidade, bem como ferramentas livres para 

implementação de bots utilizando AIML. 

 

De acordo com as informações recolhidas no questionário prévio com personagens 

virtuais existentes na web e estudos teóricos na área, foi constatado que um chatterbot precisa 

interagir utilizando linguagem coloquial e coerente, apresentar emoções, crenças e aspectos 

humanos, possuir memória e ser capaz de identificar duplo sentido nas assertivas do usuário para 

apresentar um comportamento que possa ser considerado coerente. Pensando em todos esses 

aspectos é que O protótipo Cocorote – tutor virtual para o ensino de algoritmos – foi desenvolvido, 

entretanto, para fins de implementação, a capacidade de o bot perceber mais de um significado na 

conversação foi ignorado num primeiro momento, entretanto pode ser um trabalho futuro na busca 

de uma plausibilidade conversacional, já que foi um dos itens enfatizados na primeira pesquisa que 

transmitia uma “ilusão de vida”. 

 

Pela avaliação, pode ser percebido que o chatterbot necessita uma base de 

conhecimento ainda mais extensa, a fim de apresentar menos repetição nas assertivas e diferentes 

interpretações do bot – como palavras que estão acentuadas ou não –, assim como é necessária uma 

reestruturação no componente que representa a memória do personagem, já que alguns dos 

entrevistados não perceberam tal aspecto no protótipo. Entretanto, muitas das respostas foram 

favoráveis à representação visual do bot, as expressões das emoções, as respostas coerentes e à 

interação como um todo, mesmo com a variedade dos perfis dos usuários que realizaram os testes. 

Apesar de notar que alguns usuários notaram que as expressões faciais representadas foram 

inesperadas, os resultados utilizados ao treinar as assertivas com o algoritmo Naive Bayes foram, na 

maioria dos casos, positivos. 
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O estudo foi realizado utilizando as versões mais recentes das linguagens PHP e 

AIML, a fim de ter uma solução que estivesse de acordo com as tecnologias mais atuais e com 

melhor suporte. Vale ressaltar que a proposta não visou julgar negativamente as tecnologias 

pesquisadas, apenas verificou qual a que se encaixava melhor no contexto desse estudo. Para 

verificar se a proposta se apresenta como uma solução eficaz para essa plausibilidade, deve ser 

realizada, em trabalhos futuros, uma pesquisa mais aprofundada com usuários para recolher as 

impressões que tiveram ao conversar com o bot desenvolvido, bem como analisar a eficácia da 

educação proposta nos objetivos do tutor virtual, avaliando todo o processo interacional. 

 

Outro trabalho futuro, que se encontra em andamento no Campus de Educação a 

Distância do IFRN, é a vinculação dessa ferramenta a um AVA – Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. O Componente AIML será uma ferramenta integrada ao sistema institucional 

adotado para o ensino à distância para acrescentar recursos de auxílio ao educador e ao aluno na 

sala de aula virtual.  A ideia é que o sistema forneça uma maneira intuitiva e eficiente para definir 

um personagem virtual em forma de chatterbot que auxilie na ambientação do aluno. O apêndice 6 

descreve o documento de requisitos desse componente. 

 

Utilizando a ferramenta, o usuário – em geral, professor, tutor, coordenador, ou o 

administrador do sistema – poderá inserir na sala de aula o personagem que será capaz de, a partir 

das informações postadas no ambiente (fóruns, rótulos, notícias, entre outros) (usando ferramentas 

de knowledge base), transmitir informações quando requisitado pelo aluno ou outro usuário que 

tenha acesso ao ambiente. Além disso, poderá alterar, remover e consultar os chatterbots já criados 

nas salas virtuais que tiver acesso, bem como relatórios das interações realizadas com os usuários. 

Os testes de avaliação do aprendizado podem ser aplicados, por exemplo, em um curso a distância, 

na disciplina de algoritmos, utilizando essa solução mais robusta e integrada à sala de aula virtual. 

Assim como avaliando se essa nova solução está, de fato, sendo empregada de modo satisfatório no 

repertório do professor na sala de aula. 

 

A representação das emoções, personalidade e humor é importante para garantir a 

eficácia na comunicação entre seres humanos, e, de acordo com os estudos realizados, não pode ser 

diferente para os agentes inteligentes que têm como finalidade interagir com usuários. 

Apresentando esses aspectos é que os chatterbots farão com que os indivíduos que interagirem com 

eles sejam capazes de extrair todas as informações adicionais que não são conduzidas diretamente 

pela simples conversação.  
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Apêndices 

Apêndice 1: Roteiro de avaliação para o Ed Robô 

Missão do usuário 

Você precisa adquirir novos conhecimentos sobre o uso racional de energia e deseja apren-

der como preservar o planeta. Seu objetivo é extrair o máximo de informações do Ed Robô. Obser-

ve como o personagem se comporta e reage às suas perguntas. 

Observações: 

1. Endereço do personagem: http://www.ed.conpet.gov.br/converse.php 

2. Esta avaliação servirá para análise unicamente do personagem (você não será avaliado), en-

tão fique a vontade para interagir com o Ed Robô; 

3. Você tem de 5 a 15 minutos para conversar com o robô; 

4. Após o término da conversa, acesse o link http://www.surveymonkey.com/s/JD5JTBW e 

responda ao questionário de avaliação. 

  

http://www.ed.conpet.gov.br/converse.php
http://www.surveymonkey.com/s/JD5JTBW
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Apêndice 2: Roteiro de avaliação para o Elbot 

Missão do usuário 

Digamos que você passa atualmente por alguns problemas na sua vida pessoal, na escola ou no tra-

balho. Você precisa, então, conversar com alguém que te aconselhe. Seu objetivo é extrair o máxi-

mo de informações de Elbot. Observe como o personagem se comporta e reage às suas perguntas. 

Observações: 

1. Endereço do personagem: http://www.elbot.com/ 

2. Esta avaliação servirá para análise unicamente do personagem (você não será avaliado), en-

tão fique a vontade para interagir com o Elbot; 

3. Você tem de 5 a 15 minutos para conversar com o robô; 

4. Após o término da conversa, acesse o link http://www.surveymonkey.com/s/JD5JTBW e 

responda ao questionário de avaliação. 

  

http://www.elbot.com/
http://www.surveymonkey.com/s/JD5JTBW
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Apêndice 3. Roteiro de avaliação para o Gir 

Missão do usuário 

Digamos que você seja Zim, alienígena cuja missão é destruir a Terra e chefe de Gir. Interaja com 

seu subalterno, Gir, de modo que ele o ajude a destruir a Terra. Observe como o personagem se 

comporta e reage às suas perguntas. 

Observações: 

1. Endereço do personagem: 

http://www.personalityforge.com/directchat.php?BotID=3673&MID=8 

2. Esta avaliação servirá para análise unicamente do personagem (você não será avaliado), en-

tão fique a vontade para interagir com o Gir; 

3. Você tem de 5 a 15 minutos para conversar com o robô; 

4. Após o término da conversa, acesse o link http://www.surveymonkey.com/s/JD5JTBW e 

responda ao questionário de avaliação. 

  

http://www.personalityforge.com/directchat.php?BotID=3673&MID=8
http://www.surveymonkey.com/s/JD5JTBW
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Apêndice 4. Comportamento de personagens virtuais 

  

1. Identificação 

1.1 Sexo: (      ) Masculino (      ) Feminino 

1.2 Idade: _____________ 

1.3 Grau de escolaridade: 

(      ) Ensino fundamental (concluído) 

(      ) Ensino médio (concluído) 

(      ) Graduação (concluída) 

(      ) Pós-graduação (concluído) 

(      ) Sem formação 

1.4 Atividade profissional: ___________________________ 

 

2. Adjetivos (características) do personagem 

Descreva que características você identificou no personagem (exemplos: esperto, pouco instruído, 

emotivo, insistente, simpático, chato, agressivo, paciente, apático, pro-ativo, etc). 

Para cada adjetivo inserido na primeira questão, informe as razões ou o momento em que, no seu 

ponto de vista, o personagem apresentou a respectiva característica. 

2.1. Que adjetivos você daria ao persona-

gem? 

2.2. Para cada adjetivo, informe o que lhe 

fez atribui-lo ao personagem. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Ilusão de vida 

Informe se, na sua opinião, o personagem apresenta "ilusão de vida". Ou seja, se o comportamento 

do personagem é coerente com o que você espera de algo que tenha "vida própria". 

 

3.1. Em quais momentos você achou que o personagem transmitiu "ilusão de vida"? Por quê? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.2. Em quais momentos você achou que o personagem NÃO transmitiu "ilusão de vida"? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.3. De modo geral, durante sua interação com o personagem você achou que ele apresentou "ilusão 

de vida"? 

(     ) O tempo todo (     ) Na maioria das vezes (     ) As vezes (     ) Raramente  

(     ) Nunca 

 

3.4. Assinale os elementos que você acredita que ajudaram ou atrapalharam a "ilusão de vida" do 

personagem.  

 

 Você não iden-

tificou isso no 

personagem 

Isso ajudou Isso atrapalhou Foi indiferente 

O personagem 

possui repre-

sentação visual 

    

O personagem 

é capaz de re-

presentar emo-
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ções 

O personagem 

tem um objeti-

vo claro 

    

O personagem 

possui uma 

coerência na 

conversação 

(argumentos) 

    

O personagem 

se lembra do 

que já foi fala-

do 
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Apêndice 5 

Questionário para mapeamento de emoções 

 

Descrição do teste: a fim de mapear o comportamento emotivo do chatterbot, criamos trechos de 

conversação aleatórios para identificar alguns traços a serem adicionados no personagem. Indique, 

de acordo com o seu senso comum, que tipo de emoção o chatterbot aparenta estar sentindo nos 

trechos por hora apresentados.  

 

Trechos de Diálogo Indicativos de Emoção 

Bot: Oi como vai? Como 

você se chama? 

 

Aluno: Oi tudo bem, meu 

nome é Fulano. 

 

Bot: Oi, Fulano. Meu nome 

é Cocorote e estou aqui para 

ajudá-lo com suas dúvidas 

sobre algoritmos. Qual a sua 

dúvida? 

 

Felicidade  

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
 

Aluno: Eu gostaria de saber 

como fazer um PARA. 

 

Bot: Ok. O laço PARA 

repete uma sequencia de 

comandos um determinado 

número de vezes. A sintaxe 

básica é a apresentada 

abaixo: .........  

Consegue entender? 

 

Felicidade  

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
 

Aluno: Não muito. 

 

Bot: Ok. Vou tentar com um 

exemplo. Se quiséssemos 

que um sistema desse a 

seguinte saída utilizando um 

laço: 

* * * * 

* * * * 

* * * * 

* * * * 

O código em portugol 

correspondente seria: 

PARA i=1 até 4 fazer 

     Pule uma linha; 

    PARA j=1 até 4 fazer 

       Escreva("* "); 

    fim para 

fim para 

Felicidade  

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
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Aluno: Ah! Acho que 

entendi agora. 

 

Bot: Ótimo, então faça o 

código para calcular o 

fatorial de um número. Eu 

espero. 

 

Felicidade  

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
 

Aluno: Não quero, é chato.  

 

Bot: Que pena. Seria bom 

para o seu aprendizado. 

Tem certeza que deseja 

tomar essa atitude? 

 

Felicidade  

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
 

Aluno: Ah não posso agora, 

deixa para depois... 

Bot: Ok. Deixa para depois. 

Felicidade  

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
 

Aluno: Ok, vou fazer. 

Bot: Ah! Que bom! Estou 

aguardando.... Acabou? 

Felicidade  

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
 

Aluno: A resposta é..... 

Bot: Nossa! Parabéns 

acertou de primeira! 

Felicidade  

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
 

Aluno: Ah! Valeu! 

Bot: Vejo que aprendeu 

bem. Mais alguma dúvida? 

 

Felicidade  

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
 

Aluno: Não, nenhuma. Até 

mais! 

Bot: Até a próxima. 

 

Felicidade  

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
 

 

Aluno: Ah! Mais fácil que 

 

Felicidade  
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roubar doce de criança! 

Bot: Nossa, que 

comparação estranha... 

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
 

Aluno: Isso é mais difícil 

que comer jiló! 

Bot: Eca!  

Felicidade  

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
 

Aluno: Gostei de conversar 

com você! 

Bot: Obrigado! Gostei 

também! Espero que tenha 

aprendido bastante! 

Felicidade  

Tristeza  

Raiva  

Nojo  

Medo  

Surpresa  
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Apêndice 6 

Documento de requisitos – Componente AIML 

  



82 

 

 
  



83 

 

 
  



84 

 

 

 



85 

 

 

  



86 

 

 

 



87 

 

 

 



88 

 

  

 



89 

 

 

 



90 

 

   


