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Resumo

O paradigma dos agentes atravessa a área da inteligência artificial, com origem
na sua variante distribúıda. A construção de sistemas multi-agentes recebeu ins-
pirações de várias outras disciplinas, desde a filosofia à economia, que têm como
traço comum a ênfase no social. Tanto para efeitos de śıntese de agentes artificiais
como de análise de agentes reais, a autonomia é um conceito fundamental. Ora,
os agentes manifestam a sua autonomia quando podem exercer a sua liberdade
de escolha. Outra vertente da autonomia é a motivação, ou seja, a fonte dos
objectivos.

Estas duas questões, motivação e escolha, são assim pedras de toque na cons-
trução de agentes autónomos. Mas a escolha tem sido tradicionalmente reduzida
à maximização de uma utilidade (esperada), e este mecanismo pretende represen-
tar de forma geral a racionalidade perfeita. A motivação carece ainda de uma
aproximação operacional capaz de ser integrada numa arquitectura de agentes.

A minha proposta consiste em integrar na arquitectura mental dos agentes a
noção de valor, para fornecer os fundamentos da motivação e da escolha. Numa
situação de escolha, os agentes usam múltiplos valores para definir uma racionali-
dade multi-variada que represente de forma mais flex́ıvel a noção de interesse
próprio. Este sistema de valores é actualizado de acordo com a avaliação que
o agente faz dos resultados das decisões prévias. Os agentes axiológicos podem
adaptar-se a um mundo complexo e dinâmico com maior facilidade, visto que as
suas motivações são induzidas pelo desenhador de uma forma flex́ıvel.

Nesta dissertação, apresento o modelo de escolha baseado em múltiplos valores,
e desenvolvo uma arquitectura de agentes que utiliza esse modelo. Introduzo
ainda regras baseadas em valores para reger as interacções entre agentes e suas
consequências para a tomada de decisão. Construo instâncias dessa arquitectura
para realizar experiências de simulação que utilizam estes conceitos, e estudo os
resultados destas simulações. Da discussão emanam consequências metodológicas
para o desenvolvimento das experiências com agentes artificiais.
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Abstract

The idea of agent belongs to the root of artificial intelligence itself, but recently
became central to the field when distribution started to be a force of innovation.
The construction of multi-agent systems has received inspirations from several
other disciplines, from philosophy to economy, which have as common trait the
emphasis on sociality. Either when synthesising artificial agents or when analysing
real ones, autonomy is a fundamental concept. And agents manifest their autono-
my when they can carry out their freedom of choice. Another aspect of autonomy
is motivation, that is, the source of goals.

So, these two issues, motivation and choice, are keystones in the construction of
autonomous agents. But choice has traditionally been reduced to the maximisation
of an (expected) utility, and this mechanism aims at generally representing perfect
rationality. Motivation still lacks an operational approach, able of being combined
into an agent architecture.

My proposal consists of inserting the notion of value into the agents mental
architecture, to provide the foundations of motivation and choice. In a choice
situation, agents use multiple values to define a multi-varied rationality that rep-
resents, in a more flexible way, the notion of self-interest. This system of values is
updated in accordance to the assessment the agent does of the results of previous
decisions. Axiological agents can adapt more easily to a complex and dynamic
world, since their motivations are induced by their designer in a flexible way.

In this dissertation, I present the model of choice based on multiple values,
and develop an agent architecture that uses that model. I also introduce value-
based rules to guide interactions between agents, and examine their consequences
to decision making. I build instances of that architecture to perform simulation
experiments that use these concepts, and study the results of those simulations.
From the discussion, I draw methodological consequences for the development of
experiments with artificial agents.
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6.2 Mı́nimo, média e máximo do número de lutas obtidos em 1000 exe-
cuções da simulação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
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conjunto de pressupostos (A) representados por um programa e
uma explicação (E) que exprime a teoria em termos do programa.
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Clemente, Umberto Morbiducci, inomináveis participantes em debates, e ainda
muitos revisores anónimos e editores.

xv



xvi Agradecimentos

Muito tenho também que agradecer aos meus co-autores e colaboradores:
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Caṕıtulo 1

Introdução

—Quero uma Coca-cola, por favor.
—Só temos Pepsi.

—Nesse caso, traga-me uma Seven-Up.

O t́ıtulo desta dissertação gira à volta de três conceitos nucleares: agentes, escolha
e valores. Vou observar cada um deles para depois os misturar numa receita única.

Um agente é uma entidade ou ser que age, que produz de moto próprio modi-
ficações no seu ambiente [Conte e Castelfranchi, 1995a, Wiener, 1948]. No âmbito
deste texto, vou pressupor algumas restrições a esta definição geral. Em primeiro
lugar, e embora hoje em dia esta distinção faça cada vez menos sentido, os agentes
que considero são cognitivos. Os agentes reactivos são usualmente caracterizados
por uma codificação do tipo est́ımulo-resposta, prévia ao tempo de execução e
logo são especializados em lidar da forma prevista com o ambiente previsto. Por
outro lado, os agentes cognitivos caracterizam-se grosso modo por manterem em
mente uma representação do ambiente e uma representação do ambiente a que
almejam (ou seja, dos seus objectivos) e procederem a manipulações mentais para
aproximar essas duas representações.

Embora adiando um pouco essa discussão (cf. caṕıtulo 2), desde há alguns
anos que tenho colocado o meu trabalho do lado dos agentes cognitivos. Em
[Antunes, 1993], uma primeira abordagem ao estudo das arquitecturas de agentes
num contexto de sistemas multi-agentes [Corrêa, 1994], conduziu-me à com-
preensão do lugar do conceito de intenção. A intenção é considerada como a com-
ponente central da arquitectura dos agentes, e estabelece as ligações com as outras
componentes, ao tempo os desejos, as expectativas e os objectivos. A ligação
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2 Caṕıtulo 1. Introdução

é evidente com as chamadas arquitecturas BDI (Beliefs, Desires, Intentions)
[Bratman, 1984, Bratman, 1987, Rao e Georgeff, 1991, Cohen e Levesque, 1987],
nas quais o papel principal da intenção é o de fornecer restrições que o agente res-
peita em prinćıpio, delimitando assim as possibilidades que se oferecem ainda em
aberto. O agente adapta-se mais facilmente à mudança, uma vez que as suas es-
colhas passadas não são constantemente reconsideradas. Assim, o agente optimiza
o seu racioćınio concentrando-se nos objectivos e factos realmente relevantes.

O estudo de [Antunes, 1993] tem um carácter fortemente filosófico e centra-se
na ligação entre os conceitos de intenção e de acção, com uma observação cuidada
das consequências das diferentes escolhas dos conteúdos dos objectos mentais. A
procura da caracterização precisa deste conteúdo conduziu ao conceito de moti-
vação como a origem do comportamento. É neste contexto que aparece a noção de
valor. Os valores orientam o comportamento dos agentes e permitem-lhes optar
entre diferentes rumos posśıveis fornecendo um quadro de referência para avaliação
dessas opções.

A antiga disciplina da axiologia estuda o conceito de valor [Hessen, 1942].
Existem diversos tipos de valores e diversas maneiras de olhar para eles. Do
ponto de vista antropológico, o valor é o que define o homem [Valadier, 1997],
mas sociologicamente o exerćıcio de valorizar não pode ser separado do contexto
em que o indiv́ıduo se insere. Os valores estão a montante mas também a jusante
do processo de decisão. Ao mesmo tempo, a construção de uma ideia colectiva
dos valores faz-se com as contribuições individuais: dos valores de cada um, mas
também da ideia (isto é, do valor) que cada um faz dos seus próprios valores e
da percepção que tem dos valores sociais, num todo intrincado dif́ıcil de deslindar
[Waltz, 1999].

Do ponto de vista económico, o valor tem mesmo assim várias nuances, como
o valor de uso, o valor de troca, etc. [Beitone et al., 1997]. Mas, de modo geral, a
noção económica de valor acaba por se confundir com a de preço (custo), e rapi-
damente estabelecemos a ligação com dinheiro e finalmente chegamos à utilidade.
A utilidade passa por ser o conceito que aglutina a noção de valor, e associada a
uma noção de racionalidade é um forte candidato a constituir a pedra de toque
de toda a motivação dos agentes. Hei-de disputar estas ideias de forma bastante
incisiva.

Ao procurar as razões para o comportamento [Castelfranchi, 1995], acabamos
por encontrar razões mais lógicas e outras mais individuais. Ou seja, algumas
coisas que os agentes (e pensemos por agora em humanos) fazem devem-se muito
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simplesmente às suas crenças, aos seus objectivos e a racioćınios de tipo siloǵıstico
que ligam umas aos outros. Se assumirmos um modelo BDI, um desejo só se
transforma em intenção se certas condições se verificarem, como por exemplo o
agente deve ter conhecimento de uma forma de alcançar a intenção (deve pos-
suir um plano). Estas razões são sempre de tipo lógico, e tenho-lhes chamado
‘limpas’ [Antunes e Coelho, 1999a]: não têm a ver com preferências do agente,
mas poderiam ser adoptadas por qualquer agente com uma racionalidade comum.

As razões que chamo individuais (‘sujas’) são mais complexas e diversificadas.
Por um lado, nem todos os agentes respeitam as mesmas regras de inferência lógica,
e isso é bem patente no comportamento humano. Em agentes computacionais não
podeŕıamos ter regras inconsistentes, mas podemos e devemos considerar questões
como a da necessidade da omnisciência lógica [Nilsson, 1991, Birnbaum, 1991] e
do acesso infaĺıvel à memória [Botelho e Coelho, 1997]. Mais sujas são as razões
que se prendem com as preferências dos agentes. Parece-me bastante claro que
as preferências não podem ser expressas só através dos objectivos, visto que no
caso de vários objectivos coexistirem algum terá que ser seleccionado para ser o
primeiro a ser tentado. Mas para seriar os objectivos vários tipos de considerações
poderão ter que ser feitas. Certamente algumas razões lógicas, mas outras terão
a ver com a avaliação que o agente faz da situação em causa. E isto é válido
tanto para a escolha dos objectivos, como depois para a escolha dos planos que
serão usados para tentar alcançar esses objectivos escolhidos (no modelo BDI:
intenções).

Mas a avaliação de uma situação de decisão em termos de uma só medida é
demasiado redutora. Em muitos casos de decisão, há mais do que uma medida a
efectuar e muitas vezes há que resolver situações de conflito em que para maximizar
o desempenho em termos de uma medida, o agente terá que prescindir de obter o
óptimo noutras medidas relevantes para o problema. Um exemplo simples é o caso
em que uma pessoa decide deslocar-se de táxi, sabendo que pagará mais do que
usando o autocarro, mas irá demorar menos tempo. A estas medidas não redut́ıveis
umas às outras chamarei valores, e a tese mais importante desta dissertação é a
de que os agentes usam múltiplos valores para avaliar as situações de decisão, e é
imposśıvel substituir esses valores por um único. Ou seja, reduzirmos tudo a uma
única função de utilidade é uma simplificação perigosa. O passo que proponho
é o de incorporar o conceito de valor como mais um ingrediente da arquitectura
mental dos agentes [Dancy, 1991].

Uma das caracteŕısticas mais interessantes (e debatidas) dos agentes é a sua
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autonomia [Luck et al., 1997, Castelfranchi, 1995]. De certa forma, é a autonomia
que faz com que reconheçamos uma entidade como um agente. A visão oposta a
esta, é a de que qualquer entidade que faça qualquer coisa pode ser considerada
como um agente, mas nesse caso, na disciplina de inteligência artificial distribúıda,
estamos interessados em agentes autónomos. Mas para isso precisamos de poder
definir autonomia com exactidão. Se começarmos por assumir que um agente
é autónomo quando age para defender os seus melhores interesses, coloca-se o
problema de definir esses melhores interesses. Uma visão económica clássica dá
a resposta através da função de utilidade: o agente age para maximizar a sua
função de utilidade (o que é viśıvel mesmo em abordagens mais modernas, cf.
[Bowles et al., 2001]). Mas já Herbert Simon [Simon, 1955] constata a impossibi-
lidade de alcançar o óptimo absoluto de uma tal função, devido às limitações de re-
cursos por parte dos agentes. A racionalidade deve ser limitada, e os deśıgnios dos
agentes racionais restringidos por essa constatação. Por outro lado, os custos da
racionalidade não podem ser desprezados, e a utilização desses custos durante a de-
liberação também conduz a uma racionalidade diferente [Russell e Wefald, 1991].

Os múltiplos valores podem caracterizar os múltiplos interesses dos agentes,
definindo uma racionalidade multi-variada e fornecendo um quadro de referência
para a autonomia. Ou seja, os valores, ao definirem o carácter dos agentes, fun-
damentam não só as escolhas dos objectivos e planos a prosseguir, como também
regem o dinamismo dos estados mentais (por exemplo, fornecendo razões para
a adopção de objectivos). Neste quadro, uma nova racionalidade aparece para
substituir a visão utilitária. Os conflitos existem já não só entre agentes e entre
os agentes e a sociedade, eles passam para o interior da mente, com os valores a
competir para sagrar as suas escolhas recomendadas. A autonomia pode agora
medir-se em vez de se postular, visto que os agentes são livres de adoptar estados
mentais como resultado das suas interacções, e isso é feito com base nesta nova
racionalidade, e não aleatoriamente, ou de forma estipulada ad hoc pelo desenha-
dor do sistema.

A autonomia pode inclusivamente ser incorporada como um valor do próprio
agente. Muitas vezes, a autonomia é observada apenas pelo autor do sistema, uma
caracteŕıstica emergente ou não, mas somente observável de um ńıvel acima do do
agente. Ao traçar (com a autonomia como com outros valores) ligações entre as
caracteŕısticas que o desenhador pretende observar e os valores com que os agentes
consideram os problemas de decisão, o desenho de sistemas multi-agentes pode ser
encarado de forma metodológica e principiada [Coelho et al., 1994]. Como conse-
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quência, aumenta a reflexividade dos agentes (mas também a sua complexidade),
ao mesmo tempo que o desenhador ganha uma compreensão situada sobre o de-
sempenho e as razões do agente.

Os mecanismos que proponho para actualização da estrutura de valores dos
agentes permitem usar diferentes avaliações do resultado da decisão. Entre estas
avaliações considero a hipótese de utilizar valores exógenos ao agente (os valores do
desenhador, nomeadamente), ficando assim em situação privilegiada para estudar
essa ligação entre desenhador e desenhado (cf. caṕıtulo 7).

Finalmente, todo o trabalho em torno da escolha baseada em valores foi desen-
volvido usando exigências mı́nimas em termos da arquitectura subjacente. Ainda
que isso seja assunto de um caṕıtulo isolado (caṕıtulo 3) devo desde já chamar
a atenção para o tema fundamental que emergiu da utilização dessa arquitectura
bastante abstracta: o controle. A maior parte dos problemas que encontrei em
concretizar as ideias sobre escolha está relacionada com o controle. A principal
conclusão que tirei foi que não é muito fácil postular prinćıpios gerais de controle
(como os da lógica clássica), e quando se pretende implementar mecanismos que
usam razões sujas, esses mecanismos vão ser, a maior parte das vezes, sujos, ou
seja, dedicados, particulares, especializados, não optimizados.

As emoções e o seu papel no processo de decisão foram tentativamente inclúıdas
na arquitectura proposta. Mais do que qualquer outro conceito mental, as emoções
são dedicadas e particulares, são o mais sujo de todos os elementos da mente,
são o pesadelo do lógico, pois vêm incluir o elemento de perturbação que mina
as conclusões mais evidentes. A emoção fornece-nos o elemento de controle que
propõe o tempo dispońıvel para a decisão, o que tem consequências na utilização
dos vários valores para efectuar a escolha. Mas também informa sobre a relevância
dos elementos dispońıveis para os processos de escolha. Os conteúdos emocionais
(ou melhor, afectivos) desses elementos são a razão principal para justificar os
resultados do acesso à memória [Botelho e Coelho, 1997].

O projecto que deu origem a esta dissertação teve um paralelo temporal com o
trabalho de [Caldas, 2000]. A orientação foi comum, e as colaborações frequentes,
embora as rotas de investigação fossem bem diferentes. O problema fulcral atacado
tinha várias analogias, o que não foi sempre evidente. É interessante, que provindo
as abordagens de áreas diferentes (no meu caso a inteligência artificial, no caso de
Caldas a economia), tanto um como outro sentimos a necessidade de fazer pontes
para a outra área. Metodologicamente, não há sequer grande diferenças, e no
entanto, as soluções que propomos são diferentes, e penso que complementares.
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Esta dissertação está organizada em oito caṕıtulos. Após esta introdução, o
caṕıtulo 2, contém uma travessia sobre a literatura relevante. Procuro fazer essa
travessia de forma a motivar a introdução das teses desta dissertação, ou seja,
tento demonstrar que há um espaço por preencher nas questões ligadas à decisão
no contexto dos sistemas multi-agentes. Esse espaço mostra-se de vários ângulos:
do ponto de vista da racionalidade, das arquitecturas, das metodologias, e mesmo
do ponto de vista formal. Mostro então que o espaço não foi ainda preenchido por
outras abordagens. Assim, este caṕıtulo contém também a motivação do trabalho
e as razões das contribuições originais.

No caṕıtulo 3, introduzo a noção de avaliação multi-dimensional de uma
situação de decisão, e proponho o conceito de valor como representante das ati-
tudes motivacionais dos agentes. Construo assim uma ideia da arquitectura e dos
mecanismos a desenvolver. No caṕıtulo 4, mostro quais são os componentes e a
organização dessa arquitectura, e como esses mecanismos podem ser constrúıdos
com base nessas componentes.

O caṕıtulo 5, explora a arquitectura proposta no contexto de múltiplos agentes.
Proponho mecanismos que podem realizar as regras de comunicação entre os
agentes, com base no modelo dos múltiplos valores, e respeitando um modelo
de auto-controle sobre os estados mentais próprios.

O caṕıtulo 6 apresenta os resultados experimentais obtidos para testar a aplica-
bilidade do modelo e arquitectura, enquanto o caṕıtulo 7, expande as considerações
metodológicas do caṕıtulo 2 à luz dos resultados conseguidos neste projecto. Con-
cluo que o modelo dos múltiplos valores pode permitir principiar a relação entre o
experimentador e a experiência, através do fornecimento de pontes entre o projecto
da experiência e o projecto dos agentes envolvidos na simulação.

Finalmente, o caṕıtulo 8 inclui um resumo da dissertação, a listagem das
contribuições originais deste projecto, algumas ideias de trabalho futuro e uma
avaliação cŕıtica global deste projecto.



Caṕıtulo 2

Decisão e racionalidades

— Fausto: Para onde vamos, então?
— Mefistófeles: Para onde te aprouver.
Podemos ver o grande e o baixo mundo.

Que prazer, que utilidade não irás tirar dessa incursão!
in [Goethe, 1808, pág. 87]

Neste caṕıtulo, desenho o mapa das áreas de estudo relevantes para este trabalho.
O tema da decisão, que se confunde com o da racionalidade (ou, como havemos de
ver, racionalidades), atravessa uma quantidade de áreas muito grande, e ao longo
de um intervalo temporal muito alargado. A minha travessia desses territórios não
foi rápida, nem exaustiva, nem muito principiada.

A imagem que tentarei proporcionar é assim a de uma estrada nesse mapa,
e resulta de cortes violentos num território complexo e belo, mas que procurei
orientar por dois motivos: a suficiência e a relevância. Não há nada de objectivo
na śıntese que vou apresentar, nem poderia haver. Como a própria dissertação
procurará mostrar, cada actor, em face de uma situação, escolhe o melhor que
pode, e com base na sua história pessoal e no seu estado mental.

Assim, a visão que aqui deixo da literatura mostrará os aspectos relevantes
para fazer compreender a existência e importância do problema que me proponho
atacar, e os suficientes para começar a alinhavar a solução que me proponho apre-
sentar. Procurarei ainda mostrar que esse problema não foi ainda explorado por
mais do que a rama, e que a solução, apesar de integrar conhecimentos, intuições
e descobertas já apresentados, não foi na verdade nunca antes proposta. Vou as-
sim pontuando a exposição com marcos que contrapõem a minha visão sobre os
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assuntos expostos.

A lista de áreas relevantes para o tema que proponho inclui a economia, a
filosofia, a sociologia, a ciência poĺıtica, poderia continuar quase indefinidamente.
Ou seja, poder-se-ia pensar que extravasa em muito a inteligência artificial. Na
verdade não, e a inteligência artificial, como uma das novas śınteses da ciência
actual, vai beber a todas essas fontes de conhecimento, ao mesmo tempo que para
todas elas contribui. Um primeiro esboço grosseiro é o que mostra a figura 2.1.
Assim, o que se segue é uma história. Podia começá-la na Grécia antiga, mas
vou antes começar em meados do século passado, com a fundação da inteligência
artificial.

2.1 Racionalidades: clássica, limitada e meta-

-racionalidade

O percurso cronológico da minha visão da literatura acaba por ser bastante re-
velador: é feito quase sempre de trás para a frente, ou seja, das referências mais
recentes para as mais antigas. A razão disto tem que ver com o facto de o mote
deste projecto ter sido escolhido bastante cedo: a introdução da noção de valor
na arquitectura cognitiva dos agentes. E sempre me intrigou a ausência desta
noção na literatura (aparte alguns casos que focarei adiante). Ao seguir a árvore
de referências para trás, encontrei as razões dessa ausência. A noção de valor foi
substitúıda pela noção (supostamente mais geral) de utilidade. E os resultados
extraordinários que a utilidade permitiu obter pareceram durante muito tempo
confirmar o acerto da escolha (cf. [Caldas, 2000] para uma apresentação exemplar
da história dos argumentos em torno deste tema).

Desde que Adam Smith [Smith, 1776] introduziu a ideia da “mão inviśıvel,” ou
seja, a promoção do bem comum por intermédio da perseguição, pelo indiv́ıduo,
dos seus próprios interesses, a utilidade impõe-se paulatinamente como a moti-
vação central (e depois, única) do indiv́ıduo. O modelo de equiĺıbrio geral (cf.
[Caldas, 2000]) pressupõe três prinćıpios básicos: a troca como meio privilegia-
do de interacção, a transformação da rivalidade em concorrência, e a não inter-
venção central. E assegura a existência de um estado de equiĺıbrio com boas
propriedades. Mas ao mesmo tempo obriga a um conjunto de pressupostos muito
exigentes: racionalidade ilimitada, concorrência perfeita, rendimentos não cres-
centes e ausência de externalidades. Ou seja, o mundo devia ser “perfeito.” Mas
a verdade é que:
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Racionalidade

Russell & Wefald, 1991
Russell, 1995

Simon, 1955

Arquitecturas

Cohen &
Levesque 1987

Bratman, 1987

BDI

GRATE*

COSY

PRS

IRMA

Agent0

dMars

Brooks, 1986

Subsunção

Castelfranchi, 1990

Adam Smith, 1776

Arqs. híbridas

Valores

BVG

Miceli &
Castelfranchi
1989

Valadier,
1997

Nietsche

Weber

Emoções

Damásio, 1994

Ortony, Clore & Collins 1988

Metodologias

Hanks, Pollack & Cohen 1993

Gilbert and Conte 1995

Sloman, 1987

Caldas, 2000

Botelho and Coelho, 1996

Corrêa Filho, 1994

Antunes, 1993

Kraft, Pratt & Seidenberg 1959

Castelfranchi, 1995

Figura 2.1: Mapa dos trabalhos mais importantes.



10 Caṕıtulo 2. Decisão e racionalidades

“No mundo real a produção é realizada em grupos (no interior de em-
presas), não por indiv́ıduos; existem normas sociais, leis, convenções,
poder, bens não transaccionáveis em mercado, transacções fora dele,
contratos e tribunais.” [Caldas, 2000, págs. 7-8]

O mundo não é perfeito, e tem

“ignorância, novidade, retroacção positiva e real interdependência en-
tre os agentes.” [Caldas, 2000, pág. 7]

A simplificação do todo de motivações do agente em torno do fim único da
maximização da utilidade revela-se tão desadequada como a simplificação do todo
das interacções sociais em torno da troca, ou comércio.

Já em 1955, um ano antes da fundação da disciplina de inteligência artificial,
Herbert Simon alertava para os perigos de uma racionalidade baseada exclusiva-
mente na noção de utilidade [Simon, 1955]. O “homem económico” tem conheci-
mento dos aspectos relevantes do seu ambiente, tem um sistema de preferências
estável e bem organizado, e capacidades de cálculo que lhe permitem alcançar o
ponto mais alto da sua escala de preferências. Ora todos estes pressupostos são
claramente demasiado fortes, e Simon introduz formalmente o conceito de racio-
nalidade limitada, e a noção de “satisficing,” ou seja, a aquisição de uma solução
suficientemente boa, por oposição a óptima. O decisor (limitadamente) racional
não pode calcular indefinidamente até encontrar a solução perfeita, contenta-se em
encontrar uma solução que ultrapasse certos “ńıveis de aspiração” [Simon, 1996].

Se o próprio Simon refere que as suas cŕıticas ao modelo de racionalidade
clássica não tiveram o devido eco na economia [Rubinstein, 1998], parece-me
também claro que mesmo dentro da Inteligência Artificial, serviram muitas vezes
para justificar desempenhos menos do que perfeitos (ou, posto mais cruamente,
uma menor preocupação com os desempenhos), em vez de serem realmente uti-
lizadas na concepção dos sistemas. Veremos um exemplo disto já de seguida.

Quarenta anos depois, na sua prelecção do prémio “Computers and Thought,”
Stuart Russell enumera quatro tipos de racionalidade [Russell, 1995]:

• Racionalidade Perfeita: a capacidade para gerar comportamento maximal-
mente bem sucedido, dada a informação dispońıvel;

• Racionalidade Calculativa: a capacidade de computar em prinćıpio a decisão
perfeitamente racional, dada a informação inicialmente dispońıvel;
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• Meta-Racionalidade: a capacidade para seleccionar a combinação óptima de
sequência-de-computações-mais-acção, sob a restrição de que a acção deve
ser seleccionada pela computação;

• Optimalidade Limitada: a capacidade para gerar comportamento maxi-
malmente bem sucedido dada a informação e os recursos computacionais
dispońıveis.

Segundo Russell, a principal actividade da investigação teoricamente bem fun-
dada em Inteligência Artificial tem sido a tentativa de alcançar a racionalidade
calculativa. Ou seja, a primazia da “adequação epistemológica” sobre a “ade-
quação heuŕıstica,” ou a capacidade em prinćıpio sobre a capacidade na prática.
A visão muito cŕıtica de Russell fica patente na seguinte passagem:

“A metodologia que resultou envolve projectar programas que exibem
racionalidade calculativa, e então usar várias técnicas de aceleração
e aproximações na esperança de chegar tão perto quanto posśıvel da
racionalidade perfeita. Outro aspecto vulgar da metodologia é a im-
posição de restrições sobre o ambiente das tarefas para tornar os pro-
blemas de decisão tratáveis.” [Russell, 1995, pág. 952]

O próprio movimento (que Russell chama de “aparentemente retrógrado”
[Russell e Wefald, 1991, pág. 2], e que dá o mote ao seu livro de tex-
to, [Russell e Norvig, 1995]) de centrar a Inteligência Artificial em torno da
noção de agente, “um sistema que sente o seu ambiente e actua sobre ele”
[Russell e Wefald, 1991, pág. 2], é realmente um passo atrás, para uma tentativa
de refundação mais ponderada dos objectivos e dos métodos da disciplina.

O agente é assumido como uma unidade orgânica, com capacidades e fins
próprios, e imerso num ambiente com caracteŕısticas próprias, que incluem usual-
mente dinamismo, complexidade, e outros agentes. As caracteŕısticas do ambiente
e das tarefas que são solicitadas aos agentes, exigem no seu projecto capacidades
de integração de técnicas e métodos que estavam anteriormente disseminadas por
várias sub-áreas da Inteligência Artificial. Uma metodologia que pretende respon-
der a estas exigências é caracterizada pela construção de agentes “amplos mas
estreitos” (broad but shallow), cobrindo todo o espectro de funcionalidades re-
queridas, mas com diferentes graus de profundidade consoante as especialidades
das tecnologias empregues [Sloman, 1993].

Por outro lado, tão importante como o interior do agente é o seu exterior. Ao
pretender construir agentes, não importa apenas dar unidade e coesão a um con-
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junto de módulos antes desgarrados. O agente coabita com outros agentes num
ambiente, e tem que manter com eles alguma interacção. A gama de interacções
é muito grande, e inclui conversação e trocas sociais, mas também cooperação,
responsabilização, competição, negociação, etc. As estruturas mentais que um
agente deve manter para possibilitar estas interacções são diferentes, e mais com-
plexas, das estruturas que lhe permitiam resolver problemas isoladamente. A
existência de mais agentes é fonte de maior complexidade (porque cada agente
pode originar mudança), mas também de imprevisibilidade (porque cada agente
tem potencialmente a sua própria agenda).

Uma definição simples mas abrangente de agente autónomo é a de
[Luck et al., 1997], e funda-se na noção de objecto. Estes objectos são entidades
computacionais que dispõem de um conjunto não vazio de atributos e de um con-
junto não vazio de acções. Um agente é um objecto provido de um conjunto
não vazio de objectivos; um agente autónomo é um agente provido um conjun-
to não vazio de motivações, ou seja, capaz de gerar os seus próprios objectivos
a partir de motivações. Uma motivação é “qualquer desejo ou preferência que
possa conduzir à geração ou adopção de objectivos e que afecte o resultado do
racioćınio ou tarefa comportamental cuja intenção seja satisfazer esses objectivos.”
[Luck e d’Inverno, 1995, pág. 258]

No âmbito destas definições, a relação entre as requisitos da mente dos agentes
e o seu desempenho social são ainda mais enfatizadas em [d’Inverno e Luck, 1996]:

i. um agente não pode ser verdadeiramente autónomo se os seus objectivos são
fornecidos por fontes externas;

ii. um agente apenas adoptará um objectivo e logo iniciará uma interacção se
tiver vantagem em fazê-lo;

iii. os efeitos de uma interacção não podem ser garantidos;

iv. as intenções dos outros nem sempre podem ser reconhecidas;

v. um agente apenas pode saber de si próprio.

Estas exigências estão próximas da sistematização que em [Castelfranchi, 1995]
se chamou de “Arquitectura de Filtro Duplo,” que abordo mais adiante
(secção 3.5). Mas se a abordagem de Castelfranchi me parece mais completa,
há questões no modelo de Luck e d’Inverno que merecem alguma atenção, porque
abrem o debate no preciso ponto em que esta dissertação se situa.
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Estou de acordo que a geração interna de objectivos exige um modelo expĺıcito
das motivações do agente. Mas não é verdade que o primeiro dos requisitos acima
(i) obrigue a que os objectivos sejam gerados de dentro do agente: eles podem
ser adoptados no decurso da interacção. Ou seja, admito tanto a fonte inter-
na de objectivos quanto a externa, o que é importante para a autonomia é que
o controle sobre os novos objectivos permaneça do próprio agente. Mas como
frisa Castelfranchi, ninguém está interessado em construir agentes completamente
autónomos: eles seguiriam a sua própria agenda, e não serviriam a ninguém além
deles mesmos. A autonomia deve ser limitada, e esse balanço é dif́ıcil de conseguir.

Afirmação 2.1 A motivação de um agente merece ser contemplada no seu mo-
delo.

Por outro lado, os autores defendem que a segunda afirmação (ii) requer uma
noção de vantagem que só pode ser determinada em relação às motivações do
agente. Ora, esse é o ponto central desta dissertação. Mas convém clarificar o
que se entende então por motivações. Se as motivações se puderem confundir
com objectivos terminais nos quais assentam todos os objectivos que o agente
mantém, então a noção de vantagem fica limitada à satisfação de objectivos pré-
-existentes no agente. É essa a opção feita em [Castelfranchi, 1995] para a adopção
de objectivos. No caṕıtulo 5 mostro como essa opção se pode traduzir numa regra
de adopção de objectivos.

Castelfranchi defende também a primazia do interesse próprio nas decisões
do agente, mas assenta esse interesse próprio nos objectivos do agente. Ou seja,
expressa as motivações através dos objectivos, e é assim natural que sejam objec-
tivos pré-existentes as razões para a adopção de novos objectivos. A este respeito,
prefiro a visão de [Luck e d’Inverno, 1995] sobre as motivações:

“As motivações são (...) qualitativamente diferentes dos objectivos,
pois não são estados descrit́ıveis do ambiente. Por exemplo, considere-
-se a motivação ganância. Ela não especifica um estado a ser alcançado,
nem é descrit́ıvel em termos do ambiente, mas pode (se outras moti-
vações o permitirem) dar origem à geração de um objectivo (...) [A
motivação] fornece uma razão [para o objectivo, e este] especifica o
que deve ser feito.” [Luck e d’Inverno, 1995, pág. 258, enfatizado no
original]

Luck e d’Inverno não chegam a fornecer um mecanismo convincente para a
transformação de motivações em objectivos, limitando-se a assumir uma base



14 Caṕıtulo 2. Decisão e racionalidades

de objectivos da qual o agente pode retirar os seus próprios objectivos, de
acordo com as suas motivações [d’Inverno e Luck, 1996]. Num painel recente
[Lésperance e Castelfranchi, 2000], Michael Luck confirmou que não houve muitos
avanços a este respeito (nem mesmo em [Luck e d’Inverno, 1998], precisamente
sobre este assunto). O mecanismo usado mantém-se assim subjacente à ideia de
mitigar as motivações através da selecção de uma acção para alcançar um objectivo
existente, ou da obtenção de um objectivo de um repositório de objectivos.

Para obter estes objectivos, um agente autónomo necessita de um meio de
avaliar os efeitos de objectivos alternativos. O modelo de Luck e d’Inverno usa
uma função (motiveffect) que retorna um valor numérico que representa o efeito
motivacional de satisfazer um conjunto de objectivos, dada uma configuração par-
ticular das motivações e um conjunto de objectivos existentes.

Em suma, não avançamos muito no que respeita à origem dos objectivos,
pois postula-se a necessidade das motivações como componentes “não derivativas,
que caracterizam a natureza do agente” [Luck e d’Inverno, 1995, pág. 258], mas
continuam a faltar os mecanismos que trariam as motivações para a primeira linha
da fundamentação das escolhas. (ver também [Breazeal (Ferrell), 1998])

Para além disso, a escolha continua a basear-se numa função que, tal como as
funções clássicas de utilidade, traduz num simples valor numérico o conjunto das
motivações do agente. Será que se poderiam então suprimir do modelo as moti-
vações, ficando apenas essa função com a responsabilidade da escolha? Acredito
que não, mas como a especificação da função é muito vaga (como aliás, as funções
de utilidade são muito raramente conhecidas, e apenas se lhes conhecem algumas
propriedades), poderia ficar a ideia de as motivações servirem apenas para dar
contexto à escolha. Mais uma vez, faltam ainda mecanismos para dar corpo às
ideias.

Depois de uma volta pelos terrenos da motivação, eis-nos regressados à
ideia de escolha como o cerne da questão que permanece por resolver. Tanto
em [Russell, 1995], como já em [Russell e Wefald, 1991], a Inteligência Artificial
aparece-nos definida como o problema de projectar sistemas que fazem a coisa
certa (do the right thing). E restaria apenas encontrar uma definição de “certa.”

Afirmação 2.2 A escolha é fundamental para a tomada de decisão.

Afirmação 2.3 A escolha pode ser feita à custa de uma função cujo valor traduz
naquele instante o conjunto das motivações do agente numa seriação das opções.

Certa em termos de uma racionalidade perfeita (ou da sua variante “posśıvel,”
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a racionalidade calculativa), depende sempre de uma definição de uma função de
utilidade que deve ser também perfeita. Mas quem vai dizer o que é certo, ou
perfeito? Parece-me sempre um optimismo descabido achar que o que é certo
para alguém deva ser certo para todos. Além disso, mesmo para um só indiv́ıduo,
podem existir vários critérios em conflito para a definição de “certa.” Qual deve
ser adoptado, e em que situações?

Mas “certa” retira ainda todo o mérito ao erro, aos enganos, às tentativas.
Aproximações sucessivas, e tentativa e erro, são métodos que podem permitir uma
aprendizagem que uma solução perfeita imediata nunca permitiria. E o mundo
tem erros (de percepção, mas também de julgamento) e é preciso saber lidar com
eles. Um sistema pode necessitar dos erros, das imperfeições, para não se tornar
redundante. Um jogo de futebol no qual as duas equipas são perfeitas não só
terminará empatado a zero, como levará os jogadores à inacção, pois a sua noção
de que são perfeitos rapidamente lhes fará chegar à conclusão de que não há nada
a fazer para evitar o zero a zero.

As experiências com mercados simulados mostram que a racionalidade “perfei-
ta” (ou seja, tentativamente perfeita) dos agentes conduz a equiĺıbrios instantâneos
e correctos (leia-se este correctos à luz do modelo de equiĺıbrio geral). Mas nos
mercados reais isso não acontece, e há muita evidência emṕırica que o demons-
tra. Os mercados têm dinâmicas internas não triviais, os maiores movimentos de
preços ocorrem com poucas ou nenhumas influências externas, e os preços podem
não reflectir com exactidão as avaliações racionais [Farmer e Joshi, 2000]. Ou se-
ja, os agentes são heterogéneos, não só devido às suas vivências, mas também na
sua racionalidade. E a riqueza das interacções sociais reais depende dessa hetero-
geneidade, que inclui componentes de não-racionalidade (para fugir ao palavrão
“irracionalidade”).

Um estudo emṕırico [Wang, 1996] sobre formas de apresentação dos proble-
mas (pela positiva e pela negativa, no contexto fortemente emocional de um jogo
de vida-morte) mostra que os paradoxos em relação às suposições habituais das
funções de utilidade envolvidas não são facilmente retirados de modo sistemático.
Wang procura encontrar justificações utilitárias sucessivamente, até encontrar uma
que unifique com os dados. A relação de proximidade pessoal (com o cume na
noção de familiar) e respectivo aumento do valor atribúıdo à vida justificam os
resultados encontrados. Mas o resultado pode ser considerado fortemente contra-
-intuitivo se considerarmos a hipótese da existência de altrúısmo e valorização da
sobrevivência da famı́lia, em oposição à sobrevivência pessoal.
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Mesmo na vertente “racionalidade perfeita,” Russell já introduz um prinćıpio
de caminho diferente [Russell, 1995]. A definição desta racionalidade depende de
uma classe de ambientes E, na qual o agente deve operar, e de uma medida de
performance U , que avalia as sequências de estados através dos quais o agente
conduz o ambiente real1. Define-se então V (f,E, U) como o valor esperado, de
acordo com U , obtido por uma função de agente f no ambiente E. Um agente
perfeitamente racional é definido por uma função de agente fopt tal que

fopt = argmaxfV (f,E, U)

A separação entre as funções U e V (em vez da simples maximização de U) é
sintomática da preocupação de situar o agente no seu ambiente (ou melhor, no
que Russell chama de task environment, definido pelo par 〈E, U〉), mas ao mesmo
tempo indica a ideia da racionalidade própria (V ) versus a “perfeição” (que de-
pende de U , veja-se a figura 1 em [Russell, 1995, pág. 951]), só posśıvel nos olhos
de um observador. Isto é, nesta definição de racionalidade perfeita introduz-se
realmente a génese da imperfeição, das outras racionalidades.

O balanço final da racionalidade perfeita pode parecer bastante pesado para o
optimismo dos economistas neoclássicos:

“O que é bom nos agentes perfeitamente racionais é que se se tiver um
à mão, ele é preferido a qualquer outro agente. Além disso, se se for um
economista, podem-se provar resultados simpáticos sobre as economias
povoadas por eles. O que é mau, é que a teoria da racionalidade perfei-
ta não fornece nada à análise do projecto interno do agente: um agente
perfeitamente racional é tão bom como qualquer outro. A coisa mes-
mo má, como apontou Simon, é que os agentes perfeitamente racionais
não existem.” [Russell, 1995, pág. 952, enfatizado no original]

Mas quando passamos para racionalidades menos exigentes em termos de
cálculo, será que o peso é aliviado? A racionalidade calculativa, que tem atráıdo
os esforços da investigação em Inteligência Artificial, almeja realmente à racionali-
dade perfeita. Toma-a como modelo e fim último a alcançar. Como vimos acima,
os meios que usa para esse fim prendem-se fundamentalmente com a redução da
complexidade, seja com técnicas de aceleração e aproximação, seja com restrições
ao ambiente. Mas na verdade, nada muda na definição de perfeito. O agente

1Repare-se que é deixada de fora a mudança gerada pelo próprio mundo, ou por outros agentes,

e não é por acaso.
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pretende alcançar a racionalidade perfeita, e apenas assume que não tem meios
para tal. Continua a admitir-se que dados esses meios (por exemplo, capacidades
de cálculo instantâneo), seria essa a meta de todos os agentes (e logo, de todos
nós). Mas o próprio Russell admite que

“é inevitável que os agentes inteligentes serão incapazes de actuar
racionalmente em todas as circunstâncias.” [Russell, 1995, pág. 952]

Na mesma frase, as duas posições. A força da afirmação é retirada pela utilização
de “racionalmente” como o modelo de perfeição. Mas para Russell, como vimos
acima, a racionalidade perfeita existe, chama-se U , e os agentes apenas não a
conseguem descobrir.

Estas cŕıticas podem estender-se às restantes formas de racionalidade: meta-
-racionalidade e optimalidade limitada. Mesmo a racionalidade limitada de Simon
[Simon, 1955, Simon, 1996] não escapa a esta concepção:

“(...) o conceito original de racionalidade limitada não carece apenas de
uma redefinição que dê lugar à aprendizagem. A racionalidade limitada
de Simon, tal como a neoclássica, é instrumental – é uma racionalidade
de meios e não de fins. (...) os próprios processos de aprendizagem
têm uma natureza social (...) a natureza social e moral da escolha
e da acção individuais não pode ser ignorada pela Economia, caso
queiramos ir para além dos modelos estilizados de interacção mediada
pelo mercado.” [Caldas, 2000, pág. 32]

“A cŕıtica de Simon à racionalidade neoclássica e o seu modelo tiveram
um impacto importante na teoria económica, mas não desalojaram o
conceito neoclássico de racionalidade da posição privilegiada que ocu-
pava e ocupa. Entretanto os problemas suscitados não só se mantêm
em aberto como se têm vindo a tornar mais prementes.” [Caldas, 2000,
pág. 70]

De qualquer forma, as objecções à racionalidade perfeita que conduzem aos
outros tipos de racionalidade, não devem ser ignoradas. Por contraste com a
racionalidade clássica, ou “racionalidade de tipo I”, Good introduz a “racionali-
dade de tipo II,” ou seja, a maximização da utilidade esperada tomando em conta
os custos de deliberação [Good, 1971]. Trata-se assim de uma meta-racionalidade.
Um agente exibe racionalidade de tipo II se no fim da sua deliberação a sua uti-
lidade for maximal em comparação com todas as posśıveis deliberações que ele
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poderia ter feito. É óbvio que a racionalidade de tipo II é ainda mais exigente
do ponto de vista computacional do que a de tipo I. Além de exigir do agente
a gestão perfeita das deliberações [Russell e Wefald, 1991], obriga não só a um
número muito elevado de deliberações (devido à combinatória exponencial das
computações posśıveis), e torna inevitável a exigência ao agente de capacidades
de meta-deliberação, o que nos devolve ao problema inicial.

Isto não quer dizer que se menospreze o custo da deliberação na decisão fi-
nal. Mas é evidente que também aqui as soluções óptimas não existem, se calhar
nem sequer boas. Uma abordagem mais razoável parece ser a de dar carácter
“sempre-pronto” (anytime) aos algoritmos, ou seja, projectar algoritmos que de-
volvem resultados cuja qualidade varia com a quantidade de tempo afectada à sua
computação. Se os algoritmos tiverem um perfil de desempenho bem definido (al-
go como uma função de utilidade dependente do tempo), pode-se inclusive obter
bons resultados (em tempo linear no tamanho do programa) na sua composição
em sistemas de tempo real [Russell, 1995]. Na prática, o perfil de desempenho
pode não ser facilmente obtido, e a pressão do tempo real obriga a que se gaste
o tempo a melhorar realmente a resposta, e não a verificar a que distância ela
está de uma resposta óptima que ainda por cima não se conhece e não é mesmo
posśıvel de obter.

Afirmação 2.4 Pode-se utilizar o controle para construir uma função de esco-
lha de forma cumulativa com o tempo, dando prioridade às dimensões mais im-
portantes, assegurando assim a melhor (em termos desta importância) resposta
posśıvel em qualquer altura que ela seja pedida (ver secção 4.6).

Antes de concluir esta secção, tenho que focar o tema fundamental da apren-
dizagem. Suponhamos, como em [Caldas, 2000], que os agentes admitem dois tipos
de estados mentais: um representando o que se sabe sobre o mundo (estados in-
formacionais, usualmente, as crenças), outro representando o que se pretende que
o mundo seja (pro-atitudes, que conduzem à acção, em [Caldas, 2000], os desejos,
aqui usarei os objectivos para representante dessa classe).

Como os agentes não são perfeitamente racionais, além da sua capacidade
computacional ser limitada, eles não têm informação completa sobre o mundo, e
podem mesmo ter informação errada. Em particular, um agente pode não con-
seguir prever correctamente os resultados das suas acções. Caldas apoia-se em
[Faber e Proops, 1998] para construir uma taxonomia da ignorância, bem como
distinguir risco, incerteza e ignorância. De modo geral, há surpresa quando os re-
sultados esperados pelo agente não coincidem com os resultados experimentados.
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Risco é uma situação de surpresa na qual o agente (perfeitamente racional) conhece
as probabilidades de ocorrência dos resultados das suas acções, e é surpreendido
com a realização de um resultado pouco provável. Um outro tipo de surpresa, a
incerteza, ocorre quando o agente ignora quer a totalidade das alternativas de que
dispõe, quer as consequências posśıveis das escolhas. Numa interpretação desta
noção de incerteza, os agentes conhecem a totalidade das alternativas, bem como os
resultados que podem decorrer de cada alternativa, mas são incapazes de atribuir
probabilidades a esses resultados. Esta situação é designada de ignorância.

A ignorância divide-se em redut́ıvel e irredut́ıvel. A ignorância redut́ıvel pes-
soal ocorre quando o agente não dispõe do conhecimento relevante para a escolha,
mas este existe na sociedade, e pode ser reduzida ou eliminada através da apren-
dizagem. A colectiva ocorre quando a própria sociedade não conhece e sabe que
não conhece factos relevantes, ou é incapaz de explicar um fenómeno: nas so-
ciedades modernas o propósito da ciência é reduzir este tipo de ignorância.

A ignorância irredut́ıvel divide-se em epistemológica e fenomenológica. A igno-
rância irredut́ıvel epistemológica resulta das limitações cognitivas fundamentais
dos seres humanos. A ignorância fenomenológica decorre da própria natureza do
fenómeno, e pode advir da complexidade, ou da sensibilidade às condições ini-
ciais (situações de emergência de propriedades). Uma outra causa de ignorância
fenomenológica é a novidade:

“(...) a impossibilidade de prinćıpio de reduzir um fenómeno a qualquer
conjunto de leis deve ser igualmente admitida. (...) é dif́ıcil não admitir
a existência de uma margem ou de um reśıduo de indeterminação na
escolha e na acção. A presença de um tal reśıduo transporta consigo
a possibilidade da novidade. Já que antecipar ou prever a novidade
é uma impossibilidade lógica, admiti-la equivale a aceitar a existência
(...) de um tipo de ignorância (mais fundamentalmente ainda que o
anterior) irredut́ıvel.” [Caldas, 2000, pág. 79]

Mas então, será que os agentes estão condenados a não poder melhorar o seu
desempenho? Tolhidos pela racionalidade limitada, confrontados com ignorância
irredut́ıvel, o que poderá querer dizer a expressão “melhorar o desempenho?”
Melhorar em termos de que medida, e aplicada por quem? Caldas começa a
construir uma resposta:

“É [o] desfasamento entre crenças e experiências o que desencadeia o
processo de revisão do modelo do mundo a que chamamos aprendiza-
gem.” [Caldas, 2000, pág. 79]
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“Um agente limitadamente racional não está condenado a errar sis-
tematicamente. Ele aprende, mas aprendizagem não implica tendência
para a optimalidade (...) a aprendizagem só é posśıvel na medida em
que existam regularidades. Mas como além de regularidades o mundo
comporta também novidade e emergência, é dif́ıcil concebê-la como um
processo finalizado.” [Caldas, 2000, pág. 80]

A aprendizagem existe assim, mas não no sentido da optimalidade, ou seja,
não no sentido da racionalidade perfeita, da utilidade abrangente e igualizado-
ra. Se seria certamente desejável (como concorda Russell) construir agentes cuja
tendência é para serem cada vez mais perfeitos, já vimos acima como esse engodo
nos transporta para problemas ainda mais complicados do que os originais, de
meta-racionalidade e meta-decisão.

A alternativa da aprendizagem centrada no indiv́ıduo passa pela auto-avaliação
das alternativas experimentadas, e desemboca na aprendizagem por reforço
[Sutton e Barto, 1998]. Mas esta abordagem levanta dois problemas. Em primeiro
lugar, como diz Caldas, “no processo de aprendizagem, as escolhas [podem] ser
umas vezes orientadas pelas (...) acções já testadas, e outras vezes motivadas pela
intenção de testar novas alternativas” [Caldas, 2000, pág. 80]. Ora, o agente está
assim a escolher alternativas já não para o problema original, mas para satisfa-
zer um processo de aprendizagem. Mais uma vez temos complexidade acrescida,
ou mesmo conflitos de optimalidade, pois não se pode assumir que o processo
de aprendizagem partilhe as medidas de desempenho com o problema original.
Para vermos isto de modo simples com um pequeno exemplo, suponhamos que
de entre as numerosas alternativas, apenas uma é boa, e todas as restantes muito
más. Mesmo que o agente tenha a sorte de escolher logo a alternativa boa, para a
aprendizagem estar completa, ele teria que consecutivamente experimentar todas
as más.

O segundo problema prende-se com a pressuposição do modelo de aprendiza-
gem por reforço da existência de uma função de recompensa (a palavra “utilidade”
é pudicamente evitada) [Sutton e Barto, 1998], externa aos agentes e deles desco-
nhecida, com excepção de alguns pontos, cuja distribuição depende das acções que
eles executam. O agente aprendiz deve usar essas leituras da função nesses pontos
para reforçar ou evitar as acções que lhe deram origem. Na verdade, não acredito
que essa função exista, pelo menos dessa forma agregada. A utilidade, se é que
existe, não precede os agentes.

Não há nada para aprender, não há nada a que se adaptar. Os agentes evoluem.
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E com esta palavra pretendo retirar toda a carga conotativa de mérito, ajustamen-
to, melhoria, ou seja o que for. Os agentes evoluem, eventualmente de acordo com
aquilo que pensam os conduzirá a melhorias (suas) de um ou outro desempenho
(seu).

“Atemo-nos a um modelo do mundo não porque seja “correcto” – é
imposśıvel saber se ele é ou não correcto – mas antes porque no passado
funcionou bem e é preciso que acumule um certo ńıvel de fracasso
antes que se justifique vermo-nos livres dele.” [Arthur, 1994], citado
em [Caldas, 2000, pág. 80]

O contexto no qual esta evolução (a que se pode chamar aprendizagem) se dá
não é apesar de tudo individual. Os agentes vivem em sociedade, e é na interacção
social que se faz a evolução. Mesmo a avaliação individual do desempenho que
despoleta a alteração das funções de escolha, é fortemente marcada pela influência
da sociedade. Isto é, os critérios de avaliação das escolhas são muitas vezes re-
sultado da interiorização do que a sociedade valoriza (aliás, autoriza, primeiro, e
valoriza, depois).

Como enfatiza Bandura [Bandura, 1977], muito pouca aprendizagem se pode-
ria fazer através da experiência directa. As pessoas têm a capacidade de aprender
através da observação do comportamento das outras pessoas, e das consequências
que esse comportamento lhes acarreta. Um modelo de agente que permita in-
corporar este tipo de aprendizagem necessita de uma quantidade de conceitos e
mecanismos que neste momento aparecem ainda dispersos pela literatura. O reco-
nhecimento nos outros agentes de objectivos e planos a eles associados é focado em
[Pollack, 1991]. Castelfranchi e o seu grupo têm focado o problema das interacções
do ponto de vista da dependência social e da teoria do poder [Castelfranchi, 1990,
Castelfranchi, 1995, Sichman, 1995, Conte e Castelfranchi, 1995a]. A comuni-
cação de informação avaliativa e as suas consequências na adopção de objectivos
são focados em [Antunes et al., 2001b] e [Antunes et al., 2000a], e mais à frente
nesta dissertação. Já [Caldas, 2000], foca com particular interesse a aprendizagem
através de regras individuais mas que usam a informação colectiva e usa para tal
o algoritmo genético.

Nem todas as aproximações à motivação, mesmo multi-variada, incluem
a aprendizagem ou a evolução. Por exemplo, em [Sandholm e Lesser, 1995],
adiciona-se um gestor da estratégia de trocas à arquitectura de cada agente, para
resolver o problema da suposição de sobre-benevolência dos agentes, e portan-
to motivar a não deserção por fraccionamento da recompensa. Glance e Hogg
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[Glance e Hogg, 1995] falam em “programar intrinsecamente virtudes (...) [co-
mo] altrúısmo, cooperação e racionalidade,” e contrapõem a noção de “bem co-
mum” à de “benef́ıcio individual.” Em [Gmytrasiewicz e Durfee, 1993] tal como
em [Ephrati et al., 1995], lida-se com a noção de agentes com interesses próprios
(self-interested), os primeiros apresentando mecanismos para a tomada de decisão
sobre honestidade e confiança, os últimos estimando a função densidade de valor
(de recompensa de um plano, em economia, a utilidade marginal) para distribuir
a tomada de decisão de forma a ainda assim assegurar alguma maximização global
da recompensa.

Parece-me haver lugar para uma visão da racionalidade que tenta escapar
às limitações impostas pela maximização da utilidade esperada, mesmo com os
condicionalismos (num tribunal dir-se-ia “as atenuantes”) das limitações cogniti-
vas. Simon caracteriza a racionalidade com a expressão: “as pessoas têm razões
para fazer o que fazem” [Simon, 1987] (citado em [Caldas, 2000, pág. 65]) (ver
também [Castelfranchi, 1995]).

Afirmação 2.5 Precisamos de uma racionalidade de razões, e não de uma
racionalidade da razão. Ou, dito de outra forma, não há uma racionalidade, mas
uma multiplicidade delas.

Afirmação 2.6 Este conceito de racionalidade é assim caracterizado:

• em diferentes situações, os agentes usarão diferentes modos de seleccionar
as acções a executar, ou seja, a racionalidade é situada;

• mesmo numa dada situação, agentes diferentes escolherão de forma diferen-
te, a racionalidade é individual;

• numa situação de escolha, existem múltiplas dimensões ao longo das quais
as alternativas em competição podem ser avaliadas, a racionalidade é multi-
-variada.

2.2 Arquitecturas para a escolha

Uma classificação das arquitecturas de agentes poderia começar por uma divisão
em arquitecturas que privilegiam a sociedade, arquitecturas que privilegiam o
agente, e arquitecturas que focam a inserção do agente na sociedade. Embora
os grupos desta partição se intersectem, e muitas abordagens possam evoluir de
um grupo para outro, para a ênfase que pretendo dar na decisão, a classificação
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pode ajudar a separar águas. Em vez de uma classificação, os três grupos poderi-
am ser vistos como fases que a maior parte dos projectos atravessa, mas a ordem
não é irrelevante.

Assim, há arquitecturas que dão ênfase na sociedade, cujo fito é resolver proble-
mas. Podem incluir-se aqui as arquitecturas para “resolução distribúıda de proble-
mas,” em particular a “rede de contratos,” mas também alguns modelos evolutivos,
como os algoritmos genéticos, ou a mecânica estat́ıstica (cf. [Bond e Gasser, 1988],
[Holland, 1975], [Kirkpatrick et al., 1983]). Regra geral, nestes modelos a escolha
não levanta problemas, porque é quase sempre fácil de definir à partida o que é
que se pretende medir e optimizar. Outras arquitecturas com ênfase na sociedade
destinam-se a ser utilizadas em simulação: a composição dos agentes é subsidiária
de um fenómeno social que se pretende observar, muitas vezes de forma emergente
[Conte e Gilbert, 1995]. No entanto, tanto num caso como noutro, nem sempre é
claro que se pode tomar mais do que uma dimensão para avaliar os resultados.
Muitas vezes a visão utilitarista impõe-se desde os primeiros tempos do projecto,
e uma medida de qualidade é adoptada, e outras medidas relegadas para segundo
plano ou desprezadas. Se a qualidade da solução é certamente importante na reso-
lução de um problema, certamente o tempo que demora a obtê-la não o é menos.
Além destas, outras medidas podem ser igualmente importantes, mas a procura
do equiĺıbrio qualidade/tempo podem obliterá-las do problema, numa tentativa de
reduzir a complexidade. Na simulação, cabe ainda a imaginação do projectista e
do analista dos resultados, e nem sempre há sintonia entre eles (mesmo que sejam
a mesma pessoa). Uma abordagem sistemática onde a multi-dimensionalidade es-
teja presente desde o ińıcio pode ajudar a valorizar os aspectos relevantes de cada
situação (ver caṕıtulo 6).

Quando a ênfase é dado no agente, a classificação usual divide as abordagens
entre reactivas (mas [d’Inverno, 1998] prefere o termo “reflexivas”), deliberativas,
e h́ıbridas (cf. [Wooldridge e Jennings, 1995]). Mais do que uma divisão, esta
classificação contém um debate “reactivos-deliberativos,” que só o aparecimen-
to das primeiras arquitecturas h́ıbridas começou a sanar (embora outras arqui-
tecturas anteriores se possam considerar h́ıbridas, a este respeito a primeira foi
[Ferguson, 1992]).

Os agentes reactivos actuam através de regras de est́ımulo-resposta, e não
representam simbolicamente o seu ambiente. Os agentes deliberativos modelam
simbolicamente o seu ambiente e manipulam estes śımbolos de modo a agir. Os
agentes de arquitectura h́ıbrida incorporam as duas visões, e podem actuar de
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uma ou outra forma.
Apesar de ser discut́ıvel a noção de representação, de racioćınio, ou de reac-

tividade2, a arquitectura de agente que Brooks aplicou à navegação de um robô
vai muito além de ultrapassar em muito as limitações das suas concorrentes em
desempenho e eficácia[Brooks, 1986, Brooks, 1991b]. Como se vê na figura 2.2,
a arquitectura de subsunção tem oito ńıveis de comportamento, cada um im-
plementado separadamente. A organização dos ńıveis é hierárquica, e reflecte a
especificidade do comportamento: quanto mais espećıfica a tarefa, mais elevado o
ńıvel. Cada ńıvel apenas pode interagir com os ńıveis imediatamente abaixo ou
acima.

raciocinar acerca do comportamento dos objectos

planear mudanças no mundo

identificar objectos

monitorar mudanças

construir mapas

explorar

vaguear

evitar objectos

Sensores Actuadores

Figura 2.2: A arquitectura de subsunção (adaptado de [Brooks, 1986]).

No caso espećıfico do robô, os oito ńıveis são numerados de 0 a 7: evitar objec-
tos, vaguear, explorar, construir mapas, monitorar mudanças, identificar objectos,
planear mudanças no mundo, e raciocinar acerca do comportamento dos objec-
tos. Logo que o i- -ésimo ńıvel esteja constrúıdo e testado, pode ser constrúıdo o
(i + 1)-ésimo. Este ńıvel tem acesso aos dados do i-ésimo ńıvel, e pode também
interromper o i-ésimo ńıvel, de forma a suprimir a sua actividade normal. O i-
ésimo ńıvel continua a sua execução, ignorando o facto de o ńıvel superior estar a
influenciar o seu comportamento. Assim, cada ńıvel compete com os outros para
controlar o comportamento do robô.

Segundo Brooks, com esta arquitectura, o sistema de controle pode funcionar
num estádio muito precoce do desenvolvimento, e os novos ńıveis podem ser adi-

2No sentido reflexividade, visto que se tenta hoje em dia reservar a palavra “reactivo” para sis-

temas que respondem a mudanças no seu ambiente num peŕıodo de tempo apropriado, geralmente

pequeno – o que está de acordo com o significado clássico do termo na ciência da computação.
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cionados sem alterações aos ńıveis inferiores. Na prática, os desempenhos dos
robôs assim constrúıdos são notáveis. Mas quer como metodologia de desenvolvi-
mento, quer como arquitectura geral de agentes, parece demasiado ŕıgida para
atacar problemas que envolvam racioćınios mais elaborados (ou interacções mais
complexas, que envolvam, por exemplo, modelos do outro).

A questão da escolha, inclúıda na questão do controle, aparece na arquitectura
de subsunção distribúıda pelos vários ńıveis. Mas as decisões aparecem irremedi-
avelmente ligadas ao tempo da construção. O projectista prevê as posśıveis formas
de “evitar objectos” e as soluções (decisões) a dar a cada uma dessas formas. Estas
soluções só podem não ser usadas através do mecanismo de interrupção exercido
pelo ńıvel imediatamente acima. A escolha está certamente distribúıda, mas com
uma flexibilidade tão pequena que tolhe a autonomia. Apesar das muitas previsões
e intenções de [Brooks et al., 1998], este é mais um argumento para antecipar di-
ficuldades na inserção destes agentes em mundos complicados.

Os agentes deliberativos mantêm uma representação do mundo que se ba-
seia em estruturas de śımbolos [Newell e Simon, 1961]. Admite-se também que
essa representação inclui uma parte que descreve o estado mental do próprio
agente, e no caso de encarnação (embodiment), do seu estado f́ısico. Usan-
do uma tradição que encontra defesa pertinaz nos trabalhos de Daniel Dennett
[Dennett, 1978, Dennett, 1987], é vulgar que o estado mental seja representado por
atitudes mentais como crenças, desejos, suposições, expectativas, necessidades, ob-
jectivos, intenções, etc. (ver [Corrêa e Coelho, 1998, Shoham, 1993]).

d’Inverno propõe uma classificação (que se baseia na de [Kiss, 1996], ver
caṕıtulo 3) destas atitudes em informativas, motivacionais, e deliberativas
[d’Inverno, 1998]. As atitudes informativas representam o que os agentes crêem
ser verdadeiro do mundo; as atitudes motivacionais representam o que os agentes
querem conseguir no mundo; e as atitudes deliberativas representam o modo como
o comportamento do agente está dirigido. Assim, as primeiras incluem crenças,
conhecimentos e suposições; as segundas desejos, motivações e objectivos; e as
terceiras planos e intenções.

Estão assim traçadas as linhas dos modelos BDI (Beliefs-Desires-Intentions,
ou crenças, desejos e intenções). Várias arquitecturas de agentes deliberativos
seguem este modelo, cuja ênfase é dada nos estados mentais primitivos (que lhe
dão o nome) e nos mecanismos que os relacionam. Os modelos BDI estão na base
da arquitectura BVG (Beliefs-Values-Goals, ou crenças, valores e objectivos), apre-
sentada nesta dissertação, e portanto serão estudados em pormenor mais adiante.
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Aqui vou apenas apresentar uma das suas arquitecturas mais representativas, dan-
do ainda destaque à questão da escolha.

Muito do trabalho desenvolvido sobre as propostas originais dos modelos BDI
[Bratman et al., 1988, Pollack e Ringuette, 1990, Rao e Georgeff, 1991], baseia-se
nos trabalhos sobre o conceito de intenção, desenvolvidos pelo filósofo Michael
Bratman [Bratman, 1984, Bratman, 1987, Bratman, 1990]. São ainda impor-
tantes neste contexto os esforços de formalização de [Cohen e Levesque, 1987,
Cohen e Levesque, 1990] e a construção da semântica do modelo [Rao, 1996],
bem como as muitas extensões ao modelo original (por exemplo, [Galliers, 1988,
Goldman e Lang, 1993]), em especial no que diz respeito a intenções de grupos
[Jennings, 1992]. Uma revisão recente das arquitecturas BDI é [Wooldridge, 2000].

Das muitas arquitecturas BDI que foram elaboradas, apresento uma das pio-
neiras, a arquitectura IRMA (Intelligent, Resource-Limited Machine Architec-
ture), devida ao próprio Bratman, a David Israel e a Martha Pollack (ver figu-
ra 2.3). Esta arquitectura dá especial destaque à suposição de racionalidade limi-
tada, e usa a persistência das decisões para limitar a complexidade do ambiente,
assumindo frontalmente a sub-optimalidade das decisões.

O ciclo de racioćınio da arquitectura IRMA baseia-se nos cinco processos iden-
tificados por rectângulos na figura 2.3 (cf. [Bratman et al., 1988, d’Inverno, 1998]:

• Inicialmente, a percepção do ambiente conduz à actualização das crenças;

• A análise de oportunidades é responsável por propor opções em resposta a
mudanças percepcionadas no ambiente. Algumas destas mudanças podem
proporcionar oportunidades inesperadas para satisfazer desejos, outras para
evitar ameaças inesperadas. Assim, esta componente verifica se os objectivos
correntes foram inadvertidamente alcançados, se intenções existentes já não
podem ser realizadas, ou se novos planos alternativos podem ser propostos;

• O racioćınio meios-fins tenta produzir novos sub-planos a partir dos planos
parciais (representando as intenções já adoptadas pelo agente) que lhe são
apresentados, usando para isso uma biblioteca de planos;

• O processo de filtragem toma as opções que lhe são passadas pelo racioćınio
meios-fins ou pela análise de oportunidades e gera as opções sobreviventes
através da execução em paralelo do filtro de compatibilidade e do mecanismo
de ultrapassagem ao filtro. Enquanto o filtro de compatibilidade assegura
que as opções sobreviventes são compat́ıveis com as intenções já existentes do
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Filtro de
Compatibilidade

Raciocínio
Meios-Fins

Análise de
 Oportunidades

Biblioteca
de Planos

Intenções
estruturadas
em Planos

Processo de Filtragem

Mecanismo de
Ultrapassagem

ao Filtro

Raciocínio

Processo de
Deliberação

Crenças

Desejos

Percepção

intenções

opções
sobreviventes

opções opções

Acção

Figura 2.3: A arquitectura IRMA (adaptado de [Bratman et al., 1988]).

agente, o mecanismo de ultrapassagem sobrepõe-se em certas condições para
deixar passar opções incompat́ıveis. Neste caso, são suspensas as intenções
pré-existentes incompat́ıveis com estas opções em conflito;

• O processo de deliberação determina como os planos que lhe são passados
após filtragem afectam a estrutura das intenções. Graças aos processos de
filtragem, a deliberação actua sobre um leque mais reduzido de opções. A
estrutura de intenções é o resultado da deliberação, e consiste nos planos
que foram seleccionados para execução.

As opções que sobrevivem à filtragem (uma outra estratégia de selecção de
opções é a sobreposição, cf. [Pollack, 1991]), são passadas ao processo de delibe-
ração. Este processo selecciona as acções sobre as quais o agente formará in-
tenções. Na arquitectura IRMA, distingue-se entre a deliberação (de um conjunto
de opções, qual perseguir) e o racioćınio meios-fins (como alcançar um determi-
nado objectivo). O facto de a deliberação ser feita explicitamente, representa
um passo em frente em relação aos planeadores tradicionais, onde a deliberação
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está impĺıcita nas heuŕısticas de controle da procura que são usadas durante o
racioćınio meios-fins [Pollack et al., 1994].

Assim, é na deliberação que se encontram as part́ıculas de escolha. Mas como
é feita a escolha, em que se baseia? Quando duas opções candidatas ultrapassam
todos os filtros, em que se baseia o processo de deliberação para escalonar a sua
execução? Considerações de racioćınio (prático ou teórico) aparte, esse é o pro-
blema que nos resta, e também o problema sobre o qual versa esta dissertação.
Vou procurar a resposta para estas questões em [Pollack e Ringuette, 1990], e na
sua sequela, [Pollack et al., 1994].

As opções tomadas a propósito da escolha na arquitectura IRMA ficam bem
claras nesta passagem:

“Um sistema pode começar um processo de deliberação com um con-
junto particular de opções que estejam dispońıveis para a acção, mas
novas opções podem surgir e acções anteriormente existentes podem
desaparecer durante o curso da deliberação. Mais ainda, as utilidades
associadas a cada opção são sujeitas a mudança durante a deliberação.
Um sistema que cegamente continua com a sua deliberação original,
sem prestar atenção à quantidade de tempo que ela está a levar ou
às mudanças entretanto em curso, não é provável que faça decisões
racionais acerca do que fazer.” [Pollack et al., 1994, pág. 2, itálicos
adicionados]

Ainda a visão da racionalidade como única, e pasśıvel de ser representada pela
maximização das utilidades associadas às opções dispońıveis ao agente. Portanto,
ainda a busca da racionalidade perfeita. Os avanços que a arquitectura BDI
permite têm a ver com a assunção da passagem do tempo como fonte de ins-
tabilidade (e áı já foge à utilidade clássica), e às estratégias (centradas no conceito
de intenção como escolha e compromisso [Cohen e Levesque, 1987]) para lidar com
as vicissitudes dáı decorrentes.

A descrição dos processos de escolha de [Pollack e Ringuette, 1990] confirma
estas conclusões. Na avaliação experimental da arquitectura IRMA, ela é aplica-
da na bancada de simulação Tileworld, onde o desempenho dos agentes depende
do cumprimento de certas tarefas (preencher buracos numa grelha que muda di-
namicamente) que têm resultados associados. Há dois métodos para executar a
deliberação: no primeiro, mais simples, é escolhida a opção com maior resultado
associado; no segundo, mais sofisticado, é calculado o valor provável (LV) de um
objectivo de alto ńıvel.
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“LV é uma estimativa da utilidade esperada, e combina informação
sobre a recompensa (resultado) com informação sobre a verosimilhança
de sucesso.” [Pollack e Ringuette, 1990, pág. 186]

Sendo este um dos poucos casos em que a função de escolha é explicitada,
continua a ser evidente que a racionalidade baseada na utilidade tem a primazia
(é mesmo a única) entre as motivações. Estas cŕıticas podem ainda alicerçar-se
na descrição recente das arquitecturas BDI de [Wooldridge, 2000]. Na verdade,
na famosa equação de Cohen e Levesque, “Intenção = Escolha + Compromisso,”
pouca atenção se deu à parte da escolha em contraste com a parte do compro-
misso [Antunes et al., 2001a]. O modelo BDI é um sonho de um lógico, de que
tais processos podem ser “resolvidos” por demonstração de teoremas, ou procura,
mas aqueles não são processos para serem resolvidos, antes decisões para serem
tomadas. Ou, em termos gerais, em causa não está procura, mas sim escolha. No
caṕıtulo 3 hei-de voltar aos modelos BDI, que formam o ponto de partida para a
arquitectura BVG.

Como na maior parte das polémicas na história da inteligência artificial,
também o debate “reactivos-deliberativos” chegou ao fim sem vencedores e venci-
dos. Uns e outros admitiram que ambas as abordagens eram válidas e até even-
tualmente os dois caminhos de investigação se poderiam encontrar um dia, cada
um oferecendo ao outro soluções para problemas que tinham sido adiados. Não
farei a história do debate, nem dos argumentos das duas partes. Mas para os
fins desta dissertação, interessa-me focar agora no argumento que retirou sentido
ao debate, para apressar a introdução de questões cujo adiamento não impede a
pertinência.

Quanto mais não seja, por razões de eficiência temporal (e logo eficácia em
problemas reais), as arquitecturas de agentes terão que incluir componentes re-
activas. Mas as componentes deliberativas são também necessárias para atacar
problemas cujo dinamismo e complexidade ultrapassam o previśıvel em tempo de
projecto. Já em [Jennings, 1993b] se argumenta que a diferença entre estes dois
tipos de arquitectura reside apenas na fase do processo de desenvolvimento na
qual o sistema deve raciocinar: os agentes reactivos durante a sua construção, nos
agentes deliberativos em tempo de execução. Ora, isto parece-me uma simplifi-
cação excessiva do problema.

Em primeiro lugar parece-me falso. Os agentes reactivos realizam deliberação,
ou racioćınio sobre as suas representações. A frase

se pressão-pata-1 > 0.5 então aumentar(força-pata-1, 10)
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não tem menos sentido por estar escrita em C, compilada, ou mesmo codificada
em suporte f́ısico. Os t́ıtulos famosos de Brooks, como “Inteligência sem Repre-
sentação” ou “Inteligência sem Racioćınio” devem ser encarados como metáforas
[Brooks, 1991b, Brooks, 1991a, Verplaetse, 1996, Nilsson, 1991, Birnbaum, 1991].
Por outro lado, mesmo nos agentes deliberativos, nem todo o racioćınio é feito
em fase de execução. Os problemas que o agente pode encontrar e sobre os quais
deve raciocinar/deliberar são sujeitos a severas restrições, decididas em tempo
de projecto. Se estas restrições fossem realizadas em tempo de execução, seriam
certamente consideradas parte da deliberação. Logo, nem toda a deliberação é
realizada em tempo de execução. Aliás, do ponto de vista de lidar com situações
imprevistas (dentro da classe de situações admisśıveis), não é claro qual das abor-
dagens tem um desempenho mais robusto. A acusação de que os sistemas reactivos
só podem operar em ambientes preparados para eles, e de excessiva orquestração
nas relações entre o agente e o mundo (ver, por exemplo, [Kirsh, 1991]), responde
Brooks que a inteligência artificial se moveu para longe dos

“seus objectivos originais de construir sistemas complexos, versáteis e
inteligentes, e na direcção da construção de sistemas capazes de exe-
cutar apenas em domı́nios limitados de problemas e em condições am-
bientais extremamente restringidas.” [Brooks et al., 1998, pág. 961]

Mas esta cŕıtica é usada por cada uma das partes a propósito da outra.
Em segundo lugar, a disputa não tem necessariamente que ser resolvida ao

ńıvel do desempenho, seja qual for o critério. Mais importante, parece-me a ati-
tude de base dos projectistas do sistema no que diz respeito aos fundamentos.
Já em 1992, numa conversa particular, Inman Harvey me dizia: “não acredito
que possa haver atalhos nos caminhos da evolução.” A abordagem fundamental
da arquitectura de subsunção, que definiu a nova escola, baseia-se numa crença
similar a esta. E o começar por resolver as coisas básicas, antes de elas servirem
para compor soluções para coisas mais complicadas, resolve logo à partida o pro-
blema de fornecer medidas básicas de desempenho (grounding dos desempenhos
mais abstractos em medidas objectivas de baixo ńıvel, como a vitalidade). Do
outro ponto de vista, não é óbvio que a própria evolução não tenha dado saltos
que sejam imposśıveis de reproduzir com as técnicas associadas à subsunção. E
que o resultado desses saltos não esteja precisamente nalguma das áreas onde a
abordagem deliberativa vem há anos a trabalhar.

Ou seja, realmente o resultado do debate é um empate, e as respostas que são
avançadas de cada lado podem servir ao outro. Do ponto de vista da decisão,
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admito que me interessa a ideia de fundamentação última das escolhas em con-
ceitos concretos para terminar a cadeia das motivações abstractas. E logo não
posso dispensar os sistemas reactivos de contribuir já para a minha abordagem
declaradamente deliberativa.

Mas uma última cŕıtica dos reactivos aos deliberativos serve-me para introduzir
a última parte da classificação que introduzi no ińıcio desta secção: os agentes re-
activos são inseridos realmente no seu ambiente (embodied), enquanto os agentes
deliberativos habitam mundos-brinquedo. Se por um lado não é óbvio que tenha
que ser assim (desde há anos que se vêem aplicar as ideias dos agentes reactivos
a ambientes simulados e em problemas clássicos, bem como se inserem agentes
deliberativos em mundos reais, mesmo que não sejam f́ısicos), por outro, as arqui-
tecturas de agentes deliberativas sempre deram uma grande ênfase no interior da
mente do agente, e pequeno na sua sociabilidade.

Afirmação 2.7 Na equação que representa a abordagem BDI, Intenção = Esco-
lha + Compromisso, a parte da escolha foi sempre desconsiderada em relação ao
compromisso.

As arquitecturas que privilegiam a inserção do agente na sociedade têm
que fazer a śıntese dos dois aspectos, individual e social. Interessa não
só a arquitectura do agente, mas também a arquitectura da sociedade, e
o modo como ela é vista (representada) pelos agentes. Apesar de não
ter produzido uma arquitectura unificada, Castelfranchi e os seus colegas
vêm desde há anos propondo modelos formais de interacção multi-agentes,
com ênfase especial na dependência social e cooperação [Castelfranchi, 1990,
Castelfranchi, 1991, Sichman, 1995], a modelação dos agentes cognitivos sociais
[Conte e Castelfranchi, 1995a, Castelfranchi, 1997], e sugerindo modelos mentais
de normas e racioćınio normativo [Conte e Castelfranchi, 1995b]. A arquitectura
de filtro duplo e os seus prinćıpios para autonomia [Castelfranchi, 1995] são pe-
dras de base da arquitectura BVG, tal como a sua análise do papel dos valores na
cognição [Miceli e Castelfranchi, 1992].

Afirmação 2.8 A arquitectura BVG é orientada para enfatizar a autonomia do
agente, respeitando a sua própria noção de interesse próprio.

Como exemplo de arquitecturas voltadas para o agente em sociedade, temos
a associação GRATE*/ARCHON. A arquitectura GRATE* (Generic Rules and
Agent model Testbed Environment) [Jennings, 1995] baseia-se no modelo BDI, mas
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usa como conceitos primitivos crenças, desejos, intenções e intenções-conjuntas
(joint-intentions), uma vez que no modelo de responsabilidade-conjunta, as in-
tenções conjuntas não são redut́ıveis a conjuntos de intenções simples.

A arquitectura ARCHON (Architecture for Cooperative Heterogeneous ON-
line systems) [Wittig, 1992] fornece uma metodologia para o desenvolvimento de
sistemas de inteligência artificial distribúıda. As suas componentes podem usar
a arquitectura de agentes genérica GRATE*, ou serem ‘agentificadas’ a partir de
sistemas tradicionais (por exemplo, sistemas periciais). A vertente de re-utilização
de programas que conduz à incorporação de sistemas herdados (legacy systems)
na arquitectura multi-agentes é explorada através de um modelo por camadas.

O modelo de escolha do ARCHON depende assim dos modelos de escolha dos
agentes que compõem a arquitectura. Mas no caso de essas componentes seguirem
o modelo GRATE*, a escolha é a tradicional dos agentes BDI, baseada numa
utilidade (desejabilidade). Contudo, a desejabilidade de uma intenção depende de
um valor intŕınseco (estático) associado a cada plano, e de um valor dinâmico que
reflecte o contexto corrente de resolução de problemas).

O que a arquitectura tem de inovador a este respeito, é a inclusão da respon-
sabilidade conjunta. Assim, enquanto a ńıvel individual

“a lei do comportamento é a da racionalidade: se um agente sabe
que uma acção conduzirá à satisfação de um dos seus objectivos, ele
escolherá essa acção (...) [a] Responsabilidade Conjunta estipula que
mesmo depois de um agente descobrir que não haverá benef́ıcio pessoal
em continuar a actividade social, ele deve diligenciar para informar os
outros membros da equipa desse facto. (...) isto é um acto irracional
quando visto da posição do agente individual. (...) O que é requerido
é racionalidade de equipa, uma encarnação de noções intuitivas tais
como “cooperatividade,” “esṕırito de equipa” e “ser um bom membro
da equipa.” ” [Jennings, 1995, pág. 236-237, ênfase e aspas no original]

Esta abordagem (que Jennings desenvolve em [Hogg e Jennings, 1997], e que
se poderia fundamentar na distribuição da utilidade por utilidade própria e utili-
dade para o grupo de [Margolis, 1982]) equivale a adicionar mais uma limitação,
desta vez do tipo “imperativo categórico” à racionalidade comum. Ou seja, não
uma limitação de recursos de cálculo, mas uma restrição ao que o agente pode con-
siderar como útil. Ao restringir as opções dispońıveis ao agente, a complexidade
realmente diminui, compensado em parte o agravamento provocado pela tarefa de
formação das equipas. Mas a que preço? Os agentes já não podem seguir apenas o
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seu interesse próprio, e têm que seguir regras de conduta social consensualmente
aceites. Pode-se argumentar que isso não é muito problemático, visto que todos
os mundo são povoados de semelhantes regras. Mas convém frisar que no nosso
mundo, é nossa prerrogativa infringir, pagando obviamente as consequências de
preservarmos a nossa vontade própria.

Não vou tão longe quanto declarar que devemos assumir a todo o custo
o prinćıpio de Edgeworth, “Todo o agente é movido pelo interesse próprio”
[Edgeworth, 1881, pág. 16]. Mas também não é preciso abandoná-la levianamente.

Afirmação 2.9 Uma alternativa é a introdução de múltiplos valores para avaliar
situações de decisão, e assim incorporar na vontade do agente a sua própria va-
lorização do papel do grupo nas suas decisões.

2.3 Metodologia de experimentação/simulação

Já desde há alguns anos que as ciências da computação e a inteligência artificial em
particular vêm sentindo a necessidade de validar experimentalmente os resultados
proclamados. Um marco nesta nova corrente foi a palestra de Herbert Simon,
quando recebeu o ACM Turing Award, na qual afirmou “A inteligência artificial é
uma ciência emṕırica.” A dualidade ciência/engenharia sempre foi uma marca da
inteligência artificial, por isso esta afirmação não é nem vazia, nem inocente. O
śıtio interdisciplinar da inteligência artificial também não foi sempre igualmente
permeável à importação de métodos cient́ıficos das outras disciplinas. Assim, a
demonstração teórica foi durante décadas tradicionalmente mais usada do que a
demonstração emṕırica. E a exemplificação (one-shot experiment) mais comum
do que a demonstração.

O esforço de [Cohen, 1991] é continuado em [Hanks et al., 1993] para tentar
definir as linhas gerais de um método experimental para a inteligência artificial.
A experimentação controlada pretende solidificar a disciplina cient́ıfica através da
variação das caracteŕısticas de um sistema ou do seu ambiente, para posterior me-
dição do efeito dessas variações em vários aspectos do desempenho do sistema. A
preocupação de [Hanks et al., 1993] é que a experimentação conduzida por ban-
cadas de simulação (test beds) e padrões de referência (benchmarks) forneça apenas
uma ilusão confortável de progresso cient́ıfico, mas não resultados significativos e
generalizáveis. As medidas de comparação são valiosas para certos fins, mas só
constituem progresso cient́ıfico se sugerirem ou fornecerem evidências para teorias
explicativas das diferenças de desempenho.
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Em [Hanks et al., 1993], Steve Hanks e Martha Pollack percorrem os argu-
mentos de um debate que se centra na questão do realismo e da generalização
dos resultados. Qualquer fenómeno experimentável tem como base um modelo do
fenómeno real. Mas as simplificações necessárias ao processo de modelar podem
ser tão fortes, que o modelo resultante está muito longe do fenómeno original. Um
modelo assim irrealista, apesar de permitir a experimentação controlada, serve de
pouco, pois dificilmente permitirá a generalização dos resultados a sistemas do
mundo real inseridos em ambientes complexos.

Para solução deste balanço entre simplicidade e realismo, Hanks propõe o
enfoque em sistemas e ambientes mais realistas, e a condução das experiências
directamente sobre eles. Segundo Hanks, o perigo da experimentação sobre mo-
delos demasiado simples é que a atenção se volte para o processo experimental em
si mesmo, em vez das ideias que são supostas ser testadas. Ou seja, o perigo é
a sedução para a resolução de problemas que se podem compreender, em vez de
problemas que sejam interessantes (ver também [Giles e Lawrence, 1997]).

Por outro lado, Pollack sugere que basta manter a sistematicidade nas ex-
periências, e procurar a inspiração para as formas de generalização dos resultados
em outras ciências, com maior tradição de experimentação. E argumenta que as
experiências, por muito simples que sejam (e a simplicidade permite o controle
experimental), podem sugerir experiências adicionais, ou seja, a experimentação é
um processo iterativo, e faz parte do programa experimental refinar o mapeamen-
to entre uma teoria e a sua realização em sistemas implementados (em particular,
alterando a teoria).

Realmente, os pontos em comum são muito mais do que os pontos de di-
vergência, e se me centro no debate, é apenas pelo que ele tem de esclarecedor. A
frase

“Encontrar uma interpretação geral e útil dos resultados experimen-
tais é uma parte crucial do processo de experimentação controlada.”
[Hanks et al., 1993, pág. 30]

poderia ter sido retirada de qualquer das partes da discussão, mas na realidade
é de Hanks. O argumento de Hanks perde alguma força se repararmos que um
sistema, por muito grande e realista que seja, é sempre um modelo, e logo haverá
sempre uma distância que o separa da realidade.

O terceiro autor, Paul Cohen, acaba por dar a resposta metodológica ao proble-
ma da generalização de resultados das experiências. Reconhecendo que os resulta-
dos emṕıricos são raramente gerais, Cohen insiste que nada impede o investigador
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de

“inventar teorias gerais como interpretações de resultados de estudos
em bancadas de simulação, e nada [o] impede (...) de projectar estudos
adicionais para testar predições destas teorias em várias bancadas de
simulação.” [Hanks et al., 1993, pág. 39]

As bancadas de simulação (e logo a experimentação em pequena escala, e
controlada) têm um papel relevante em três fases da investigação. Numa fase ex-
ploratória, para fornecer o ambiente no qual os agentes se irão inserir; numa fase de
confirmação, ao definir mais estritamente das caracterizações de comportamentos,
e testar hipóteses espećıficas; na generalização, ao tentar replicar os resultados.

A metodologia MAD (Modelling, Analysis and Design, ou Modelação, Análise
e Projecto) envolve as seguintes actividades [Cohen, 1991]:

1 avaliar os factores ambientais que afectam o comportamento;

2 modelar as relações causais entre o projecto do sistema, o seu ambiente, e o
seu comportamento;

3 projectar ou reprojectar um sistema (ou parte de um sistema);

4 predizer como o sistema se irá comportar;

5 executar experiências par atestar as predições;

6 explicar resultados inesperados e modificar os modelos e o projecto do sis-
tema;

7 generalizar os modelos para classes de sistemas, ambientes e comportamen-
tos.

Cohen desenvolve o tema da avaliação cient́ıfica em [Cohen et al., 1994], e
depois em [Cohen, 1995]. As dimensões de organização dos estudos emṕıricos são:

• a tecnológica;

• a aplicacional;

• os objectivos do estudo;

• a tarefa do estudo;

• os problemas de teste;
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• as medidas a fazer;

• os padrões (standards) de comparação.

Interessam-me particularmente os objectivos do estudo, que podem ser explo-
ratórios, testes de hipóteses cient́ıficas, fornecer dados de calibração, adequação
dos parâmetros de modelos, etc. As demonstrações (tradicionais em inteligência
artificial) mostram apenas como algo pode ser posto a trabalhar, não são ne-
cessariamente exploratórias, nem testam hipóteses, nem estimam parâmetros. A
dimensão exploratória vai de encontro à ideia anterior de Cohen, de definir os
projectos em torno das ideias, em vez de valorizar a experimentação prematura.

Quanto às medidas a fazer, as clássicas são o tempo de execução e os requeri-
mentos de espaço. Além destas, as medidas a usar dependem de distinções prévias:
qual é a tarefa, qual é a tecnologia, como é aplicada, quais são os objectivos do
estudo. Estas medidas são comparadas com padrões, como por exemplo: regras
por defeito (como o desempenho aleatório), teorias de desempenho óptimo, o de-
sempenho de outros programas, ou de humanos, padrões objectivos propostos por
humanos, ou julgamentos post hoc feitos por humanos [Cohen et al., 1994].

Ao percorrer o apêndice A de [Cohen et al., 1994], deparou-se-me a pergunta
fundamental que liga esta metodologia ao trabalho que me proponho apresentar
nesta dissertação. O terceiro critério para avaliar o projecto de experiências reza:
“Quais são os critérios para o bom desempenho? Quem define os critérios?”

A resposta a estas perguntas é um motivo de reflexão sobre a própria racionali-
dade e os seus critérios. O facto de a racionalidade ser situada impõe a maioria das
vezes a adaptação de critérios de decisão ad hoc. Mas a avaliação dos resultados
das experiências não é intrinsecamente diferente da avaliação que os agentes fazem
da sua própria actuação (e na qual baseiam a sua adaptação). Em particular, foi
sempre um projectista a delinear ambos os tipos de avaliação. E a pergunta vem
natural: porque razão o projectista desenharia uma das componentes para ser
“melhor” do que a outra? A maior parte das vezes (em particular quando o objec-
tivo do estudo é a demonstração) não há razão nenhuma, e o projectista usa dos
mesmos critérios (da mesma “racionalidade”) quer para a adaptação do agente,
quer para avaliação do seu desempenho. Porque se for descoberta uma maneira
melhor de escolher, as componentes são redesenhadas, mas sempre as duas em
conjunto. A alternativa a este cenário equivale a procurar e estudar propriedades
emergentes nos sistemas, e vou falar dela já a seguir. Quanto à metodologia
MAD, ela foi criticamente revista em [Coelho et al., 1994] e [Coelho et al., 1995],
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e a aplicação da metodologia dáı resultante (MAD estendida) a esta dissertação
será reavaliada criticamente no caṕıtulo 7.

Na verdade, o problema que expus agora sobre a dualidade avaliação da ex-
periência versus avaliação pelos próprios agentes, não é mais do que o problema,
já mencionado acima, da generalização dos resultados das experiências: até que
ponto a nossa avaliação das experiências não está demasiado centrada no projecto
dos agentes que nela participam?

Quando, como agora, as duas questões se confundem, e os critérios das ex-
periências parecem já ser eles próprios objectos da experiência, talvez tenhamos
chegado aos limites da simplificação, e das técnicas reducionistas. Uma alternativa
que ganhou relevo de tendência recentemente é a de inverter todas as posições,
e trocar a análise reducionista pelas śınteses integradoras, e a simplificação pela
complexidade [Waldrop, 1992].

Na área dos sistemas multi-agentes, o maior desenvolvimento desta tendência
deu-se na interacção com a área das ciências sociais, e teve o maior alcance com o
contraponto da simulação à experimentação controlada. Os sistemas multi-agentes
(e em geral a inteligência artificial distribúıda) vão buscar a sua inspiração a
fenómenos eminentemente sociais. Os exemplos são infindáveis, e têm como traço
comum a inserção do agente numa sociedade, com as consequências que isso tem
para o projecto do agente, e também do sistema. Tanto num caso como noutro,
a primeira metáfora a experimentar é a social, a motivada pela forma como os
agentes (principalmente) humanos se organizaram para enfrentar o fenómeno em
causa. Mas a inteligência artificial trouxe a vantagem dos modelos computacionais,
logo fáceis de manipular. E assim, a segunda metáfora, baseia-se na primeira mas
introduz variação.

Não demorou muito para os cientistas sociais se aperceberem do potencial que
poderia ter o retorno desta exportação de inspiração. A noção de agente e a
simulação computacional são as traves mestras da nova ciência da complexidade
[Conte et al., 1997].

A simulação computacional é metodologicamente apropriada quando um
fenómeno social não está directamente acesśıvel [Gilbert e Doran, 1994]. Uma
das razões dessa não acessibilidade é a complexidade ser de tal forma grande que
o investigador não pode abarcar os elementos relevantes do fenómeno. A simu-
lação baseia-se num modelo que é mais observável que o fenómeno-alvo. Muitas
vezes o estudo do modelo é tão interessante como o estudo do próprio fenómeno,
o modelo torna-se um objecto leǵıtimo de investigação [Conte e Gilbert, 1995].
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Há uma deslocação do enfoque da investigação das sociedades naturais (o com-
portamento de um modelo de uma sociedade pode ser observado “in vitro” de
forma a testar a teoria subjacente), para as próprias sociedades artificiais (estudo
de sociedades posśıveis, por exemplo, em modelos baseados na teoria dos jogos,
pode-se observar qual das diversas estratégias de interacção é mais adequada para
um determinado critério). As perguntas a que se pretende responder deixam de
ser “o que aconteceu?” e “o que poderá ter acontecido?,” e passam a ser “quais
são as condições necessárias para que um dado resultado seja obtido?,” e deixam
de ter um carácter puramente descritivo para adquirir carácter prescritivo. Uma
nova metodologia de investigação pode ser sintetizada, e designada “simulação ex-
ploratória” [Conte e Gilbert, 1995]. O carácter prescritivo (exploração) não pode
ser resumido simplisticamente a uma optimização, tal como o carácter descritivo
não se resume a uma simples reprodução dos fenómenos sociais reais.

Nas ciências sociais, uma metodologia apropriada à simulação computacional
poderia ser a delineada por Nigel Gilbert [Gilbert, 2000]:

1 identificar um “puzzle,” uma questão cuja resposta não se conhece;

2 definição do alvo da modelação;

3 normalmente, são necessárias algumas observações do alvo para fornecer os
parâmetros e condições iniciais do modelo;

4 após desenvolver o modelo (provavelmente na forma de um programa de
computador), a simulação é executada, e os seus resultados são registados;

5 a verificação assegura que o modelo está correctamente desenvolvido ;

6 a validação garante que o comportamento do modelo corresponde ao com-
portamento do alvo;

7 finalmente, a análise de sensibilidade diz quão senśıvel o modelo é a pequenas
mudanças nos parâmetros e condições iniciais.

Não estamos longe da metodologia MAD, mas há diferenças fundamentais:
na metodologia MAD falta o regresso ao fenómeno original. A ênfase continua
a ser no sistema, e a confrontação do modelo com a realidade é feita de uma
só vez e representada por relações causais. Toda a validação é feita ao ńıvel do
modelo e a viagem de regresso à realidade é feita já em generalização. De certo
modo, é aceitável essa diferença, visto o objecto das duas disciplinas ser também
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diferente. Mas, é o próprio Cohen que pede mais realismo na experimentação, e a
sua metodologia falha nesse envolvimento com o real.

Mas será que é posśıvel fazer melhor? Será que o passo de validação da
metodologia de Gilbert é um passo realista? Ou apenas podemos comparar mo-
delos com outros modelos e nunca com o real? Se o nosso modelo computacional
produz resultados que são adequados ao que se sabe sobre o fenómeno real, pode
dizer-se que o modelo está validado, ou isso depende da fonte do conhecimento
sobre esse fenómeno? Não será esse conhecimento obtido a partir também ele
de modelos? Por exemplo, de resultados de questionários feitos a uma amostra
representativa da população – onde está aqui o fenómeno real? Qual dos modelos
é então o correcto?

A resposta pode estar em [Troitzsch, 1997]: as ciências sociais têm um
propósito explanatório, mas também um outro preditivo e mesmo prescritivo.
Antes de fazer simulações que permitam predições e prescrições, é preciso com-
preender os fenómenos, e para isso usa-se a simulação exploratória, a exploração
de mundos simulados. Mas quando se faz previsão, o mundo real dá a resposta
sobre a validade do modelo.

Coligidos os resultados das simulações, eles têm que ser confrontados com o
fenómeno, para validação. Mas esta confrontação não é mais do que análise.
Uma vez feito o modelo do fenómeno a estudar, e o modelo dos dados a coligir,
temos mais uma vez uma simplificação do problema, e regressa a questão da
interpretação, que já encontrámos na experimentação localizada. Certamente que
nunca é posśıvel suprimir o papel do investigador, interpretador último de toda a
experiência, seja ela clássica ou de simulação. A aproximação de baixo para cima
(bottom-up) que está na base da simulação computacional obriga a considerar o
conceito novo de emergência.

Castelfranchi (referido em [Conte e Gilbert, 1995]) distingue os seguintes tipos
de emergência:

• Diacrónica, ou evolucionária: a partir de alguns precursores, um fenómeno
atinge a maturidade com o tempo;

• De tipo Gestalt, ou por camadas: a realidade é vista como um conjunto
multi-camadas de fenómenos, com diferentes ńıveis de complexidade. Num
certo ńıvel mais alto, podem ser observadas propriedades emergentes que
não podem ser detectadas em ńıveis de complexidade mais baixos. As pro-
priedades emergentes que são atribúıdas aos ńıveis mais altos não podem ser
atribúıdas aos elementos formais que pertencem aos ńıveis de baixo;
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• Representacional : as estruturas (por exemplo sociais) podem afectar
fenómenos a um certo ńıvel de análise B sem estarem representadas ao ńıvel
mais alto A. No entanto, mais tarde, os agentes podem adquirir (reconhecer,
aprender) essa representação no ńıvel A;

• Adaptativa: muitas vezes a noção de emergência é confinada à descrição de
efeitos “positivos,” como a auto-organização, que aumentam a adaptação do
sistema global. A emergência é vista como função, ou seja, um mecanismo de
retorno que opera sobre as acções e é responsável pela regulação e evolução
dos sistemas.

Mas a emergência pode também ser considerada na aproximação de cima para
baixo (top-down): basta considerar o exemplo de [Conte e Gilbert, 1995], de como
as normas sociais podem ser impostas nos agentes através da formação de novas
estruturas mentais.

Ao conduzir experiências e simulações, é uma preocupação constante do projec-
tista verificar se os comportamentos ditos emergentes não estariam já pré-progra-
mados, no sentido de serem uma consequência inevitável da forma como os agentes
foram constrúıdos. Gilbert [Gilbert, 1995] fornece um critério para distinguir com-
portamento emergente (no sentido Gestalt) de comportamento previśıvel a partir
das caracteŕısticas individuais dos agentes: não deve ser posśıvel derivar analiti-
camente o comportamento emergente global somente a partir da consideração das
propriedades dos agentes. Isto é, a análise tem que falhar, e a simulação é ine-
vitável para descobrir essas propriedades. Mas a emergência pode nem ser uma
propriedade estável ou sequer interessante dos sistemas: o que é interessante são
as macro-propriedades do sistema, e as suas relações com as micro-propriedades
[Gilbert, 1995].

Posso redesenhar o problema que descrevi acima (avaliação dos resultados
pelo projectista versus adaptação pelos agentes) no panorama mais restrito das
diferentes emergências de Castelfranchi. O observador do desempenho do agente
passa a ser o próprio agente, e a emergência-representacional confunde-se com a
emergência-Gestalt.

Quando propuser (no caṕıtulo 4) as funções de adaptação da escolha dos
agentes, vou introduzir esta exacta ligação entre projectista da experiência e
seu participante (agente). A informação que o agente usa para actualizar a
sua máquina de escolha pode ou não estar relacionada com a informação que
o projectista está interessado em observar. E as medidas de desempenho dos
agentes/sociedades podem ou não, correspondentemente, estar relacionadas com
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as medidas de avaliação das experiências. Mas recordemos a discussão do ińıcio
deste caṕıtulo, nem umas nem outras são as medidas perfeitas.

2.4 Limitações dos modelos de preferência

Nesta secção vou analisar com maior pormenor alguns argumentos que põem em
causa os fundamentos metodológicos da maximização da utilidade como agluti-
nadora das motivações de um agente racional.

Para uma abordagem utilitarista, é usual estabelecer restrições sobre as pre-
ferências dos agentes racionais, de forma a mostrar que a partir delas se pode
derivar o prinćıpio da máxima utilidade [Russell e Norvig, 1995]. Uma caracte-
rização posśıvel da relação de preferência pode ser dada por uma relação entre
estados:

A Â B A é prefeŕıvel a B (2.1)

A ∼ B o agente é indiferente entre A e B (2.2)

A º B o agente prefere A a B, ou é indiferente entre os dois (2.3)

Na caracterização axiomática acerca das propriedades da relação de com-
paração, torna-se necessário tomar como básica Â ou º. Russell toma Â como
básica, e restringe-a com os “axiomas da teoria da utilidade:” ordenabilidade
(usualmente chama-se comparabilidade), transitividade, continuidade, substitui-
bilidade, monotonicidade, e decomponibilidade (cf. [Russell e Norvig, 1995, pág.
474]).

A ordenabilidade é definida assim:

(A Â B) ∨ (B Â A) ∨ (A ∼ B) (2.4)

Mas esta caracterização pressupõe que o agente está na posse de um conhecimento
universal, em termos de preferência, sobre todos os estados; ou não consegue
distinguir os casos em que o agente é indiferente entre estados, e os casos em
relação aos quais o agente tem uma total ignorância. Esta ambiguidade resulta de
uma caracterização superficial da relação ∼, que se pode desdobrar em indiferença
(≈) e indistinguibilidade(∼) [Domotor e Stelzer, 1971]:

A ≈ B ↔ (¬(A Â B) ∧ ¬(B Â A)) (2.5)

A ∼ B ↔ ∀C, (A ≈ C)↔ (B ≈ C) (2.6)
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A relação ≈ é reflexiva, simétrica e não necessariamente transitiva, enquanto ∼
é uma relação de equivalência [Faria, 1992]. Russell propõe como segundo axioma
a transitividade:

(A Â B) ∧ (B Â C)→ (A Â C) (2.7)

Ora, o agente pode não saber distinguir certos estados, sem que essa indis-
tinguibilidade se torne transitiva (como no clássico exemplo do açúcar no café:
ninguém consegue distinguir entre dois cafés com mais ou menos um grão de
açúcar, mas aplicar a transitividade conduz a não distinguir entre o café sem e
transbordante de açúcar). Este exemplo põe em causa a transitividade como uma
necessidade no processo de axiomatização [Simon, 1996]. Mas para prosseguir no
caminho da quantificação, não se conhecem alternativas.

Quanto aos restantes axiomas (continuidade, substituibilidade, monotonici-
dade, e decomponibilidade), todos eles envolvem a existência de probabilidades
associadas à sua formulação. Independentemente do conceito de probabilidade
subjacente a este acto de fé na existência de medidas numéricas que quantifiquem
preferências, o que temos é uma quantificação numérica para originar uma outra
quantificação numérica que por sua vez dá origem às escolhas. Isto é, Russell ape-
nas consegue garantir a existência da utilidade recorrendo a um processo prévio
de quantificação cuja origem é no mı́nimo obscura.

Por contraste, podemos socorrer-nos da abordagem feita por João Faria na
construção de estruturas de probabilidade comparativa onde se analisa a cronologia
dum processo quantitativo feita sobre um suporte de credibilidades comparativo
(não quantificado) [Faria, 1992].

“Credibilidades ou preferências (do ponto de vista do indiv́ıduo) não
surgem usualmente numa forma quantificada, justificando assim que a
abordagem inicial se faça em termos comparativos, para mais tarde se
falar em números associados a acontecimentos.

Um dos caminhos consiste em tomar uma estrutura de probabilidade
comparativa, para depois procurar um processo quantitativo que de
alguma forma seja compat́ıvel com a estrutura previamente definida.”
[Faria, 1992, pág. 19]

O que Faria faz para a probabilidade pode-se generalizar para uma qual-
quer função de utilidade (aditiva), bastando para isso retirar a normalização
expressa no axioma M3 abaixo. No caso de funções de utilidade não aditivas,
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as dificuldades não são menores, como mostram os paradoxos encontrados em
[Triantaphyllou e Mann, 1989] quando estudam vários critérios (aditivos e não
só) para agregar (passar do caso multi-dimensional para o caso unidimensional)
várias medidas de preferência numa só função numérica.

Para melhor perceber as dificuldades em associar, de forma compat́ıvel,
números a convicções torna-se necessária alguma ferramenta estruturante. A es-
trutura básica das preferências a ordenar é um triplo (Ω,A,º), formado por um
universo (Ω), uma álgebra de sub-conjuntos de Ω (A), e uma relação de preferência
(º). Faria começa por exigir um mı́nimo de axiomas que lhe parece corresponder à
percepção emṕırica do que é aceitável para ordenação das preferências. Aceitável
quer dizer que a medida a construir deve ser compat́ıvel (no sentido definido
abaixo) com a relação de preferência. Esses axiomas são:

F0: ¬(∅ º Ω)

F1: º é uma relação de quasi-ordem (i.e., reflexiva e transitiva)

F2: A ⊇ B → A º B

F3: ((A ∪B) ∩ C) = ∅ → (A º B ↔ A ∪ C) º B ∪ C (aditividade)

A quantificação é caracterizada por uma função real definida em A pelos
seguintes axiomas:

M1: µ(A) ≥ 0

M2: (A ∩B = ∅)→ µ(A ∪B) = µ(A)− µ(B)

M3: µ(Ω) = 1

Dizemos que µ é compat́ıvel com º se

A º B ↔ P (A) º P (B) (2.8)

Reparemos que os axiomas F0 a F3 não exigem a comparabilidade. Mas nestas
condições não é posśıvel garantir a existência de uma quantificação compat́ıvel
com uma ordenação que siga a axiomática. Faria introduz uma comparabilidade
fraca (F4), entre um estado e o seu complementar, baseando-se na ideia de que a

“abordagem do desconhecido é muito frequentemente assumida numa
base binária. (...) O papel do decisor encontra-se muitas vezes confi-
nado à análise de A º AC e AC º A.
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(...)

O estado de conhecimento do indiv́ıduo face a uma estrutura [carac-
terizada por F0 a F3] é demasiado incipiente para que se possa pensar
em números associados a acontecimentos.” [Faria, 1992, págs. 30 e 35]

F4: Dados A e AC , tem-se A º AC ou AC º A

Já com esta axiomática, Faria consegue alguns resultados originais, que no
entanto ainda não conduzem a uma medida compat́ıvel. Aliás, mesmo na estrutura
clássica da axiomática esse objectivo não será alcançado.

Faria recorre a um exemplo histórico [Kraft et al., 1959] para ilustrar que a
quantificação de preferências compat́ıvel com uma determinada estrutura com-
parativa inicial pode originar desvios de coerência, nomeadamente a perca da
transitividade. Ou seja, uma organização plauśıvel do processo axiomático no
estádio comparativo (na linha de [de Finetti, 1975] e [Savage, 1954]) não garante
a existência de uma medida (eventualmente uma probabilidade) compat́ıvel com
a estruturação das preferências.

Na estrutura mais forte (axiomática de Savage), estabelecem-se os seguintes
axiomas:

S1: (A º B ∧B º C)→ A º C

S2: A º B ∨B º A

S3: A º ∅

S4: Ω Â ∅

S5: (((A ∪B) ∩ C) = ∅)→ ((A º B)↔ (A ∪ C º B ∪ C)) (aditividade)

No exemplo de [Kraft et al., 1959], com Ω = {a, b, c, d, e} (espaço arbitrário
com cinco elementos), é estabelecida a seguinte ordenação, que facilmente se veri-
fica que obedece aos axiomas S1 a S5 (a partir de †, a ordenação está já determi-
nada pelas preferências anteriores, pelas propriedades da ordenação dos comple-
mentares):

∅ ≺ a ≺ b ≺ c ≺ ab ≺ ac ≺ d ≺ ad ≺ bc ≺ e ≺ abc ≺ bd ≺ cd ≺
ae ≺ abd ≺ be ≺† acd ≺ ce ≺ bcd ≺ abe ≺ ace ≺ de ≺ abcd ≺ ade
≺ bce ≺ abce ≺ bde ≺ cde ≺ abde ≺ acde ≺ bcde ≺ abcde = Ω (2.9)
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Na estrutura comparativa tem-se ac ≺ d, ad ≺ bc e cd ≺ ae. Tomando agora
µ(a) = A,µ(b) = B, . . . µ(e) = E, se existisse µ compat́ıvel com Â, ter-se-ia

A+ C < D

∧ A+D < B + C

∧ C +D < A+ E (2.10)

No entanto, adicionando as três desigualdades, tem-se

A+ C +D < B + E (2.11)

o que contraria a ordenação comparativa, onde be ≺ acd. Ou seja, para esta orde-
nação comparativa, que obedece aos axiomas S1, . . . , S5, não é posśıvel encontrar
uma quantificação compat́ıvel.

Existe uma convicção generalizada no seio dos utilitaristas de que em es-
truturas axiomáticas do tipo da de Savage existe sempre uma medida quanti-
tativa compat́ıvel. Como acabámos de ver, recorrendo ao exemplo histórico de
[Kraft et al., 1959], isto é falso.

Afirmação 2.10 Esta é uma das razões fortes que me leva a tentar encontrar
uma abordagem alternativa para o processo da deliberação não ficar algemado a
uma quantificação estática.

2.5 Abordagens relacionadas

Nas secções anteriores procurei demonstrar a necessidade de encontrar um novo
modelo de decisão para agentes autónomos em ambientes dinâmicos e abertos.
Este modelo deve ter em conta uma caracterização da racionalidade como situada,
individual, e multi-variada. Examinei a questão da escolha nas arquitecturas
multi-agentes, para concluir que tem sido ou evitada, ou abordada com ligeireza,
vergando-se à visão simplista da utilidade como a única motivação dos agentes.
Cruzei a questão das metodologias experimentais e de simulação com a questão da
decisão por parte dos próprios agentes envolvidos nas experiências. Recorri então a
exemplos teóricos para demonstrar inequivocamente as dificuldades que as secções
anteriores já indicavam. Mostrei assim a existência de um espaço para uma nova
proposta de modelo de decisão que pondere seriamente essas dificuldades.

Nesta última secção deste caṕıtulo, vou olhar para outras propostas que podem
ocupar algum desse espaço, e revê-las criticamente. Na maior parte delas encontro
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ideias que exploro ou poderia explorar na minha própria proposta. Em todas elas
encontro a prova de que não sou só eu a encontrar o tal espaço vazio. Em nenhuma
delas consigo visualizar o espaço totalmente preenchido, e dáı a relevância de mais
este esforço descrito nesta dissertação.

2.5.1 Objectivos-e-valores

Não há muitos autores que se tenham dedicado à noção de valor no contexto
de agentes inteligentes, e mesmo quando o fazem, eles nunca são inclúıdos na
arquitectura do agente.

Afirmação 2.11 Normalmente, os valores são traduzidos numa qualquer fun-
cionalidade do sistema, ou simplesmente deixados de fora.

Um exemplo disto, é o trabalho de Kiss (ver [Kiss, 1996]). Kiss propõe fundar
a noção de agente e de sistemas multi-agentes numa estrutura baseada na disci-
plina de dinâmica, que atravessa várias disciplinas, como a f́ısica, a matemática,
a filosofia, etc. A sua intenção é

“mostrar que a perspectiva da dinâmica oferece uma interpretação
coerente em muitos conceitos da teoria de agentes” [Kiss, 1996, pág.
247]

Kiss considera os objectivos e valores do agente como atractores no espaço de
estados que representa o sistema (multi-agentes). Mas os objectivos e valores são
mantidos juntos, e não é feita nenhuma tentativa de os distinguir. Claramente,
valores e objectivos não são a mesma coisa, porque se fosse esse o caso, não have-
ria menção dos dois. Mas não só são representados da mesma maneira, como
também não é desenhada qualquer fronteira conceptual entre as duas noções, nem
mesmo quando se descreve a noção de campo potencial, que permite a definição
de atractor. Este potencial é interpretado em termos da teoria de agentes como
uma métrica ‘hedonista,’ ou de ‘satisfação.’ Mas agora, Kiss coloca esta noção
sob a categoria dos ‘afectos’ na teoria de agentes, enquanto os objectivos estariam
naturalmente na categoria das atitudes volitivas (ou conativas). De qualquer for-
ma, estamos próximos de uma noção utilitária da preferência (ou do valor), uma
métrica unidimensional sobre o espaço de estados.

Blanford caracteriza os valores de longo prazo dos agentes como objectivos
que guiam as suas escolha entre alternativas posśıveis de acção, mas que não são
alcançáveis [Blandford, 1997].
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“[O agente] tem crenças acerca de quão bem os tipos particulares de
acção satisfazem os seus valores.” [Blandford, 1997, pág. 116]

Há alguma confusão, o autor não consegue decidir exactamente onde usar
‘objectivos’ e onde usar ‘valores.’ De facto, acaba por usar ‘fins.’ A minha in-
terpretação é que os valores são para Blanford objectivos-terminais, e também
meta-objectivos, e não podem ser alcançados. Um exemplo de objectivo não al-
cançável é

“ser rico e famoso, [uma vez que] nunca existe uma altura em que uma
pessoa esteja disposta a dizer “Ok, alcancei isso, agora vou fazer outra
coisa qualquer!” ” [Blandford, 1997, pág. 120]

Estes objectivos são tratados como valores. Eu caracterizaria aquele objectivo não
como “não alcançável,” mas como um “objectivo de manutenção,” um objectivos
que precisa de ser primeiro conseguido, e depois mantido, e logo, longe de um
valor.

2.5.2 Valores

A abordagem à cognição de Castelfranchi e do seu grupo é de tal for-
ma importante nesta dissertação, que ponderei longamente se deveria ou
não incluir a sua aproximação aos valores nesta secção, ou inclúı-la mes-
mo nas ráızes do trabalho que produzi. Decidi fazer as duas coisas.
As contribuições de [Miceli e Castelfranchi, 1989, Miceli e Castelfranchi, 1990,
Miceli e Castelfranchi, 1992], bem como as conversas que mantive (e o est́ımulo
que recebi) com Maria Miceli e Cristiano Castelfranchi tiveram certamente esses
dois papéis: de fortalecer uma base psicologica e cognitivamente sólida para a abor-
dagem à decisão com base em valores, e de mostrar como as lacunas existentes e o
trabalho por fazer numa tal vertente justificava ainda o meu investimento. Quan-
do motivar de vez a introdução dos valores na arquitectura cognitiva vocaciona-
da para a escolha, hei-de confrontar com profundidade a abordagem de Miceli
e Castelfranchi. Por enquanto, vou apenas sumariar essa proposta, explicando
porque entendo que não responde ainda aos problemas levantados anteriormente.

Miceli e Castelfranchi propõem uma noção de valor como um objecto mental
de primeira grandeza, e não substitúıvel por outros conceitos relacionados, como
o de valência, objectivo, necessidade, padrão, ou norma. Para eles, o valor é um
tipo particular de avaliação, logo um objecto entre as crenças e os objectivos. As
avaliações são um tipo particular de crenças que relacionam um agente avaliador,
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uma entidade avaliada, e um objectivo a alcançar. Um valor será uma avaliação
em que este objectivo é deixado por especificar, ou seja, uma avaliação abstracta.
Aos valores é assim retirada a carga afectiva, por associação com um certo carácter
“técnico” (good for). Mas ao limpar o valor de toda a relação com os objectivos,
não se consegue evitar um certo sabor de afectividade no sentido de “bondade.”
Os valores explicitam o que é bom e o que é mau. Não se consegue também
impedir de pensar os valores como abstracções de objectivos terminais, coisas ou
estados que se pretendem por nenhuma outra razão, que essa, de se pretenderem.

Aqueles autores preocupam-se em distinguir os valores dos conceitos relaciona-
dos, como objectivos ou normas. Ao fazê-lo, começam a desenhar a arquitectura
de uma mente onde estes conceitos se relacionam para gerar (e gerir) o compor-
tamento. Por exemplo, consideram que os objectivos são estados reguladores na
mente do agente, enquanto os valores são julgamentos, e portanto não geram di-
rectamente acção. Uma diferença em relação às normas é que, apesar de os valores
serem fortemente normativos, eles são usualmente mais estáveis do que as normas
(podemos pensar no valor da honestidade por oposição à regra da prioridade na
entrada das rotundas). Mas a análise da dinâmica dos valores e do seu papel
na vida mental (em particular, como podem influenciar e ser influenciados pela
decisão) fica aquém do necessário para uma implementação de um agente.

Os valores parecem vergar-se a um valor supremo da “bondade,” o que em si
não é defeito algum. Miceli e Castelfranchi citam apropriadamente MacIntyre:

“(...) conflitos entre valores rivais não podem ser racionalmente re-
solvidos. Em vez disso, uma [pessoa] tem que simplesmente escolher
(...)” [MacIntyre, 1981], citado em [Miceli e Castelfranchi, 1989, pág.
185].

Afirmação 2.12 Falta ainda dizer como essa escolha deve ser feita e qual o papel
que os valores desempenham nesse processo.

Uma outra abordagem aos valores ocorre em [Fox e Parsons, 1997]. A descri-
ção e a linguagem associada aos valores são um passo significativo no caminho
para formalizar decisões explicitamente baseadas em valores. A minha abordagem
diverge da de Fox e Parsons em dois aspectos importantes. Em primeiro lugar,
defendo que devem-se tomar em consideração múltiplos valores, e não se pode
colapsar todos os valores envolvidos numa decisão em um único valor fundamental.
Em [Fox e Parsons, 1997], não só o fazem, mas também integram este valor com
o valor de verdade das crenças, para considerar apenas um valor final, “valor
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esperado” de alguma acção. Os autores vão assim ainda mais longe do que que a
noção de racionalidade baseada em utilidades que critiquei acima (cf. ver também
[Castelfranchi e Conte, 1997]).

A segunda diferença é em parte consequência da primeira. No modelo de Fox
e Parsons, os valores são usados como caracteŕısticas de outros objectos mentais,
como crenças e acções. Não há lugar para uma visão dos valores como objectos
mentais de primeira classe. O valor esperado de uma acção pode ser considera-
do, digamos, bom (+), mas não há qualquer forma de se poder falar de ‘bon-
dade.’ Pelo contrário, penso que é importante ter valores como objectos mentais
de primeira classe, objectos que não se podem reduzir a combinações de outros
objectos mentais, como objectivos e crenças, que podem ser manuseados directa-
mente, endereçados, e mesmo comunicados. Mas estas vantagens são mais óbvias
quando se tem uma multiplicidade de valores na mente, e de relações entre eles.

2.5.3 Normas-e-valores

Smit and Verhagen instigam ao estudo das disciplinas de filosofia e
ciências sociais para obter inspiração para a área de sistemas multi-agentes
[Smit e Verhagen, 1995]. Propõem-se usar apenas um modelo de racionalidade,
combinado com diferentes modelos de deliberação, em vez de considerar racionali-
dades variadas. Mas parece-me que brincam um pouco com as palavras, pois logo
definem comportamento racional:

“Nós acreditamos que comportar-se racionalmente significa nada
mais (ou menos) do que o comportamento que se pode explicar
em termos das deliberações nas quais o comportamento se baseia.”
[Smit e Verhagen, 1995, pág. 131]

Mas então, temos na mesma várias racionalidades, pois a racionalidade equi-
vale à deliberação. Quanto aos modelos de deliberação, os autores constroem uma
hierarquia linear, com o modelo est́ımulo-resposta na base (nenhuma deliberação,
o que aliás contesto, ver discussão na secção 2.2). Imediatamente acima vem o mo-
delo usado em economia, que se baseia na teoria sociológica da escolha racional.
O homo economicus é individualista, persegue a optimalidade e o seu interesse
próprio, e a sua função de escolha é baseada na utilidade. Um modelo de delibera-
ção ainda mais sofisticado é o BDI. A interpretação dos autores dos modelos BDI é
algo confusa, por exemplo, não é verdade que a alternativa que o agente pretende
seguir seja escolhida pelo racioćınio meios-fins (cf. [Bratman et al., 1988]). Se é
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verdade que as escolhas podem ser clarificadas olhando para as crenças dos desejos
dos agentes, elas são realmente feitas usando uma função de escolha similar à do
modelo de escolha racional (ver secção 2.1 e [Wooldridge, 2000]). E portanto não
é verdade que

“Racionalidade significa aqui [nos modelos BDI] que as crenças, de-
sejos, e intenções dos agentes são coerentes.” [Smit e Verhagen, 1995,
pág. 132]

Mas basta consultar o texto de referência [Castelfranchi, 1990], para constatar
que também não é verdade que todos estes modelos se baseiam

“na ideia de solipsismo metodológico, isto é, [na ideia de que] na mente
do agente a existência de outros agentes não desempenha nenhum pa-
pel.” [Smit e Verhagen, 1995, pág. 132]

Subindo mais um ńıvel na hierarquia, encontramos o modelo BDI de delibe-
ração, estendido com normas e valores. O agente ainda persegue apenas o seu
próprio interesse, mas pode avaliar objectivos e meios para os atingir usando con-
ceitos cognitivos, morais e estéticos. Não há indicação de quaisquer mecanismos
de gestão dos vários conceitos, e portanto, esta descrição é um pouco vaga. Mas
alguma clarificação é feita no último ńıvel.

O ńıvel de topo é um modelo BDI, com normas e valores, e o anseio de partilhar
essas normas e valores com outros. O agente apela às normas e valores dos outros
agentes, mas não por interesse próprio. O agente é finalmente social(!) porque
tem motivações que o transcendem. Este estádio (tântrico) obriga a que mais
agentes partilhem esse anseio, e parece-me que rouba os agentes da sua vontade
própria, resultando não mais do que um conjunto de restrições impostas aos seus
(meta-)objectivos (ver secção 2.2).

As normas e valores são vistas como impondo uma “ética [que] pode ser vista
como um desejo de segunda ordem, [que] foca o agente no que ele quer querer”
[Smit e Verhagen, 1995, pág. 132]. Tal como no trabalho de Kiss, também aqui
a expressão ‘normas e valores’ nunca é quebrada, ficando por esclarecer o que se
entende por cada um dos objectos, e acima de tudo, quais os mecanismos a eles
associados. A certa altura, a expressão muda mesmo para ‘norma ou ideal.’ Smit
e Verhagen referem [Habermas, 1981] como a origem desta teoria, onde a acção
é explicada por referência às normas e valores do grupo, ou seja, sociais. O que
permanece ainda por explicar é qual é a visão individual das normas e valores da
sociedade, e como esses conceitos influenciam a decisão.
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Afirmação 2.13 A explicação de que o agente já não persegue os seus próprios
objectivos, mas sim os objectivos da sociedade, reduz o agente a um resolvedor de
problemas, carece de ser consubstanciada em mecanismos, e aliás é obviamente
falsa.

As propostas de [Jennings e Campos, 1997] baseiam-se na ideia de uma utili-
dade duplamente facetada. Utilidade individual e utilidade colectiva devem estar
numa mesma escala, ou pelo menos numa escala comparável: elas vão ser somadas.
Em [Smit e Verhagen, 1995] é colocado o rótulo “normas e valores” ao que Jen-
nings chama de “convenções.” Antes já Jennings tinha chamado convenções às
regras de comportamento usadas em [Kinny e Georgeff, 1991] para caracterizar o
comportamento dos agentes BDI em “ousados,” “normais,” e “cautelosos.”

Esta ligeira confusão terminológica prende-se na verdade com a ausência de
constatação de que nenhum destes conceitos é uma pro-atitude, são sim conceitos
motivacionais.

Para reger o comportamento dos agentes, embora mantendo a sua autonomia,
os agentes devem manter controle e decidir por si próprios quais os objectivos a
adoptar, como esses objectivos devem ser perseguidos, e quais as acções que devem
ser executadas em que altura. Mas Jennings tem deśıgnios para a sociedade de
agentes como um todo. Assim, uma primeira hipótese que coloca é a “Hipótese
da Centralidade dos Compromissos e Convenções” [Jennings, 1993a]

Todos os mecanismos de coordenação podem em última instância ser
reduzidos a compromissos (conjuntos) e suas convenções (sociais) as-
sociadas.

Jennings pretende impor aos seus agentes o conceito de responsabilidade so-
cial. Isto é, um agente soma os custos e benef́ıcios tanto individuais como colec-
tivos e dáı retira a sua função de utilidade conjunta (cf.[Jennings e Campos, 1997,
Margolis, 1982, Hogg e Jennings, 1997]). O “Prinćıpio da Racionalidade Social”
afirma:

Se um membro de uma sociedade responsável pode executar uma acção
cujo benef́ıcio conjunto (soma do benef́ıcio individual com o benef́ıcio
social) for maior do que o seu custo conjunto, então ele pode seleccionar
essa acção.

Neste caso, Jennings e Campos explicam com clareza quais são os mecanismos
envolvidos na decisão. O problema é que a autonomia do agente fica severamente
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limitada: a regra do seu “ńıvel social” impõe-se sempre para determinar as acções
que ele pode escolher. Ou seja, o agente nunca pode transgredir, como já afirmei
na secção 2.2. Agora, o agente pode levar em conta os seus interesses, através da
incorporação na função de decisão da sua utilidade individual, mas ainda depende
de um balanço dos interesses individuais e colectivos que não é o seu: ele deve ser
explicitamente codificado nos membros da sociedade, ou usado como um prinćıpio
orientador pelo projectista dos agentes responsáveis [Jennings e Campos, 1997].

Jennings e Campos ainda admitem a dificuldade de encontrar uma função
de utilidade precisamente quantificada, embora não explorem o assunto. Mas se
pararmos para pensar um pouco no que significa encontrar tal função, temos logo
uma ideia da complexidade da tarefa. Uma função de utilidade individual é já
uma avis rara. Mas aqui precisamos de uma para cada agente na sociedade, e
ainda, para cada agente, da função de utilidade da sociedade como um todo (se
assumirmos, para simplificar, que os agentes se agrupam num único grupo, ou seja,
não há múltiplos grupos com interesses potencialmente em conflito). Precisamos
ainda que as visões individuais da utilidade colectiva sejam a mesma (irrealista, a
não ser que imposto pelo projectista, caso em que não há autonomia) ou, sendo
diferentes, que sejam compat́ıveis umas com as outras (porque queremos agentes
responsáveis, para assegurar coordenação). E ainda queremos afinar as escalas
de todas essas utilidades de forma a obter um “bom” (neste momento já me
pergunto em termos de quê, uma nova utilidade?) balanço entre as individuais
e as colectivas (levantam-se questões de autonomia), entre as várias individuais,
entre os vários agentes (levantam-se questões de poder). É irrealizável [Faria, 1992,
Triantaphyllou e Mann, 1989, Hales, 2001].

O balanço entre utilidade individual e colectiva é muito precário, e o modelo de
[Jennings e Campos, 1997] mostra-o bem. Ao criticar uma noção de racionalidade
individual próxima do óptimo de Pareto (o resultado esperado da acção do agente
resulta na maior utilidade posśıvel para todos os agentes em interacção, e qualquer
outra combinação de acções resulta numa utilidade menor), Jennings e Campos
afirmam que ela não captura a ideia de fazer coisas pelo bem maior. Mas o bem
maior impede a autonomia individual.

Afirmação 2.14 O equiĺıbrio entre o bem maior e o bem menor passa a ser ele
próprio o bem ainda maior, numa regressão infinita.



2.5. Abordagens relacionadas 53

2.5.4 Normas e obrigações

O equiĺıbrio entre o interesse próprio e uma imposição superior ilustra bem a
problemática dos valores. Mas na vida comum encontram-se exemplos abundantes
de um tal comportamento: a obediência a normas. As normas são convenções
entre os agentes, que restringem os comportamentos posśıveis. É normalmente
do interesse próprio do agente cumprir a norma, e também do interesse colectivo.
Os agentes podem ter benef́ıcios pessoais em desrespeitar a norma, mas admitem
que nesse caso há uma perda colectiva óbvia, e tão viśıvel como o seu benef́ıcio
pessoal para os outros agentes. Claro que isso poderia levar os outros agentes a
desrespeitar também, de forma que deixa de haver vantagem individual em não
cumprir, quer em termos relativos aos outros agentes, quer em termos absolutos.

Por exemplo, eu posso não parar num sinal vermelho, ganhando algum tempo,
mas aumentando a insegurança colectiva (o que é mau). Se mais pessoas me
imitarem, não só perco a vantagem comparativa em relação aos outros, como o
aumento generalizado da insegurança me vai pôr a mim próprio em perigo. Pode-
-se ainda argumentar que se todas as pessoas ganharem tempo, o páıs será mais
produtivo, e isso é bom. Mas isso só vem complicar ainda mais a situação de
escolha. No modelo dos múltiplos valores, eu responderia que há dois valores
(tempo, ou produtividade, e segurança) em causa, e é preciso dar primazia a um
deles para cada situação espećıfica (por exemplo, se eu for levar alguém à urgência
do hospital a prioridade pode-se alterar).

É claro que a sociedade não se fia no bom senso (até porque como vimos
no exemplo acima, isso não seria sempre evidente) dos indiv́ıduos para garantir o
respeito pelas normas: são criados mecanismos para isso, entre os quais a educação,
a coerção, a punição, a reputação, etc. Institui-se a norma de que “as normas são
para cumprir.” Ou o valor de que “cumprir as normas é bom.” Os dois conceitos
são de certa forma correspondentes.

Afirmação 2.15 Não existe nenhuma razão de fundo que distinga a problemática
dos valores da das normas.

As normas têm a vantagem de terem instâncias bem estudadas e consensuais,
como as promessas, obrigações, contratos, leis, etc. Por outro lado, os valores,
sendo mais abstractos, permitem uma aplicação mais geral, são mais facilmente
introduzidos como objectos mentais primitivos, relacionam-se mais facilmente uns
com os outros, e com a ub́ıqua utilidade. Num agente completo, sempre co-existi-
riam valores, normas, e todo o tipo de outros objectos mentais, cada um com os
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seus próprios mecanismos. Para este estudo, interessa-me dar ênfase nos valores e
seus mecanismos, como uma contribuição para o entendimento do que poderá ser
a mente desse agente.

Para uma ênfase nas normas do ponto de vista cognitivo, a revisão de
[Conte e Castelfranchi, 1995a] é exemplar (de facto, foi numa conversa com
Rosaria Conte que chegámos juntos à conclusão da similaridade das duas apro-
ximações). As normas não são restrições ao repertório de acções dos agentes, de
modo a permitir verdadeira escolha normativa. As normas não se destinam a me-
lhorar a coordenação num sistema multi-agentes; esse poderá ser uma das funções
das normas, mas não a única. As normas não se difundem e espalham apenas
para optimizar o comportamento do sistema; é necessário entender como é que um
agente acaba por ter uma tal restrição e por que é que ele decide respeitar certa
norma.

Em [Babuceanu, 1998], os agentes representam restrições sociais sob a forma
de obrigações e interdições, e raciocinam sobre elas para encontrar cursos de acção
que não as violem, ou as violem da forma imposta pelos agentes com autoridade,
ou pelas prioridades. Para tal, uma representação fundada na lógica deôntica
dinâmica é estendida com custos de violação, e reformulada como um método de
propagação de restrições.

Por contraste, em [Conte e Castelfranchi, 1995a], a ênfase é dado no papel das
normas como macro-objectos e micro-objectos, ou seja, objectos sociais úteis, e
construções mentais. Os agentes seguem um modelo de adopção de normas que é
um caso especial de adopção de valores. A razão disto é que:

“intuitivamente, [as normas] expressam os desejos de alguém e
atribuem tarefas a outra pessoa (...)” [Conte e Castelfranchi, 1995a,
pag. 85, ênfase original]

Ou seja, as normas são colocadas no conjunto das pro-atitudes, e é-lhes retirado
o seu papel motivacional. Isto está de acordo com a visão dos autores de basear
a adopção de objectivos em objectivos pré-existentes (cf. caṕıtulo 5). Mas nesta
árvore de objectivos, faltam-nos então as razões para a raiz. De onde vêm os
objectivos originais? No caso dos múltiplos valores (como tenho a certeza que
seria posśıvel postular numa outra visão das normas), eu proponho mecanismos
para suprir essa falta, no caṕıtulo 5. Repare-se que mesmo estipulando os sujeitos
envolvidos nas normas (o soberano, que as emite; o destinatário, que é o alvo
ou o executor; o defensor, que verifica a sua aplicação; e o observador externo,
que reconhece e descreve normas que não lhe dizem respeito), o problema não
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desaparece, porque fica sempre à discrição do destinatário a aceitação ou recusa
das normas.

2.5.5 Impulsos e motivação

Para construir um agente sintético que exiba comportamento emocional, Juan
Velásquez [Velásquez, 1997, Velásquez, 1998] utiliza um modelo de selecção de
comportamentos baseado em competição pelo controle do agente. O sistema de
comportamento é um sistema distribúıdo, composto por uma rede de comporta-
mentos espećıficos. Estes têm um valor de energia associado, que é actualizado
em cada ciclo de funcionamento. O comportamento com maior energia é o selec-
cionado. Os valores de energia dependem das motivações (emoções, disposições,
impulsos, dor) e de est́ımulos externos.

O sistema emocional funciona de maneira análoga, mas aqui a emoção vence-
dora pode ser uma emoção composta de várias emoções primitivas. A composição
baseia-se numa ontologia de emoções, que depende dos valores de intensidade das
emoções primitivas. Há diversas maneiras de fazer variar esses valores de intensi-
dade, neste modelo através de mecanismos que despoletam as emoções: neuronais,
sensitivo-motores, motivacionais e cognitivos.

Esta arquitectura complexa e intrincada acaba por não conseguir distinguir
completamente as utilizações das motivações do ponto de vista emocional e do
ponto de vista comportamental. Os dois sistemas funcionam de forma relativa-
mente independente, mas têm por base os mesmos conceitos (supostamente basea-
dos em conceitos biológicos), e os mesmos mecanismos de actualização dos valores
de energia. A influência é depois rećıproca entre emoções e comportamentos, com
base numa ontologia ad hoc.

De certa forma mais conseguido é o sistema motivacional descrito em
[Breazeal (Ferrell), 1998]. O conceito de impulso (drive) é usado para fornecer
a motivação que despoleta os comportamentos, com base em valores de activação.

Afirmação 2.16 Esta multiplicidade de motivações em competição para a se-
lecção do comportamento pode ser vista como uma construção de um sistema de
valores.

As principais diferenças são a ênfase na perspectiva comportamental (por con-
traste com a minha ênfase na decisão), a abordagem declaradamente ad hoc e pré-
-programada para a selecção de acções de um robô que se assemelha a um humano
(por contraste com a generalidade do modelo dos valores), e a fundamentação dos
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impulsos nas necessidades do robô – tendência para um regime homeostático –
(por contraste com a fundamentação das decisões na vontade do agente).

O modelo de Breazeal (Ferrell) (como já o de Velásquez, no qual aliás se baseia
parcialmente) tem como vantagem evidente a facilidade natural de funcionamento
paralelo. Como a maioria dos modelos de decisão, o modelo dos múltiplos va-
lores funciona com base num único processo centralizador, com mecanismos de
controle que permitem as interrupções. No final, o resultado da disputa entre
os impulsos será também um só comportamento vencedor, mas a aplicação na
arquitectura de subsunção [Brooks et al., 1998] pode permitir execução paralela.
É interessante que os resultados experimentais de [Breazeal (Ferrell), 1998] este-
jam bastante próximos dos resultados das experiências com o modelo dos valores
aplicado ao caso de um só agente (ver caṕıtulo 6 e [Antunes e Coelho, 1999a]):
obtêm-se comportamentos diversificados mas não caóticos, estabilidade mas não
obsessão.

2.5.6 Dependência e poder

Como nos restantes casos desta secção, a noção de poder também influencia as de-
cisões dos agentes, em particular sobre as suas interacções. Segundo Castelfranchi
[Castelfranchi, 1990], a questão fundamental quando se lida com vários agentes
não é “como conseguir que esses agentes alcancem um objectivo social?” As duas
questões mais importantes transportam a motivação para o comportamento do
agente para o foro do seu interesse próprio:

• Problema da Socialidade: Porque é que um agente autónomo inicia inter-
acções sociais?

• Problema da Adopção: Como é que um agente consegue que o seu problema
se torne social, isto é, seja adoptado por outros agentes?

A resposta à primeira questão é a dependência, enquanto a resposta à segunda
é o poder. Um problema estrutural que Castelfranchi identifica na maioria das
abordagens às interacções sociais é a assumpção de benevolência. A incerteza das
trocas sociais é resolvida postulando benevolência nos agentes. Assim, nunca se
coloca a questão de o agente reciprocar (cumprir a sua parte) uma vez obtido o
que pretende. As promessas são sempre cumpridas, os negócios sempre finalizados.
Mas o interesse próprio não é assim respeitado, e racionalidade está em “perigo.” A
resposta a este problema funda-se na noção de poder social, que se baseia na noção
de poder como capacidade. O poder social assume diversas formas, como sejam a
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dependência, o poder de um agente sobre outro a propósito de um objectivo (power
over), a possessão (que pressupõe a noção de recurso), e o poder de influência.

Para Castelfranchi, a noção de autonomia funda-se na noção de escolha, como
se vê na seguinte passagem:

“ Para ser autónomo, um agente tem que tomar decisões reais e ter
preferências reais. Ou seja, ele tem que:

1) Ter os seus próprios objectivos: um agente autónomo tem objec-
tivos autónomos!

2) Ser capaz de tomar decisões acerca dos seus próprios objectivos
(conflitos internos).

3) Adoptar objectivos de outros agentes fazendo apenas a sua
própria escolha acerca deles: (a adopção não é nem automática
nem governada por regras, e não é apenas requerido que o objec-
tivo não seja inconsistente com os objectivos pré-existentes).

4) Ver a adopção como uma forma de permitir que o agente alcance
algum objectivo.

5) Controlar a aquisição de crenças, a sua “credibilidade,” em
relação a crenças prévias: um agente que engole tudo pode ser
influenciado a fazer tudo.” [Castelfranchi, 1990, pág. 59]

Mas sobre a maneira como as escolhas são feitas, Castelfranchi apenas aponta
algumas pistas, e se algumas são irrepreenśıveis, outras não me parecem muito
prometedoras:

“As preferências têm que ser definidas como seriam num sistema não-
-social capaz de tomar decisões a propósito dos seus próprios objec-
tivos, portanto não com uma lista pré-determinada de comparação
entre objectivos. Os conflitos e os resultados não podem ser todos
previstos; (...) dependem do contexto. Num decisor real, os objec-
tivos têm valores (que derivam também das crenças a propósito da sua
utilidade e probabilidade) e, tendo como base estes valores (...) eles
podem sempre ser comparados quando uma escolha for necessária.”
[Castelfranchi, 1990, pág. 59, ênfase minha]

O “também” que enfatizei acima pode ilibar Castelfranchi de acusações de
(tot)utilitarismo. Mas a descrição do modo como as preferências são exercidas em
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contexto não nos leva muito longe na construção dos agentes que deixa antever,
mesmo à luz de textos mais recentes [Castelfranchi, 1995].

A aplicação destas noções sociais foi levada à prática por Jaime Sichman
[Sichman, 1995], e mostrou que os mecanismos de racioćınio social conduzem a
uma racionalidade bem diferente da usual racionalidade económica, ou utilitária.
A ênfase principal do seu trabalho prende-se com as consequências da visão indivi-
dual da sociedade na resolução de problemas eminentemente sociais, em particular,
na motivação (sempre de tipo lógico ) para a formação de coligações. Mas não
se nota uma diferença marcante em relação às abordagens baseadas nos modelos
BDI, no que diz respeito à escolha. O impacto de considerar as noções de de-
pendência nota-se sim num maior realismo na avaliação das situações sociais, e na
consciencialização por parte dos agentes da sua condição de seres sociais (e nas
consequências que isso tem na confecção de planos multi-agentes: planos para os
quais o agente não tem autonomia de meios).

Afirmação 2.17 O assunto “escolha” permanece ainda por explorar com o devido
peso.

Já em [Brainov e Sandholm, 1999], o poder está relacionado com um plano
multi-agentes particular. A dependência pode garantir a estabilidade numa co-
munidade de agentes com interesse próprio, mas esse interesse próprio equivale a
maximização da utilidade. Nesta utilidade juntam-se não só os custos e benef́ıcios
dos planos parciais dos agentes, mas também os custos de exercer o poder e os
prejúızos decorrentes da dependência; e os agentes podem “pagar” aos outros
agentes, em unidades de utilidade, a resolução de conflitos de poder. Um sistema
de dois valores poderia ser aqui visualizado, mas a solução utilitária impede-o.
Numa situação de poder e dependência, os planos podem não estar bem definidos,
ou não serem (re)conhecidos por todas as partes. E no entanto, as relações
de poder mantêm-se, por outros motivos que não a maximização da utilidade:
relações de confiança, de temor, hábitos, obrigações, papéis, responsabilidades,
meta-objectivos, etc.



Caṕıtulo 3

Escolha baseada em múltiplas

avaliações

Fazia muito calor no escritório e à tarde, à sáıda,
gostei de passear lentamente ao longo do cais.

O céu estava verde e eu sentia-me contente.
Mas apesar disso fui directamente para casa,

pois queria cozer umas batatas.
in [Camus, 1941, pág. 81]

A ideia central desta dissertação é: perante uma situação de decisão, os agentes
usam múltiplas avaliações para produzir a sua escolha. Dificilmente esta ideia é
disputada, mas mesmo assim entendo que convém enunciá-la e considerá-la. A
substituição de todo o complexo das motivações pelo único fim de maximizar um
só valor (que como vimos se poderia chamar utilidade) é posśıvel apenas quando
o problema e o ambiente em que ele se insere são completamente conhecidos à
partida, e necessariamente não muito complexos. Na prática, esse exerćıcio é
sempre feito a posteriori, tentando que os casos ocorridos sejam representativos
dos que podem ocorrer. Em qualquer dos casos, o conjunto dos valores relevantes
envolvidos numa tal situação não é redut́ıvel a uma medida constrúıda sobre eles.
Os agentes devem sobreviver, isto é, lutar pela vida contra a morte. Isto quer
dizer que o seu espaço de liberdade é regulado por esse drama. Uma tal atitude
não se encontra nos agentes clássicos, sem corpo e sem vida, onde o objectivo é
a ordem para fazer. Ou seja, tais agentes são fortemente constrangidos, como se
estivessem presos.

59
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Vai ser este o tema deste caṕıtulo. Vou observar alguns problemas que en-
contro na abordagem baseada em utilidade, e criticar algumas das alternativas,
como uma forma de motivar a introdução dos múltiplos valores não só como uma
maneira alternativa de encarar a decisão, mas também (e principalmente) como
mais um estado mental, a juntar aos tradicionais crenças e objectivos. O meu
objectivo principal, e devo vincá-lo, é obter uma arquitectura de agente, especial-
mente adaptada à decisão, e destinada a suportar uma melhor autonomia dos
agentes, ou seja, conceber agentes para ambientes e contextos caracterizados por
incerteza, não-determinismo, dinamismo, complexidade.

Por uma questão de contexto histórico, o meu ponto de partida são os modelos
BDI. Quando se criticam estes modelos pode-se por momentos perder a noção do
passo em frente que introduziram no tema da racionalidade limitada. Como fica
claro no caṕıtulo 2, há uma série de suposições básicas destes modelos que parti-
lho sem discussão, outras que suporto sem objectar, para poder avançar noutras
questões que julgo mais relevantes. Vejamos quais são, antes de continuar. No
segundo grupo, apenas como exemplo, o uso de descrições baseadas em lógica não
me parece muito adequado para lidar com a realidade, pois torna lentos e inefi-
cientes os agentes com base nela desenvolvidos; quando são de todo desenvolvidos
a ligação com o modelo original é muitas vezes ténue [Coelho et al., 1994].

Mais interessantes, entre as primeiras, a ideia de que os estados que os agentes
querem obter são representados explicita e declarativamente por conceitos men-
tais (os desejos e intenções). Depois, a noção de compromisso (commitment) como
aglutinador da decisão, que permite limitar as opções em aberto para o futuro. E,
acima de tudo, agrada-me a estrutura proposta pelos modelos BDI como arqui-
tectura da mente, chamando a atenção para os papéis dos vários objectos mentais
e os mecanismos que são necessários para o seu relacionamento. Mesmo não con-
cordando com alguns desses mecanismos (o caso da lógica), eles são soluções para
os problemas que eu considero importantes.

A origem da estrutura mental destes modelos prende-se não com a questão
da escolha propriamente dita, mas antes com a estrutura da mente dos agentes
que observamos no mundo real (principalmente os humanos). O ponto de par-
tida é muitas vezes colocado nas noções da psicologia popular (folk psychology),
como as crenças, os desejos e as intenções; por exemplo Dennett [Dennett, 1987]
utiliza o termo sistemas intencionais para se referir a sistemas cujo comporta-
mento se possa descrever com base em atitudes mentais. (Para uma discussão
comparativa desta posição intencional de Dennett, cf. [Antunes, 1993].) Segundo
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[Haddadi e Sundermeyer, 1996], na base dos modelos BDI estaria uma classifi-
cação de George Kiss [Kiss, 1992] das atitudes mentais em (i) cognitivas, atitudes
epistémicas gerais; (ii) volitivas, atitudes relacionadas com acção e controle; e
(iii) afectivas, relacionadas com as motivações do agente. Crença, intenção e de-
sejo seriam assim, respectivamente, os representantes dessas classes de categorias.

Embora não concorde rigorosamente com esta análise1, parece-me correcta a
classificação de Kiss, ao ponto de já no ińıcio deste trabalho [Antunes, 1997], ter
colocado a ideia de motivação como a grande lacuna nos modelos de agente cor-
rentes. Na figura 3.1, isso é explicitado através da introdução do eixo “valores,”
que completa os eixos usualmente considerados nos modelos de agentes (nomeada-
mente os BDI) [Bratman, 1987, Castelfranchi, 1995].

Atitudes informacionais

Pro-atitudes

Valores

Figura 3.1: Espaço das representações mentais (adaptado de

[Antunes, 1997]).

Neste caṕıtulo proponho-me refazer o percurso deste trabalho no que diz respei-
to à procura da forma de incluir nos agentes cognitivos (aproximações do modelo
BDI, como descritos em [Antunes, 1993]) o conceito de motivação. Assim, na
secção 3.1, enumero os ingredientes básicos com os quais me propus desenvolver a
arquitectura de agente, bem como as razões da sua escolha. Em 3.2, utilizo uma

1Para além da óbvia troca da ordem no texto original de Haddadi e Sundermeyer (pág. 169),

são eles próprios que constatam mais adiante que na maior parte dos modelos BDI, os desejos e

as intenções se confundem, ao ponto de uns serem subconjunto dos outros (pág. 555). Haddadi

e Sundermeyer apontam criticamente (pág. 182) a formação de intenções a partir dos desejos

como pobremente esclarecida. Às tentativas a este propósito de [Gaspar e Coelho, 1995] e as

mencionadas [Brustoloni, 1991, Kiss, 1996], devo contrapor que também a origem dos desejos

é sempre pouco clara, mas espero que a presente contribuição possa esclarecer um pouco esses

mecanismos.
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decomposição consensual do processo de escolha, para identificar as lacunas usuais
dos modelos de agentes, para focar, em 3.3, no processo de deliberação, o mais
interessante e em regra abandonado. Os valores como atitude motivacional são
introduzidos em 3.4, onde faço ainda uma revisão breve da sua extensa literatura.
Finalmente, em 3.5 introduzo uma classificação dos agentes com base no uso que
fazem dos valores, que servirá de base ao desenvolvimento da arquitectura nos
caṕıtulos seguintes.

3.1 A arquitectura da mente

Nesta secção vou apresentar os ingredientes básicos da arquitectura de agentes a
que chamei BVG. BVG são as iniciais de ‘Beliefs, Values, Goals’ (ou seja, Crenças,
Valores e Objectivos), a qual é intencionalmente similar à BDI. Isto quer dizer
que a herança do BDI não é renegada, pelo contrário, a sua estrutura é mantida,
como vimos na introdução deste caṕıtulo, mas há uma adaptação dos conceitos
considerados primitivos. A nova organização introduzida pela arquitectura BVG
fornece um apoio maior à sua liberdade, ou ao poder de escolha dos agentes,
durante a fase de decisão.

A minha intenção é de evitar os debates arrastados sobre os pormenores, para
me centrar na essência dos conceitos a usar. Assim, vou simplificar o mais posśıvel
a arquitectura onde pretendo introduzir o conceito de valor. O primeiro movi-
mento nessa direcção devo-o atribuir a Castelfranchi, que sugeriu que o termo
guarda-chuva ‘objectivo’ se devia sobrepor à discussão sobre intenções, objectivos,
compromissos, decisões, obrigações, etc. [Castelfranchi, 1990, Antunes, 1993]. É
claro que há vários tipos de objectivos, e certamente as intenções estarão entre
os mais importantes e úteis, enquanto aos desejos são normalmente concedidas a
flexibilidade e liberdade de representar qualquer coisa que o agente possa querer,
sem mais. Pretendo saltar sobre estes detalhes técnicos, para me poder concentrar
nas novidades: o uso dos valores para informar a escolha durante o processo de
tomada de decisão [Wilson e Keil, 1999]. Assim, as crenças representam o que o
agente sabe, os objectivos representam o que o agente quer, os valores representam
o que o agente gosta.

Ao conseguir esta introdução dos valores e respectiva tecnologia de decisão,
pode-se então expandir a arquitectura de formas que foram apontadas pela in-
vestigação em BDI, ou outras. O mecanismo dos objectivos precisa ainda de
ser investigado, e depende muito de detalhes arquitecturais (cf. por exemplo
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[Castelfranchi, 1990], ou a dissertação de Luc Beaudoin [Beaudoin, 1993]). Mes-
mo as crenças, que são aparentemente um caso mais simples, colocam todo
o tipo de questões dif́ıceis, ainda por atacar (veja-se [Botelho e Coelho, 1997,
Pollack e Ringuette, 1990], mas também [Goodman, 1978]). Para avançar, con-
sidero as classes gerais das atitudes informacionais e pró-atitudes (representadas
por crenças e objectivos) e deixo a sua especialização para mais tarde.

Sem antecipar a discussão da secção seguinte (3.2), observemos mesmo assim
que em relação aos modelos BDI, o que falta neste quadro são os desejos. As opções
de arquitectura de [Wooldridge e Parsons, 1999] podem ser quase integralmente
aceites. Mas enquanto Wooldridge e Parsons retiram os desejos por estes terem
menor importância para o assunto da reconsideração de intenções, no meu caso
a retirada é estratégica para poder avançar. Penso que os desejos cumprem mal
o papel de representante das atitudes motivacionais, e proponho retirá-los para
os substituir pelos valores. Brevemente, e apenas como exemplo, já que este
é o tema fundamental desta dissertação e irá estar sempre presente ao logo dela,
basta examinar a transformação dos desejos em intenções (ou seja, os desejos como
fonte das intenções). Essa transformação resume-se assim: em certas condições
de consistência, um desejo pode ser adoptado como intenção. Mas esta descrição
não é minimamente informativa e diz pouco (como em toda a literatura se diz
sempre pouco sobre isto) sobre o papel dos desejos na mente. A minha proposta
é de que os objectivos (usemos desde já a terminologia centrada nos conceitos
escolhidos) dos agentes podem brotar de crenças devidamente informadas. Será
um dos papéis dos valores ajudar a seleccionar de entre as coisas que se acreditam
quais as que se podem perseguir. Mas este papel será deixado para mais tarde
(cf. [Antunes et al., 2000a] e também a secção 5), após examinarmos o processo
de escolha propriamente dito.

3.2 Decomposição do processo de escolha

De acordo com [Wilson e Keil, 1999], a tomada de decisão é o processo de escolher
uma opção ou curso de acção preferida de entre um conjunto de alternativas, e
pode ser decomposta em quatro sub-processos:

• recolha de informação;

• estimação de verosimilhanças;

• deliberação; e
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• escolha.

Podemos ter a impressão de que a part́ıcula volicional [Bratman, 1984] está
presente apenas na fase de escolha. Dado um certo fim, apenas se pede que o agente
intervenha com a sua vontade na fase de escolha. Ou, como se diz comummente,
na decisão. Escolha e decisão confundir-se-iam assim com o exerćıcio da vontade,
do querer. O momento da vontade seria o concretizar da subjectividade, e todas
as restantes fases acima enumeradas seriam apenas tarefas mecânicas a realizar
antes desse momento. Mas se nem a informação é alguma vez objectiva, nunca
poderemos isolar a escolha final de todos os processos que a consubstanciam.
Quando a recolha de informação é feita, como a estimação de verosimilhanças e a
deliberação, ela é feita para o fim considerado, e tendo em conta as circunstâncias
da situação de decisão e do agente decisor.

Todas as componentes do processo de decisão estão assim ao mesmo ńıvel
de importância para o agente, e o abrandar de atenção para com um deles, não
sendo imposśıvel, implica uma consideração cuidadosa das circunstâncias e con-
sequências. Por exemplo, um decisor pode certamente delegar a recolha da infor-
mação num outro agente. Mas isso acarreta uma descrição clara das caracteŕısticas
relevantes da situação e do fim em vista. E ao receber os resultados, eles devem
ser submetidos a escrut́ınio, visto que os fins dos dois agentes envolvidos são cer-
tamente diferentes e isso tem influência nas informações recolhidas. Por outro
lado, o processo não é linear nas suas componentes, podendo sofrer recuos, atra-
sos, repetições, projecções no tempo, e é claro avaliações constantes (mesmo que
parciais).

Dito isto, é no momento da escolha que tudo se concretiza, e não pretendo
retirar à escolha o seu papel decisivo, como o golo num jogo de futebol. Os grandes
decisores estratégicos rodeiam-se de conselheiros, tecnologias e simulações, mas
têm a noção clara de que a escolha é deles, e responsabilidade deles, e é a eles que
virão pedir contas quando alguma coisa correr mal. E muitas vezes a escolha é
feita baseada em intuições, suspeitas, assunção de riscos, e outros processos que
conhecemos ainda mal.

E conhecemos tanto pior quanto nos modelos mais usuais dos agentes, a escolha
tem sido bastante esquecida, em detrimento das outras fases do processo, que são
bastante mais fáceis de modelar, pelo menos enquanto o processo não se torna
demasiado intrincado (peŕıodo clássico da IA). Vejamos o caso dos modelos BDI,
já abordados no caṕıtulo 2.
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Muitas vezes fortemente baseados numa tradição logicista da IA, desprezam
imediatamente tudo o que tem a ver com a recolha de informação. Ou seja, pres-
supõem que o agente sabe tudo o que é suposto saber, e ainda mais, que esse
conhecimento está adequadamente representado. A forma como a informação é
obtida não é relevante. Mas nós devemos estar atentos, que toda a recolha de
informação é mediatizada, e não necessariamente de forma inócua. Quanto à es-
timação de verosimilhança, ela resume-se ao que se sabe e ao que se pode inferir.
Não é portanto estimação, mas dedução, o que de forma alguma simplifica a tarefa
(que é como se sabe indecid́ıvel), mas reduze-a, pois é sempre mais simples fazer
conta a certezas do que a possibilidades, e a própria aquisição das verosimilhanças
não é mais fácil do que a da informação. Restam-nos a deliberação e a escolha. A
deliberação confunde-se com a dedução de que falávamos, pois apenas olha para os
meios e os fins, adequadamente descritos, e procura um caminho para os aproxi-
mar. A escolha finalmente é exercida da forma mais asséptica posśıvel. Percorre-se
toda a literatura dos modelos BDI para encontrar raros exemplos de um compro-
misso para com uma função de escolha (um exemplo é [Pollack e Ringuette, 1990]).
Em teoria, o processo de deliberação fornece uma lista de opções exeqúıveis, e sem
noção de importância ou preferência, qualquer delas é uma boa candidata a ser a
próxima a ser executada. Na prática, a importância não pode ser generalizada,
tem que ser associada a um agente numa situação, e dáı o seu estigma em BDI,
que se propõe como um modelo geral para atacar os problemas de decisão e acção.

3.3 Focagem na deliberação

Não é óbvio que a escolha seja um processo trivial uma vez conclúıda a delib-
eração. Se supusermos que o processo de deliberação produz uma ordenação das
alternativas, ainda podemos escolher a primeira a adoptar de uma quantidade de
formas, por exemplo, seleccionando aleatoriamente uma das n melhores. Na reali-
dade, muitas vezes a escolha que fazemos é bem ‘pior2’ do que esta seria: quando
chega o momento de finalmente decidir muitas vezes factores não considerados
intervêm, para produzir uma escolha que nada deve ao processo de deliberação
consciente e organizado que acabámos de conduzir. Por isso muitas das decisões
têm pouco de ‘racionais’ (mas para forçar a nota podeŕıamos usar a palavra ‘pen-
sadas’) e obrigam a um esforço suplementar e posterior de racionalização quando
uma justificação é exigida.

2Mas, em que sentido? Ou seja, para que medida?
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É natural que o processo de decisão tenha assim muito de não consciente,
mas neste trabalho terei que considerar apenas os processos que possam gerar
mecanismos computacionais, independentemente do modo como essa computação
é executada. Neste momento, vou simplificar a questão da escolha ao ponto de
dizer que ela é o resultado da deliberação, isto é, a deliberação ordena as alternati-
vas, e a escolha consiste em escolher a melhor delas. Numa análise mais detalhada,
os mecanismos de escolha poderão ser melhor estudados, se há re-deliberação, ou
processos mais obscuros, isso pode ser mais tarde debatido (cf. caṕıtulo 6).

Posto cruamente, o problema que nos interessa é: ‘como é que um agente
pode escolher de um dado conjunto de alternativas posśıveis?’ O que justifica esta
escolha, quais são as suas consequências esperadas, e como é que estas expectativas
ajudam ao processo de escolha?

Na teoria da decisão clássica, o conceito de utilidade aparece como a resposta
a todas estas questões. A utilidade é uma forma de representar as preferências do
agente. A teoria da utilidade afirma que todos os estados do mundo têm um grau
de proveito, ou utilidade, para um agente, e que o agente preferirá estados com
utilidade mais elevada. Esta teoria pode ser combinada com a teoria da proba-
bilidade para construir o Prinćıpio da Máxima Utilidade Esperada (usualmente,
PMEU), que afirma que um agente é racional se e só se ele escolhe a acção que
rende a máxima utilidade esperada, ponderada por todos os posśıveis resultados
da acção [Russell e Norvig, 1995].

Mas uma das restrições sobre a teoria da utilidade que Russell e Norvig (aliás,
é consensual na literatura) propõem como central, é a da ordenabilidade. Esta
requer que dados dois quaisquer estados, um agente prefira um a outro, ou seja
indiferente entre os dois. Mas pode bem acontecer que um agente não relacione de
todo dois estados dados, e qualquer tentativa para comparar os dois seja precon-
ceituosa, e provadamente errada quando nova informação chega. Além do mais,
num ambiente complexo e dinâmico é imposśıvel ter crenças fortes sobre quase
qualquer coisa.

Mais cŕıticas sobre a decisão baseada em utilidade estão sumariadas em
[Nwana et al., 1996]. Em particular, os autores criticam que todos os agentes
tenham que ter conhecimento da matriz de recompensas, e logo conhecimento
completo sobre as preferências dos outros agentes. É óbvio que assumindo que a
racionalidade é definida como maximização de utilidade, isto equivale a um agente
ser capaz de predizer completamente as escolhas de todos os outros agentes. O
mundo passa a ser necessariamente fechado, e torna-se prediźıvel, dado poder
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computacional suficiente.
A questão aqui não é a de racionalidade versus irracionalidade. Estou a dis-

cutir os requisitos básicos que um agente deve preencher para usar a teoria da
utilidade para tomar decisões. E esses requisitos são demasiado exigentes sobre as
capacidades do agente. Certamente que se um agente os preenchesse, a teoria da
utilidade seria um forte candidato a informar a teoria da decisão. O problema é
que os agentes não se conseguem guindar à perfeição. Como nota Herbert Simon:

“(...) um grande corpo de evidência mostra que as escolhas humanas
não são consistentes e transitivas como seriam se uma função de utili-
dade existisse.” [Simon, 1996, pág. 29]

Para desafiar a ideia de decisão baseada em utilidade, vamos observar o exem-
plo clássico do jogo da centopeia (figura 3.2) [Hollis, 1994]. Dois jogadores, A e B,
jogam um jogo em que na primeira jogada A pode escolher terminar o jogo com
ganho 0 para si próprio e 0 para B. Alternativamente, A pode continuar o jogo e
deixar B jogar. B termina o jogo escolhendo ganhos -1 para A e 3 para si próprio,
ou ganhos 2 para si e para A.

(0, 0) (-1, 3)

(2, 2)
A B

Figura 3.2: O jogo da centopeia.

A decisão racional para A é terminar imediatamente o jogo, com resultado
zero, porque o pior caso das alternativas é receber -1 na próxima jogada. De
qualquer forma, mesmo que A não decida assim, a decisão racional para B é
claramente receber 3, deixando A com -1. E no entanto, experiências emṕıricas
mostram que as pessoas têm tendência a cooperar para chegar aos ganhos (2,2)
[Santos et al., 1998].

Estas pessoas estarão todas a comportar-se irracionalmente? Ou será que
teremos que redefinir a noção de racionalidade? Existirão ‘valores mais altos’ a
levar aqui em consideração? Quais são eles e como é que eles influenciam esta
decisão? Deixem-me citar novamente Simon para perguntar:
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“(...) que medidas realistas de lucro, prazer, felicidade e satisfação
humanas podem servir em lugar da desacreditada função de utilidade?”
[Simon, 1996, pág. 29]

Como já vimos, os modelos BDI (cf. [Rao e Georgeff, 1991, Bratman, 1987,
Wooldridge e Parsons, 1999, Cohen e Levesque, 1987, Antunes, 1993] e
caṕıtulo 2), propõem uma forma diferente para resolver o problema da
ligação decisão-acção. Basicamente, os agentes comprometem-se com as escolhas
que fizeram (e que transformaram desejos em intenções) e não mudam esses
compromissos a não ser que alguma mudança significativa ocorra (a intenção
é alcançada, ou torna-se imposśıvel de alcançar). [Kinny e Georgeff, 1991] e
também [Pollack e Ringuette, 1990] preocupam-se em observar o que acontece
quando um agente BDI é inserido num mundo em que a taxa de mudança varia. A
estratégia de comprometimento é submetida a testes e comporta-se razoavelmente
bem, embora se mostrem necessárias algumas alterações, especialmente para
evitar agentes excessivamente fanáticos (ou seja, que uma vez adquirida uma
intenção, nunca a retiram). Um outro assunto importante que permanece é a
forma de construir agentes BDI, uma vez que a lógica modal é normalmente
utilizada para descrever tais sistemas, mas mostra-se dif́ıcil de ser traduzida em
programas operacionais.

Em [Wooldridge e Parsons, 1999] faz-se uma distinção clara entre deliberação
(o processo de decidir o que fazer) e selecção de acções (decidir como fazê-lo).
Os autores estão especialmente interessados na reconsideração de intenções, e por
isso mantêm os desejos fora da sua arquitectura de agentes. Resta sempre a
questão sobre de onde as intenções vêm. Em [Pollack e Ringuette, 1990], é o
mecanismo de deliberação que fornece uma seriação das intenções, através do
uso de funções baseadas em recompensas e utilidades. As utilidades também
são usadas em [Wooldridge e Parsons, 1999] para definir quando uma função de
selecção de acções é óptima, mas nada é dito sobre como construir uma tal função.

De qualquer forma, a questão da escolha permanece interessante e inexplo-
rada. Na maioria dos modelos BDI, o processo de deliberação filtra através dos
desejos para fornecer intenções Mas pouco é dito sobre tal processo, exceptuan-
do as caracteŕısticas lógicas que as intenções resultantes devem ter: elas devem
ser consistentes com as intenções que existam previamente, devem ser alcançáveis
de acordo com as crenças do agente, etc. É um processo de escolha demasiado
‘limpo,’ no sentido em que tudo o que temos são razões técnicas para escolher
ou não. São precisas razões para a escolha que sejam mundo real, razões ‘sujas:’
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as preferências do agente. A verdade é que no mundo real, as nossas escolhas
não são tão limpas: escolhemos algumas coisas aparentemente por nenhuma razão
consciente (há sempre uma razão inconsciente), apenas porque queremos experi-
mentar; engajamos em actividades apesar de não estarmos seguros se alguma vez
teremos sucesso; não somos racionais. Ou somos? Esta é a nossa questão central.

3.4 Valores

O movimento de afastamento da decisão baseada em utilidade que proponho
aqui já foi tentado de diferentes maneiras. Em [Sichman, 1995], a tentativa é
de basear a interacção social na teoria da dependência social [Castelfranchi, 1990,
Castelfranchi et al., 1992]. As capacidades de uns agentes complementam as ne-
cessidades de outros. Se nos lembrarmos de que o comportamento de um agente
é fundamentalmente determinado pelas suas próprias motivações, as interacções
sociais (como adopção de objectivos, troca social, etc.) são determinadas pelo śıtio
do agente na rede de dependências sociais que o envolvem. Assim, a própria noção
de socialidade é baseada neste conceito relacional de dependência, permitindo for-
mas de situações sociais tão interessantes como manipulação ou exploração, assim
como troca e cooperação.

Agora, a ênfase é dada nas componentes mentais e mecanismos individuais que
um agente deve possuir para dar sentido à expressão “busca do próprio interesse.”
Já em [Antunes, 1997], propus o uso de múltiplos valores como um novo tipo
de objectos mentais com um papel fundamental na tomada de decisão, e logo
no definição do carácter dos agentes. Um valor é uma dimensão contra a qual
uma situação pode ser avaliada. Por dimensão entendo um conjunto não vazio,
equipado com uma relação de ordem. Muitas situações interessantes do ponto de
vista da decisão terão várias tais dimensões, e assim muitas decisões são baseadas
em múltiplas avaliações da situação e cursos de acção alternativos.

Numa linha de racioćınio similar, Simon propôs a noção de ‘ńıvel de aspiração:’

“As aspirações têm muitas dimensões: uma pessoa pode ter aspirações
a trabalho agradável, amor, boa comida, viajar, e muitas outras coisas.
Para cada dimensão, as expectativas do que é atinǵıvel definem um
ńıvel de aspiração que é comparado com o ńıvel corrente de realização.
(...) Não existe um mecanismo simples para comparação entre di-
mensões. Em geral, um ganho grande ao longo de uma dimensão é
requerido para compensar uma pequena perda ao longo de outra – por
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isso as satisfações ĺıquidas do sistema são dependentes do historial, e é
dif́ıcil às pessoas balancear os efeitos compensatórios.” [Simon, 1996,
pág. 30]

Pode-se dizer que os valores constituem a parte motivacional da mente do
agente. Diferentes agentes decidem diferentemente na mesma situação, porque eles
baseiam essas decisões em diferentes sistemas de valores.Mas também o mesmo
agente pode decidir diferentemente numa mesma situação, porque o sistema de
valores evoluiu como resultado da interacção entre o agente e o mundo.

É posśıvel que as várias avaliações não coincidam todas na selecção do mesmo
candidato para execução. Como pertencem a diferentes dimensões, pode não ser
fácil o colapso destas avaliações numa função que serie os candidatos. Todavia,
os agentes têm que decidir, logo uma tal função é necessária. Poderia então
argumentar-se que esta função é a função de decisão, e é equivalente a uma função
de utilidade. Aparentemente, neste caso não haveria necessidade do esquema de
múltiplas avaliações, elas seriam todas componentes da função de decisão.

Pelo contrário, defendo a existência independente das avaliações ao longo das
múltiplas dimensões, e por um número de outras razões:

• podem ser adicionadas ou subtraidas novas dimensões;

• dimensões podem não ser relevantes, ou ser especialmente relevantes em
certas situações;

• os agentes podem comunicar sobre dimensões, trocando experiências, adop-
tando novas medidas ou mesmo dimensões de outros agente;

• as funções de avaliação ao longo de cada dimensão podem evoluir com o
tempo;

• pode haver diferentes estratégias de realização do colapso, que não envolvam
necessariamente um cálculo global.

A existência de tais objectos numa mente permite uma maior flexibilidade
num número de situações do que o que seria posśıvel se todos fossem colapsados
numa espécie de função generalizada de utilidade. Existe ainda o argumento de
que uma tal função existe realmente, como uma espécie de ‘moeda corrente’ da
mente, uma dimensão que serviria como base de conversão para todas as outras.
[Cabanac, 1991] propõe o prazer (e a dor) para este papel, o que está de acordo
com as teorias comportamentais (behaviouristas) do reforço e punição. É uma
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proposta ousada, que retoma as ideias de Bentham (séc. XVII), para a tentativa
de construir ontologias de valores aplicáveis a gamas de situações.

3.4.1 Os valores numa arquitectura cognitiva

Na área de Sistemas Multi-Agentes, a proposta mais abrangente sobre o
conceito de valor é a de Miceli e Castelfranchi[Miceli e Castelfranchi, 1989,
Miceli e Castelfranchi, 1990, Miceli e Castelfranchi, 1992]. A sua noção de valor
é baseada no conceito de avaliação, que é um tipo especial de crenças envolvendo
um objectivo. Tal como Miceli e Castelfranchi, penso que vale a pena confrontar o
conceito de valor com outras alternativas a cumprir esse papel na mente, como por
exemplo valência, objectivo (ou desejo, ou necessidade), standard, norma, crença,
ou atitude (cf. [Miceli e Castelfranchi, 1989] para a análise completa de todas
estas). Os autores fazem a comparação por semelhança e por contraste, e vou
por momentos seguir o texto deles no que diz respeito ao conceito de objectivo, o
competidor mais tenaz contra a introdução de valores na arquitectura de agente.

Alguns autores (veja-se [Miceli e Castelfranchi, 1989] para mais detalhes) de-
finem valor como um objectivo geral, abstracto, estável, e não necessariamente
consciente. Outros propõe que os valores são objectivos gerais e a longo termo.
Mas mesmo o conceito de objectivo raramente é especificado de forma suficiente-
mente clara. Miceli e Castelfranchi defendem que os valores não são objectivos,
nem mesmo objectivos terminais, ou meta-objectivos, porque os objectivos são
estados regulatórios na mente do agente, enquanto os valores são julgamentos,
apesar de gerais e vagos, e situam-se na categoria das suposições, ou mais precisa-
mente, avaliações. O que seria então um valor? Um valor é um tipo especial de
avaliação. Como a avaliação é um tipo especial de suposição, os valores situam-se
grosso modo na classe das crenças.

Uma avaliação é definida como uma parcela de conhecimento com uma relação
especial com os objectivos:

“(...) uma avaliação de uma entidade X (seja um objecto, uma acção
ou evento, uma instituição, um organismo, uma pessoa) consiste de
uma suposição de E (o “Avaliador”) acerca do poder (ou meios, pro-
priedades, aptidões, habilidades) de X para alcançar um certo objec-
tivo G.” [Miceli e Castelfranchi, 1989, pág. 172]

Devo enfatizar que uma avaliação implica necessariamente um objectivo. Quan-
do avaliamos alguma coisa, avaliamo-la com respeito a um objectivo (nosso ou
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não). Um valor, no seu sentido absoluto (e não como em valor de alguma coisa
para alguma outra), é definido como uma avaliação que deixa não especificado o
respectivo objectivo.

“Quando dizemos que a honestidade é um valor nosso, estamos a dizer
que a honestidade é “boa” (...) Não estamos a dizer para quê a honesti-
dade é boa.” [Miceli e Castelfranchi, 1989, pág. 178, ênfase original]

Seguindo o formalismo de Cohen e Levesque [Cohen e Levesque, 1987], Miceli
e Castelfranchi introduzem o predicado POTEST para representar uma avaliação.
Para representar a avaliação de X com respeito ao objectivo P , deve-se escrever
POTEST(X,P), com a restrição sobre P de WANT(P). A relação chegada entre
avaliação e objectivos é dada pela regra

IF POTEST(X,P) THEN WANT(X) (3.1)

que significa que se o agente tem o objectivo P e acredita que um certo X é
um meio para o alcançar, então o agente terá o objectivo de adquirir esse meio.
Quanto ao valor, ele será representado por um predicado POTEST no qual o
segundo argumento é deixado não especificado: POTEST(X, ) representa o facto
de que o agente tem X como um valor seu. Uma regra similar para geração de
objectivos é introduzida:

IF POTEST(X, ) THEN WANT(X) (3.2)

Vou deixar de lado as questões que têm a ver com formalização, para centrar
a discussão nos conceitos. Em primeiro lugar, os valores não são crenças. Eles
possuem (pelo menos algum) poder motivacional que não se espera que as crenças
possuam. Esta afirmação não é tão polémica à vista do trabalho de Miceli e
Castelfranchi, se notarmos que mesmo eles tomam medidas para incluir algumas
destas forças motivacionais na noção de valor. Isto é feito através da noção de
avaliação, quando é inclúıda a restrição de que uma avaliação é feita com respeito a
um objectivo. Então, uma avaliação, ou um valor, não é mais uma simples crença,
ou suposição. É um objecto mental complexo, que está entre crenças e objectivos,
e os relaciona via outros objectos não tão simples, como restrições, nomeadamente
a restrição (ou norma, ou regra) que estipula a necessidade do objectivo para que
a avaliação aconteça.

Mas os valores também não são objectivos. Embora a visão de que os objectivos
podem ser reduzidos a valores não seja explicitamente defendida pelos autores, com
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as regras de geração de objectivos apresentadas (apresentei aqui apenas as versões
simples dessas regras, veja-se [Miceli e Castelfranchi, 1989] para mais desenvolvi-
mentos), que papel poderia ser deixado para os valores na arquitectura do agente?
Pareceria que se poderia substituir a noção de valor pela de objectivo-terminal,
mas eu não concordo com essa posição e acredito que os próprios autores não
concordariam. Aliás, eles sustentam o contrário, mas o seu argumento é baseado
na sua própria definição de valor como uma crença.

O que deve ser desenvolvido (e será, nesta dissertação) é o papel dos valores na
vida mental activa dos agentes. Não penso num valor como algo a ser procurado
per se, por exemplo através da criação e consecução do objectivo correspondente.
Em vez disso, olho para um valor como um objecto mental primitivo, que não
pode ser reduzido a crenças ou objectivos, ou a qualquer combinação dos dois. É
claro que os valores dão origem a algumas crenças, e este processo pode ser melhor
compreendido quando esses valores são conscientes, o que não acontece sempre.
E também podem dar origem a alguns objectivos, mas eu diria, e irei mostrá-lo
subsequentemente, que o caso mais frequente, e o papel mais importante que os
valores desempenham, é o de parametrizar as escolhas feitas pelos agentes. Só
muito raramente nós sabemos como satisfazer um valor. Pensemos na amizade, se
uma pessoa valoriza a amizade, o que pode fazer para a conseguir? É mais provável
que este valores esteja presente quando se fazem escolhas concretas entre cursos
de acção. E a pessoa pensaria: “Estarei mais próximo deste valor da amizade se
escolher esta acção em vez desta outra.”

Voltando ao trabalho de Miceli e Castelfranchi, parece-me que deveria existir
uma descrição mais forte das ligações entre os objectos mentais que incluem na
sua análise. Por exemplo, sobre a função cognitiva dos valores, defendem que:

“Avaliações genéricas e sintéticas como os valores podem ser adquiri-
das mais facilmente do que avaliações simples e espećıficas. (...)
O valor adquirido não apenas reduz a carga na memória da
criança, mas também evita uma dif́ıcil tarefa de compreensão”
[Miceli e Castelfranchi, 1989, pág. 190]

Mas isto assume a existência de uma maquinaria forte e complexa para processa-
mento de valores, um conjunto de mecanismos tal que, uma vez um valor adquirido,
lançaria todos os processos que estão relacionados com esse valor, como processos
de geração de objectivos, construção da rede de crenças relacionadas com este
valor, actualização de posśıveis situações de conflito com outros valores prévios,
etc. É verdade que é mais fácil adquirir um valor do que inferi-lo a partir da ex-
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periência própria, e é também verdade que isso é o que acontece com os humanos,
durante o seu peŕıodo de socialização. Mas esta aquisição não é tão simples como
a aquisição de uma nova crença.

Mas talvez a maior fraqueza (e também o maior desafio) do trabalho de Miceli
e Castelfranchi, seja a pouca atenção votada aos aspectos dinâmicos do processa-
mento de valores. E as definições que fornecem (e consequente formalização de um
ponto de vista experimental) reflectem isso. Elas podem ser usadas como ponto
de partida para trabalho experimental, para pôr em julgamento a sua coerência,
e mostrar novos caminhos para desenvolvimentos. Ou seja, elas podem conduzir
a definições novas e operativas.

Nesta dissertação procurei fazer isso mesmo, partindo dos seguintes pontos
baseados nesta visão particular dos valores de Miceli e Castelfranchi: A ideia de
avaliação não é usada como um crença ou suposição, mas como um processo,
que alimenta o processo de tomada de decisão, e um processo ao qual os agentes
recorrem quando algum evento especial ocorre (por exemplo, uma expectativa
que não é cumprida). Num tal cenário, os valores são os parâmetros do processo
de avaliação. Ora isto inverte o método de representação: as avaliações já não
são ilhas entre os estados mentais (crenças e objectivos), são estes que têm como
caracteŕısticas certos parâmetros que os relacionam com valores, e serão usados
nas avaliações.

Esta cŕıtica do trabalho de Miceli e Castelfranchi não deve ocultar as semel-
hanças entre as nossas posições no que respeita aos conceitos relevantes. As dife-
renças principais advêm da postura que adoptamos, nomeadamente para desen-
volver sistemas e experiências deve-se avaliar cuidadosamente como as definições
afectam as formalizações e subsequentes desenvolvimentos. O terreno comum
que partilhamos é enfatizado pela minha subscrição quase total do sumário de
[Miceli e Castelfranchi, 1992], que aqui parcialmente incluo:

i. existem na mente objectos-ponte entre os objectivos (fins) e as crenças (su-
posições): avaliações, valores, ou objectos h́ıbridos como emoções ou ati-
tudes;

ii. as avaliações estão inseridas na estruturação e no processamento comuns a
todo o conhecimento;

iii. existe separabilidade entre o avaliador e o possuidor de um objectivo;

iv. elementos factuais e avaliativos estão misturados nas declarações da lin-
guagem;
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v. existe uma multitude de processos cognitivos para a avaliação;

vi. os valores existem na mente e são objectos mentais de direito próprio, com
funções cognitivas e sociais espećıficas;

vii. os valores são inargumentáveis e irracionais.

3.4.2 Revisão dos valores

A última afirmação (vii) da secção anterior (secção 3.4.1) parece a mais chocante
de todas, mas é ao mesmo tempo a mais consensual na filosofia dos valores. Numa
revisão moderna da filosofia dos valores, Paul Valadier confirma:

“O valor é portanto o que escapa à discussão razoável” [Valadier, 1997,
pág. 19]

Vamos usar o texto de Valadier como guia numa breve viagem pela história da
axiologia. O ponto de partida mais divertido e também logo intrigante, é talvez a
citação que faz de Nietzsche, quando no prólogo de “Assim falava Zaratustra” se
refere ao “último homem:”

“(...) o último homem quer a tranquilidade, a satisfação à medida
dos seus desejos e das suas paixões, não é imoral nem inimigo dos val-
ores, até inventou a felicidade, ideia nova como é sabido; faz portanto
questão de se encher de virtudes, mas com a condição de que sejam
pouco custosas.” [Valadier, 1997, pág. 24]

A importância que Nietzsche associa aos valores é bem patente em “A ge-
nealogia da moral” quando designa o homem como “o animal apreciador por
excelência,” ou ainda “como o ser que mede valores, que avalia e que mede.”
Mas Valadier não deixa de ser amb́ıguo quando se deixa arrastar para um certo
moralismo quase paternalista:

“(...) como se o homem não pudesse agir sem dar uma justificação
honrosa dos seus empreendimentos. Não pode demonstrar um cinismo
frio e implacável, e acha-se obrigado a enfeitar os seus actos com um
invólucro valorizador” [Valadier, 1997, pág. 21]

“Mas, não queremos, no entanto, entregar-nos a um mundo de valores
coerente e rigoroso, identificado com o abominável retorno à ordem
moral: o valor sim, mas quando serve os meus interesses e oferece
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alibis confortáveis, e não quando me obriga a incluir nos meus actos
algumas exigências e certas coerências.” [Valadier, 1997, pág. 24]

Ainda segundo Valadier, Hobbes [Hobbes, 1651]

“sublinha com força que o valor depende de um sistema de relações
e de dependências: o valor de um homem é apreciado em função das
necessidades de um outro e do seu júızo; assenta pois parcialmente em
qualidades objectivas (...) mas também, e sem dúvida, sobretudo na
apreciação do outro.” [Valadier, 1997, pág. 26]

Já para Karl Marx:

“é viśıvel que a apreciação do valor de um valor não existe sem algum
apoio num sistema de regras ou um código no interior do qual, ou em
função do qual, o valor esteja carregado de sentido.” [Valadier, 1997,
pág. 29]

O antropólogo Marcel Mauss procurou entender alguns comportamentos es-
tranhos3, no sentido de contrários ao bom senso económico:

“Os bens não têm valor em si, mas revestem um valor ou um não-va-
lor em função do sistema de regras onde encontram um determinado
lugar.” [Valadier, 1997, págs. 29-30]

Valadier introduz a relação do valor com o desejo usando imagens de Marcel
Proust, para afirmar que:

“(...) o valor da coisa resulta em primeiro lugar não do uso, mas do
seu lugar na troca e do desejo que o comanda.” [Valadier, 1997, pág.
31]

e mesmo:

“O mundo dos valores antecede e estrutura qualquer aproximação do
real.” [Valadier, 1997, pág. 35]

A distinção entre preço e dignidade introduzida por Kant começa a colocar
ordem nos conceitos e mostra o caminho para resolver alguns paradoxos:

3Valadier usa a expressão “incoerentes ou escandalosos,” (pág. 29) mas parece-me que já vai

sendo altura de parar de aumentar a confusão terminológica e eliminar a carga afectiva das

palavras. Embora dependa obviamente da formação do leitor dizer se é mais grave algo ser

incoerente ou ser escandaloso.
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“Existem pontos de vista irredut́ıveis uns para os outros e no en-
tanto complementares, não podendo nenhum deles ser desconhecido.”
[Valadier, 1997, pág. 40, enfatizado no original]

Estamos no caminho de encontrar a multiplicidade dos valores (ou dimensões
de avaliação), mas não sem levar ao último extremo o problema da relação entre
desejos4 e valores. A diferença entre desejo e necessidade é extremada ante a
morte, ou seja, “por qual valor estamos dispostos a morrer?” A morte traz o fim
da necessidade, mas “será que ainda se pode desejar?” Tal como nas experiências
de [Antunes et al., 2000a], Valadier conclui que “Sem desejo, nada tem valor; com
ele, tudo pode ter sentido” (pág. 43).

No ińıcio desta secção, vimos como os valores são irracionais; agora, estamos
perante os valores como fonte da racionalidade. Mas se nos inquieta ainda o papel
do desejo neste todo complexo, vejamos primeiro como podemos resolver o que
nos intrigou no último homem de Nietzsche. As “virtudes” “pouco custosas” são
concorrentes num candidato a medida que possibilite a escolha. Que mecanismos
nos vão permitir reconciliar estes pontos de vista?

3.4.3 Múltiplos valores

Em muitas situações o bem individual e o bem colectivo são irreconciliáveis
[Caldas, 2000], mesmo quando se considera uma definição simples de bem, como
a utilidade. Da mesma forma, numa só entidade podem necessariamente existir
“bens” irreconciliáveis, como as secções anteriores ilustram. Valadier cita um dis-
curso de Benjamin Constant na Athénée Royal de Paris, em 1819, onde estas duas
realidades são expostas cruamente:

“(...) roguemos para que a autoridade não ultrapasse os seus limites.
Que se limite a ser justa; que nós encarregamo-nos de ser felizes.”
[Constant, 1819, pág. 513], citado em [Valadier, 1997, pág. 55]

Mesmo que se consiga reconciliar a panóplia das motivações humanas (valo-
rativas, para começar) em apenas um valor, parece-me neste momento evidente
que esse tipo de jogada é de ponto de vista metodológico demasiado artificial. Tal
como os defensores (Dennett, por exemplo) da linguagem mentalista afirmam que
é mais intuitivo desenhar mentes em termos de conceitos que nos habituámos a
pensar que possúımos, penso que tentar apanhar todas as motivações numa função

4Parece-me que Valadier os usa como Castelfranchi usa os objectivos, ou seja, representantes

da classe das pro-atitudes, ou, mais precisamente, volições puras.
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de utilidade é metodologicamente pouco adequado, e uma tarefa imposśıvel, e re-
dutora da complexidade envolvida.

Vou agora afirmar que isso é mesmo errado, e que é pouco provável que tal
função exista, a não ser para casos especiais: mundos fechados, e muito pouco
complexos. Em geral, basta a existência de outros agentes autónomos para tornar
a complexidade do mundo incomportável para uma tal função. Basta pensarmos
que um problema como um jogo de xadrez, em que os agentes não são autónomos,
a medida a optimizar pode ser só uma, e o número de opções é limitado (ou seja,
um problema “simples”) não tem (nem vai ter?) um algoritmo de resolução.

Mas também é verdade que dado qualquer exemplo que mostre a oportunidade
e as vantagens da abordagem baseada em múltiplos valores, é sempre fácil de a
posteriori construir uma função de utilidade que trivialmente resolve o mesmo
problema. A razão para isto é muito simples, e era já apontada por Valadier na
secção anterior, quando invoca Proust. É que valorizar precede a percepção: quan-
do se descreve um exemplo está-se a cortar a realidade eliminando precisamente
a complexidade; quando se valoriza, está-se a simplificar o trabalho de definição
das utilidades.

Eis-nos chegados a um dilema, que já encontrámos nas conclusões de
[Antunes et al., 2000b] (ver também a secção 3.4.5), e procurámos enfrentar em
[Antunes et al., 2000a]. A dificuldade áı referida prendia-se com a avaliação dos
resultados das experiências: como devemos avaliar as nossas avaliações? Preci-
saŕıamos de meta-valores para avaliar esses resultados, mas isso exige um dese-
nhador, e equivale a procurar fenómenos emergentes. E logo a conclusão seria:
se esses “valores mais altos” existem (e logo são eles os importantes), porque não
usá-los para a decisão? Este dilema mostra claramente o carácter ad hoc da maior
parte das soluções de problemas, e a dificuldade em escapar-lhe.

Posso conceber duas sáıdas. A primeira é o desenvolvimento de uma ontologia
de valores, para ser usada numa classe de situações. Mais altos ou mais baixos,
os valores têm o seu lugar nesta ontologia, e as suas relações estão claramente
definidas. Para um determinado problema, são identificados e usados os valores
relevantes, e são postuladas e testadas predições experimentais apropriadas.

A segunda sáıda é o objecto de [Antunes et al., 2000a], e é revisitada nos
caṕıtulos 5 e 6. Ao situar o agente num ambiente com outros agentes, a au-
tonomia torna-se um ingrediente chave, para ser usado com cuidado e equiĺıbrio.
Torna-se uma necessidade a existência de uma dualidade de conjuntos de valores,
uma vez que os agentes não podem aceder aos valores do ńıvel macro, feitos ju-
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diciosamente coincidir com os valores do desenhador. A resposta ao dilema é o
desenhador, e o problema é metodológico. Os mecanismos de adaptação da ar-
quitectura BVG (ver secção 3.4.5) fornecem um meio de pôr a teste esta ligação
entre agente e desenhador. E clarifica um dos mistérios dos modelos BDI, usual-
mente traduzidos de forma ad hoc quando alguma aplicação é implementada (cf.
[Coelho et al., 1995] e também o caṕıtulo 7).

3.4.4 Grandes e pequenos valores

Quando se fala abstractamente de valores, é fácil deixar o conceito de valor resvalar
para o que eu chamo de ‘grandes valores.’ A honra, a honestidade, a amizade, a
bondade, são todos exemplos desse tipo de valores. No discurso comum, é normal
estes valores serem invocados para se sobreporem a motivações mais comezinhas
(para não dizer mesquinhas). O tempo ou o dinheiro não possuem a carga positi-
va (e afectiva) associada a esses grandes valores, que naturalmente se sobrepõem
quando se dá prioridade às razões para a acção. Nesse sentido, o tempo ou o
dinheiro, não são normalmente considerados valores, ou seriam talvez apenas ‘pe-
quenos valores.’

Com um olhar mais desapaixonado, temos que considerar que independen-
temente do lugar no qual colocamos os valores na hierarquia, o papel deles no
processo de decisão é similar, apenas muda a prioridade (ou a importância) da
sua intervenção. E mesmo isso pode mudar de situação para situação, como é
viśıvel no exemplo da tabela 3.1. Mas se uns valores são melhores do que outros,
eles são melhores para alguma medida, um meta-valor. Para escolher um nome
para este valor, chamemos-lhe assepticamente ‘bondade.’ E voltamos a encontrar
o problema de termos encontrado o verdadeiro valor, o único, que pode substituir
a todos os outros (a utilidade?).

Mas ser verdadeiro é melhor ou pior que ser bom? Vou reescrever esta frase
com ı́ndices nos descritivos, que explicitem o lugar deles na meta-hierarquia. Con-
sideremos que os valores usuais estão no ńıvel zero:

Mas ser verdadeiro1 é melhor2 ou pior2 que ser bom1?

É óbvio que chegámos a uma recursão infinita, que só podemos vencer com um
corte da realidade, uma ontologia. Sei que há aqui um certo brincar com as
palavras (‘bom’ e ‘verdadeiro’), mas creio que o problema é real. Para os fins
deste estudo, que é computacional, não tem mal lidar com os valores puros, abs-
tractos, sem qualquer carga afectiva. Grandes e pequenos valores são assim iguais,
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Ida para
o trabalho a pé autocarro táxi carro

tempo 20 15 8 4
custo 0 0.4 2 0.5
estacionamento fácil fácil fácil dif́ıcil
tensão 0 2 1 5

se chover† muito molhado pouco pouco seco

criança‡ dif́ıcil, lento lento caro fácil

Tabela 3.1: Dimensões de avaliação das alternativas de transporte entre a

casa e o emprego (adaptado de [Antunes, 1999]). Se chover (†), uma nova

dimensão é introduzida, e a decisão tem que ser adaptada. Mas se tiver que

ir buscar a criança após o trabalho (‡), é todo o problema de decisão que

muda e tem que ser reconsiderado.

dependendo o seu emprego da relevância deles para o desenhador, no problema
em questão. Não rejeito desde já o uso de um único meta-valor a sobrepor-se à
panóplia dos restantes, prefiro esperar pelos resultados da experimentação para
avaliar essa possibilidade (caṕıtulo 6).

Antes de continuar resta-me fazer um esclarecimento que só é posśıvel graças a
uma conversa particular com Cristiano Castelfranchi. A utilidade e o utilitarismo
não são uma doença. A teoria da utilidade é uma ferramenta poderosa, que pode
ser utilizada num número razoável de situações delimitadas de decisão, e com
resultados interessantes. O problema com a utilidade existe quando se pretende
substituir a variedade das motivações humanas pela única e final motivação de
‘maximizar a utilidade.’ Não se pode esvaziar de conteúdo o ser humano, mas esta
análise não se limita ao ser humano, pois é consensual que mesmo uma empresa
não tem como única motivação o lucro, ou a sobrevivência. Utilidade como técnica,
muito bem. Utilidade como teoria das motivações, não.

3.4.5 Adaptação

Nesta secção veremos de que forma o sistema de valores de um agente pode evoluir
com o tempo e depender das envolventes. Quando um agente toma uma de-
cisão, ele observa as caracteŕısticas do mundo que estão relacionadas com as con-
sequências dessa decisão. Em particular, ele verifica se essa acção teve sucesso ou
não. O agente actualiza a sua estrutura de crenças e objectivos de acordo com



3.4. Valores 81

o que aconteceu como resultado da sua acção. E a informação que diz respeito
a essa decisão e às suas consequências será usada para aperfeiçoar o sistema de
decisão para situações futuras.

O agente retorna (feedback) a informação relevante e usa-a para reajustar o seu
sistema de valores. Isto significa que o agente tem que avaliar a qualidade da sua
avaliação prévia, aquela que conduziu à decisão. Podemos colocar a questão de
que informação deve ser retornada e como usá-la. Este mecanismo é representado
na figura 3.3.

Agente

Decisão

Retorno

Nova SituaçãoSituação

Figura 3.3: Avaliação da decisão [Antunes e Coelho, 1999a].

Antes de propor formas alternativas de atacar este assunto, note-se que mais
uma vez (como no dilema da secção 3.4.3) a avaliação da qualidade das decisões
poderia servir como um candidato para função geral de decisão. Ou seja, se esta
função constitui a derradeira avaliação da qualidade das decisões, porque não usá-
-la para tomar as próprias decisões? Além das respostas que vimos acima e que têm
carácter metodológico, posso acrescentar que nenhuma destas funções se espera
que seja óptima, e assim é uma opção melhor deixá-las todas operar livremente
para melhorar a sua contribuição para o comportamento geral. Pode ser mesmo
o caso de que o comportamento óptimo não exista, e logo não haver sentido em
procurar a função de decisão perfeita. O mundo é demasiado aberto e impreviśıvel
para que se possa obter essa função. Mais ainda, pode ser tão dif́ıcil de usar esta
informação de retorno como resolver o próprio problema de decisão.

Proponho três alternativas para a avaliação da qualidade da decisão. A
primeira consiste em considerar alguma medida da ‘bondade’ da decisão, que
avaliará até que ponto a acção teve sucesso. O caso mais simples é só testar suces-
so ou falha, numa aproximação mais prometedora a acção é avaliada e uma nota
(por exemplo, numérica, um número real pertencente a [0, 1]) é atribúıda à decisão
e acção correspondente. Foi esta a opção que usámos em [Antunes et al., 1993],
onde desenhámos uma estratégia de jogo que usava a avaliação da qualidade da
jogada do nosso adversário para adaptar dinamicamente a nossa estimação da sua
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força, de maneira a permitir a exploração das suas posśıveis fraquezas.

A segunda alternativa é observar no mundo as consequências da acção selec-
cionada em termos das mesmas dimensões que o agente usa para a decisão. Por
exemplo, se o agente usa o tempo e o dinheiro como as dimensões-chave nas quais
a decisão é baseada, então ele deve observar que consequências existiram dessa
decisão, em termos dos próprios tempo e dinheiro. Isto simplifica o problema de
actualizar o sistema de valores, uma vez que não existem mediadores a considerar
entre a avaliação e a sua avaliação.

Finalmente, proponho fazer a avaliação da decisão através da medida dos seus
resultados em termos de um conjunto de dimensões nas quais o desenhador do
agente está interessado. Quando desenhamos um agente, estamos interessados em
obter algum comportamento, e podemos postular algumas dimensões e medidas
correspondentes para avaliar a qualidade do comportamento que obtemos, para o
comparar com o desejado. Mas não é necessariamente o caso que quando desenha-
mos a maquinaria de decisão do agente nós usemos exactamente essas dimensões
e medidas. Avaliar o desempenho dos agentes com as nossas próprias medidas (às
quais eles não tinham acesso) equivale a procurar comportamento emergente.

Não é óbvio como se pode usar esta informação de retorno para melhorar a
tomada de decisão, assim como não era óbvio logo de ińıcio como desenhar o
mecanismo de decisão. Nas experiências que relato no caṕıtulo 6 foram testadas
várias formas de fazer esse retorno para ganhar discernimento sobre este tema.
De certa forma confirmou-se a minha conjectura de [Antunes e Coelho, 1999a],
de que em cada quadro concreto de decisão, têm que ser feitas muitas opções de
desenho de forma ad hoc. Mesmo assim, podem-se obter muitas caracteŕısticas
estruturantes, o que será viśıvel no caṕıtulo 6.

3.5 Tipos de agentes, autonomia

Na conclusão deste caṕıtulo, vou propor uma classificação de agentes que se ba-
seia na utilização que fazem dos valores na tomada de decisão, e na relação que
mantêm com esses valores. Esta classificação tem fundações nos prinćıpios para
autonomia de agentes que adoptámos em [Antunes e Coelho, 2000], e se baseiam
nos trabalhos sobre autonomia de Castelfranchi, em especial a “arquitectura de
filtro duplo” [Castelfranchi, 1995].

A autonomia social é importante para podermos considerar agentes inseridos
em sociedades caracterizadas por ambientes dinâmicos e complexos. Os agentes



3.5. Tipos de agentes, autonomia 83

Influenciar
Mudar

crenças
Mudar

objectivos

-coerência
-credibilidade

-como uma função
dos seus próprios
objectivos

CRENÇAS OBJECTIVOS

Figura 3.4: A arquitectura de dois filtros [Castelfranchi, 1995].

terão que tomar o seu historial passado em consideração, bem como exibir inicia-
tiva e reactividade, para poder tomar decisões em situações possivelmente dif́ıceis.
Estas incluem informação desconhecida, parceiros sociais desconhecidos e mesmo
ambientes desconhecidos. A autonomia pode ser considerada de vários pontos
de vista. Castelfranchi [Castelfranchi, 1995] defende que a autonomia é um con-
ceito relacional (sobretudo, um conceito social : um agente é autónomo apenas
em relação à influência de outros agentes) e lista vários tipos de autonomia, como
segue:

• autonomia executiva (de meios): um agente é autónomo em relação apenas
aos meios (sub-objectivos instrumentais), não em relação aos fins. Pode
implicar algum ńıvel de decisão (escolha entre os meios), planeamento, reso-
lução de problemas, etc.;

• autonomia dos est́ımulos: o comportamento do agente deve ser influencia-
do por est́ımulos externos, mas não determinado ou imposto por eles. O
comportamento não tem causas, mas razões, motivos.

Em sistemas cognitivos, a autonomia é garantida pela “mediação cognitiva:”

• autonomia de objectivos: o sistema tem os seus próprios objectivos, não
recebidos do exterior como comandos;

• autonomia de crenças: um agente controla a sua aquisição de crenças.

Os postulados seguintes esboçam a imagem de um agente socialmente
autónomo, e as sua relações, quer com o mundo exterior (incluindo outros agentes),
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Decisão

Estratégias de
raciocínio

Figura 3.5: Diagrama dos passos (propostos) envolvidos na tomada de

decisão [Bechara et al., 1997].

quer com os seus próprios estados mentais, e contribui para a definição da arqui-
tectura de filtro duplo descrita em [Castelfranchi, 1995] (veja-se a figura 3.4 e
compare-se com a figura proposta em [Bechara et al., 1997], figura 3.5). A minha
própria arquitectura é constrúıda sobre estes postulados, uma vez que eles dese-
nham solidamente a imagem básica de um agente que busca o próprio interesse,
e que controla os seus próprios estados mentais, fornecendo assim uma caracteri-
zação de autonomia útil e aplicável. O agente:

i. tem os seus próprios objectivos, endógenos, não derivados da vontade de um
outro agente;

ii. é capaz de tomar decisões respeitantes a objectivos múltiplos em conflito
(quer os seus próprios objectivos, ou objectivos adoptados do exterior);

iii. adopta objectivos do exterior, de outro agentes, é sujeito a influência (...);

iv. adopta objectivos de outros agentes como consequência de uma escolha entre
esses e outros objectivos (a adopção é assim nem automática, nem gover-
nada por regras, e não é simplesmente exigido que os objectivos não sejam
inconsistentes com os objectivos correntes);

v. adopta objectivos de outros agentes apenas se vê a adopção como uma forma
de lhe permitir alcançar alguns dos seus próprios objectivos (ou seja, o agente
autónomo é um agente que busca o próprio interesse);

vi. não é posśıvel modificar directamente os objectivos do agente a partir do
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exterior: qualquer modificação dos seus objectivos deve ser conseguida mo-
dificando as suas crenças;

vii. é imposśıvel mudar automaticamente as crenças de um agente. A adopção
de uma crença é uma “decisão” especial que o agente toma com base em
muitos critérios e verificações. Isto protege a sua autonomia cognitiva.

Deliberação Adopção

D4: o agente pode adoptar valores :2 A

por sua própria decisão

D3: a tomada de decisão
é baseada nas crenças do

agente acerca dos seus valores A1:
D2: o agente tem crenças durante a interacção podem

sobre os seus valores ser adicionados novos valores
D1: o agente mantém uma
representação expĺıcita dos

valores

D0: o agente tem múltiplos valores A0:
como base para a deliberação

Tabela 3.2: Classificação dos agentes em termos do uso dos valores

[Antunes, 1999].

A classificação dos agentes da tabela 3.2 baseia-se na utilização dos valores por
parte dos agentes. O ponto de partida são os agentes que usam (múltiplos) valores
para a decisão. Do ponto de vista da deliberação (o uso dos valores para a escolha)
vários tipos de agentes são sucessivamente mais complexos, como resultado de uma
relação cada vez mais ı́ntima entre o uso consciente dos valores e a decisão. Já do
ponto de vista da adopção de valores, há apenas um caso intermédio. No topo de
ambas as hierarquias, volta a estar um tipo de agentes em comum, aqueles que
estendem para o campo dos valores os postulados que acima apliquei às crenças e
objectivos.

Nas experiências que conduzi, comecei por considerar agentes dos tipos mais
simples, e fui-os complicando para acabar a testar o controle dos agentes sobre
a sua própria adopção de valores (e crenças, e objectivos). Os resultados estão
relatados no caṕıtulo 6, e em [Antunes e Coelho, 1999a, Antunes et al., 2000b,
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Antunes et al., 2000a]. Por agora é tempo de ver como é que estas ideias poderão
ser levadas à prática.



Caṕıtulo 4

Cálculos para decisão

Amigo, crê no meu sistema:
Com um somente, dez farás;
Com dois, e três, na mesma;

Assim enriquecerás.
Quarto, tal e qual,

Quinto e sexto, igual,
A bruxa o afirma;

Sétimo e oitavo,
Mesmo resultado...

E assim termina
A obra do feitiço:

Se novo é um,
Dez é nenhum.

O mistério é isso!
in [Goethe, 1808, pág. 118]

No caṕıtulo anterior vimos como iremos ter um conjunto de valores a considerar
para guiar a escolha. De que forma os vamos arquitectar num desenho de mente?
Como se vão representar, e que mecanismos têm associados? Que tipo de desenho
pode dar suporte a esta ideia? São estas as perguntas a que vou tentar dar resposta
neste caṕıtulo.

A arquitectura BVG põe em evidência o papel da escolha no comportamento
do agente (figura 4.1). Como vimos em 3.1, o agente é mantido o mais simples
posśıvel no que diz respeito aos blocos básicos de construção. Uma estrutura de

87



88 Caṕıtulo 4. Cálculos para decisão

crenças e objectivos é completada por valores, que serão usados pelo mecanismo
de escolha para obter uma decisão. Estes valores não são ŕıgidos, eles podem e
serão mudados durante a interacção.

Crenças Objectivos

Valores

Esc
olh

a Decisões

Figura 4.1: Um esboço geral da arquitectura BVG (adaptado de

[Antunes e Coelho, 1999a]).

Neste caṕıtulo, após apresentar o funcionamento básico da arquitectura BVG,
vou introduzir as funções que realizam a escolha. Elas utilizam os valores co-
mo uma caracterização multi-dimensional que permite efectuar a ligação entre
objectivos e crenças. As funções de adaptação permitem ligar a máquina de de-
cisão aos resultados que as decisões anteriores tiveram no mundo. Ou melhor, à
avaliação que o agente faz desses resultados. Essa avaliação pode ser feita em ter-
mos unidimensionais ou multi-dimensionais. Os conceitos apresentados são então
concretizados através da análise passo a passo de um caso de estudo, do qual apre-
sento ainda alguns resultados. Apresento em seguida mais alguns mecanismos de
escolha para lidar com situações mais complexas e mais realistas. O caṕıtulo
termina com algumas ideias de como pode ser implementado um mecanismo de
controle baseado em emoções, e como se podem incorporar nesta máquina super-
-racional as ideias de decisão influenciada pelas emoções.

4.1 A arquitectura BVG

O funcionamento do agente baseia-se em ciclos de operação, nos quais as crenças e
avaliações do agente são actualizadas. Esta opção é similar à utilização da função
next state de [Wooldridge e Parsons, 1999], que é pensada como uma função de
revisão de crenças. Esta função determina o novo conjunto de crenças do agente,
tomando como base o conjunto corrente de crenças e também o estado do mundo.
O novo conjunto de crenças inclui qualquer nova informação que tenha origem nas
percepções do agente.
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Mais tarde, ocorre a deliberação, durante a qual o agente calcula a decisão a
ser tomada e a correspondente acção a ser executada. A acção seleccionada é então
executada e o mundo é conformemente actualizado. O agente nota estas mudanças
no mundo no ciclo imediato. Um esquema mais asśıncrono seria certamente mais
realista, permitindo processos de racioćınio preemptivos, mas neste momento, este
esquema é suficiente para começarmos a desenhar a arquitectura.

Em [Pollack e Ringuette, 1990], a maquinaria de escolha está embebida no
processo de deliberação. Os ciclos de acção e de racioćınio estão interligados, de
forma a manter a estrutura de intenções (um conjunto ordenado pelo tempo de
planos estruturados como árvores). A maquinaria de escolha está associada ao
ciclo de racioćınio, onde os processos de filtragem e deliberação usam uma espécie
de função de utilidade agregada para considerar potenciais adições à estrutura de
intenções.

4.2 As funções de escolha

No mecanismo de escolha da arquitectura BVG, os valores são usados para rela-
cionar os objectivos com as crenças (figura 4.1). Cada objectivo é caracterizado
por um conjunto de valores que funcionam como os padrões (algo como os ńıveis
de aspiração de Simon [Simon, 1996]) contra os quais os sub-objectivos candidatos
serão confrontados (equação 4.1).

Goal((V1,v1),...,(Vn,vn))g (4.1)

Os planos são representados como crenças (cf. [Antunes, 1993]). Os valores que
informam essas crenças representam as caracterizações que os agentes associam a
cada um dos planos alternativos. Por exemplo, para i ∈ {1, . . . ,m}, podemos ter:

Bel((V1,v1i),...,(Vn,vni)) (si → g) (4.2)

Agora já estamos em condições de fazer a nossa escolha. Para esse fim,
precisamos de um cálculo que colapse as diversas medidas sobre os valores nu-
ma função que seleccione a melhor opção. Por exemplo, um cálculo baseado
em [Simon, 1996], seleccionaria si tal que i seja o menor número a satisfazer
∀j, vji ≥ vj , ou seja, a primeira alternativa a satisfazer todos os ńıveis de aspiração.
Em geral, teremos uma função de escolha F que toma g e si como argumentos
e atribui a cada si um número real que permite a seriação dos candidatos. O
candidato escolhido, se, será proposto como o novo objectivo a ser atingido, e logo
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precisa que lhe sejam re-atribúıdos os seus novos padrões:

Goal((V1,F0(v1,ve1)),... )se (4.3)

Como exemplo, consideremos que o valor relevante Vk é um prazo limite para
a realização do objectivo g. vek será a quantidade de tempo que se pensa a
alternativa se gastar. Então, devemos tomar F0(x, y) = x − y, de forma a que o
sub-objectivo se tenha vk − vek como prazo limite.

V1 V2 · · · Vn

O1 1 1 2 k + 1 · · · ... n (k − 1)n+ 1

O2 n+ 1 2 n+ 2 k + 2 · · · ... 2n (k − 1)n+ 2
... · · · ... · · · ... · · · ... · · · ...

Ok (k − 1)n+ 1 k (k − 1)n+ 2 2k · · · ... kn nk

Tabela 4.1: Duas ordens para a travessia exaustiva da matriz.

A tabela 4.1 mostra como, dadas opções O1 a Ok e valores V1 a Vn, são posśıveis
várias travessias que considerem exaustivamente todos os pares. Mas em situações
espećıficas, pode haver linhas ou colunas a suprimir, ou formas espećıficas (de tipo
heuŕıstico) para fazer percursos na matriz. Na secção 4.6 mostro como se pode
fazer uma travessia vertical parcial, baseada na importância dos diferentes valores
e no tempo dispońıvel para uma decisão.

4.3 As funções de adaptação

Nesta secção, vou inserir o agente BVG no mundo, de acordo com o esquema des-
crito acima. O retorno da escolha anterior e correspondente acção é feito através
da observação das caracteŕısticas apropriadas no mundo. Numa arquitectura mais
elaborada, este mecanismo seria conduzido pelas expectativas, por agora, usamos
crenças apropriadamente escolhidas, e manuseamos essa informação no processo
de decisão.

Quando é tomada uma decisão, ela dá origem a um novo sub-objectivo para ser
atingido. O mecanismo de decisão atribui os valores correspondentes para padrões
dos sub-objectivos, e mantém registo do desempenho da sua execução. Quando o
objectivo é tentado, a qualidade desta execução é avaliada, e os padrões são actua-
lizados no super-objectivo. Isto significa que quando um objectivo é executado, a
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qualidade dessa execução reflecte-se não só em si próprio, mas também na escolha
que conduziu a ele. Se o subordinado falha, culpamos quem erradamente escolheu
esse candidato sobre os outro.

Os valores que caracterizam os planos podem também ser actualizados. Se uma
alternativa não desempenhou como se esperava, as caracteŕısticas que levaram a
que fosse escolhida devem ser revistas.

Pode parecer que uma das duas revisões propostas acima seria suficiente para
reflectir a informação observada para dentro do sistema de valores. Mas um pe-
queno exemplo mostra o contrário. Suponhamos que temos:

Goal(...,(Tempo,100),... ))g (4.4)

e que o objectivo alternativo g1 foi escolhido de entre os candidatos:

Bel(...,(Probabilidade de sucesso,0.8),(Tempo,10),... )) (g1 → g) (4.5)

Bel(...,(Tempo,20),... )) (g2 → g) (4.6)

Se g1 falha, não devemos apenas mudar a sua descrição como plano (ex.
Bel(...,(Probabilidade de sucesso,0.7),(Tempo,10),... )) (g1 → g)), mas devemos também ac-
tualizar g: Goal(...,(Tempo,90),... ))g, uma vez que g1 consumiu 10 unidades de tempo.

Temos assim r(se) ∈ Results (o conjunto onde a avaliação das decisões toma
valores), a avaliação da execução do plano seleccionado. Para actualizar o nosso
sistema de valores, precisamos de uma função G, que toma ve1, . . . , ven e r(se)
como argumentos, e devolve v′e1, . . . , v

′
en, a nova caracterização de se. G também

actua sobre g, o objectivo ‘responsável’ pela escolha do seu sub-objectivo se.

4.4 Caso de estudo: uma situação perturbante

Para efeitos de demonstração e aplicação, consideramos o cenário seguinte
[Antunes e Coelho, 1999a]. Imaginemos que continuamente recebemos mensagens
de correio electrónico contendo ficheiros anexados que exigem algum tratamento
especial: descompressão, tradução, conversão, o que for. Por alguma razão, o
nosso programa de correio electrónico não executa as operações necessárias au-
tomaticamente, como seria de esperar. Possivelmente o nosso computador não
contém os programas necessários. Normalmente este problema é resolvido envian-
do essas mensagens a alguém que toma conta delas e imprime o seu conteúdo, mas
de vez em quando essa pessoa não está dispońıvel, e assim temos que devolver a
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mensagem ao remetente e pedir para ela ser entregue em algum outro formato,
esperando que este novo formato seja finalmente decifrável. Após várias rondas
de tentativas infrut́ıferas, finalmente perdemos a cabeça e pedimos zangadamente
que tudo seja enviado em formato ASCII, e esperamos por dias melhores. Por
sorte, o programa de correio electrónico nunca abortou (ainda?) durante todo
este processo.

Pretendo representar o desafio decisional colocado por um processo assim per-
turbante. O comportamento acima descrito é argumentavelmente racional. Não
pretendo produzir uma regra que implemente este comportamento. Antes, quero
descrever um pedaço da mente do agente (que poderia ser o agente que gere o nos-
so correio electrónico) que possa decidir não apenas o que fazer em cada situação
que apareça durante o processo, mas que o faça por grosseiramente as mesmas
razões que qualquer de nós consideraria. Em particular, o agente deve estar ao
corrente de porque toma as decisões, e deve estar preparado para mudar essas
decisões se a situação o exigir. Quero representar os estados de esṕırito do agente
que é chamado a decidir, e como esses estados de esṕırito influenciam a tomada
de decisão. Naturalmente, neste exemplo particular terei que fazer simplificações.

4.4.1 Descrição do problema de decisão

Vou considerar um objectivo principal, Print(Message), e as opções que o
agente considerará como candidatas para atingir esse objectivo. Essas can-
didatas são descritos como crenças, que representam planos na mente do
agente. O plano mais simples seria Click(Print), uma outra forma de re-
solver o problema seria fazer seguir a tarefa para outro agente mais capaz:
AskForHelp(Someone,Print(Message)). Finalmente, pode-se tentar pedir ao reme-
tente para enviar a mensagem num outro formato: GetNewMessage(Message).
Vou assumir por enquanto que quando um destes sub-objectivos candidatos é exe-
cutado, o agente tem de alguma forma acesso ao facto de eles terem tido ou não
sucesso.

4.4.2 Os valores envolvidos

Vou agora considerar as caracteŕısticas de avaliação relevantes para o agente. As
decisões vão ser baseadas em medidas tomadas ao longo de quatro dimensões
diferentes, os chamados valores relevantes para esta situação:

V1: A probabilidade de sucesso;
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V2: O consumo de paciência;

V3: O tempo de espera previsto;

V4: A independência de ajuda externa.

Como seria de esperar, a melhor solução é uma que maximize a probabilidade
de sucesso e a independência de ajuda externa, enquanto minimiza o consumo de
paciência e o tempo de espera. Poderia de alguma forma relacionar estes quatro
valores, mas prefiro mantê-los independentes, para bem da experiência como foi
desenhada.

4.4.3 Significado dos valores

Os padrões com os quais os objectivos candidatos vão ser confrontados estão
relacionados com a situação particular que o agente enfrenta. Para simplificar
(para minimizar o número de crenças que descrevem a situação, e manter a ex-
periência manejável), escolhi associar esses padrões com os objectivos envolvidos
na situação, e actualizar apenas a caracterização dos planos escolhidos. Assim, os
quatro números associados ao objectivos principal representam os ńıveis de exi-
gência que o agente tem respeitantes a esse objectivo. V1 = 0.6 ∈ [0, 1] significa
que o agente não escolhe um plano cuja probabilidade de sucesso seja reconhecida-
mente menos do que 0.6; V2 = 1 ∈ [−1, 1] significa que o agente tem um capital de
paciência igual a 1, o máximo posśıvel; V3 = 1000 ∈ N significa que o agente quer
o objectivo atingido antes que passem 1000 minutos; e V4 = 1 ∈ [−1, 1] significa
que o agente prefere um plano que não requeira ajuda de outros.

Para as crenças (que representam planos para alcançar o objectivo), os quatro
valores representam as expectativas ou consumos de cada candidato a execução.
Por exemplo,

Bel((V1,
2
3

),(V2,−0.1),(V3,1),(V4,0)) (Click(Print)→ Print(Message)) (4.7)

significa que a expectativa de sucesso deste plano é 2
3 , que o consumo de paciência

é 0.1, o tempo esperado de execução é 1 minuto, e a independência de outros
agentes é total, representado por 0.

4.4.4 Actualização dos valores

No que respeita à probabilidade de sucesso, vou assumir que o agente não pos-
sui nenhuma informação inicialmente. Se o agente possúısse alguma informação,



94 Caṕıtulo 4. Cálculos para decisão

poderia escolher um de dois cenários probabiĺısticos alternativos: ou uma pers-
pectiva frequencista, se tivesse alguma experimentação ou simulação prévia; ou
uma perspectiva bayesiana, onde o desenhador exprime as suas convicções através
de distribuições de probabilidades a priori adequadas [Bernardo e Smith, 1994].
Nas condições presentes, a única forma de actualizar a atitude do agente sobre a
probabilidade é usar a perspectiva frequencista do conceito de probabilidade. Ini-
cialmente, uso o prinćıpio da razão insuficiente para atribuir uma probabilidade de
1
2 a cada sub-objectivo candidato (a mesma probabilidade para sucesso e falha).

A actualização desta probabilidade será feita através da regra de Laplace:

a probabilidade de sucesso será de r+1
n+2 , onde r é o número de sucessos

até agora, e n é o número de tentativas até agora.

Desta forma, quando o agente percorrer as acções posśıveis, ele levará em conta
os diferentes valores para a probabilidade de sucesso que resultam das posśıveis
revisões.

4.4.5 Descrição formal do problema

Assim, a situação inicial é representada pelas frases seguintes:

G : Goal((V1,0),(V2,1),(V3,1000),(V4,1))Print(Msg) (4.8)

B1 : Bel((V1,
1
2

),(V2,−0.1),(V3,−1),(V4,0)) (Click(Print)→ Print(Msg)) (4.9)

B2 : Bel((V1,
1
2

),(V2,−0.3),(V3,−20),(V4,−0.5))

(AskForHelp(Someone, Print(Msg))→ Print(Msg)) (4.10)

B3 : Bel((V1,
1
2

),(V2,0),(V3,−200),(V4,−1)) (GetNewMsg(Msg)→ Print(Msg)) (4.11)

Para função de escolha (F ) escolhi uma combinação linear dos parâmetros
envolvidos, que será maximizada. Empiricamente determinei uma combinação de
pesos aceitável para esta função, e cheguei a:

F (v1, v2, v3, v4, vi1, vi2, vi3, vi4) =

0.5(v1 + vi1) + 0.4(v2 + vi2) + 0.001(v3 + vi3) + 0.099(v4 + vi4) (4.12)

Para função de actualização (G), escolhi fazer o retorno de apenas sucesso ou
falha, representados respectivamente por −1 e 1. Prontamente cheguei à conclusão
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de que faltava informação com a qual actualizar as caracterizações dos planos.
Por exemplo, como posso actualizar expectativas temporais quando nem sequer
sei se o plano falhou devido a um prazo limite ter sido atingido, ou se falhou tout
cour? Mesmo assim, para fins de demonstração, decidi manter as coisas simples e
desprezar os valores V3 e V4. Apenas actualizo V1 e V2, da seguinte maneira (para
se, o sub-objectivo escolhido):

G1(r(se), ve1, ve2, ve3, ve4) =
s+ r(se)
n+ 1

,

ondeve1 =
s

n
(regra de Laplace) (4.13)

G2(r(se), ve1, ve2, ve3, ve4) = ve2 × 2−r(se) (4.14)

4.4.6 Alguns resultados

A tabela 4.2 mostra a execução do agente no caso em que nada funciona, ou seja,
a evolução das escolhas do agente através de uma série de falhanços.

Nos termos da descrição anterior, o agente tenta a solução mais simples duas
vezes, antes de decidir pedir ajuda. Quando isto falha, ele ainda tenta resolver as
coisas por si próprio antes de escolher a opção mais exigente de enviar tudo para
trás. Quando isto mais uma vez falha duas vezes, o agente tenta novamente obter
ajuda local. Após tudo isto, ele envia as coisas para trás algumas vezes, antes de
se atrever a tentar fazer as coisas pessoalmente outra vez.

Iteração 0 1 2 3 4 5 6 7 10

Escolha B1 B1 B2 B1 B3 B3 B2 B3 B1

Resultado -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Novo V1 1/3 1/4 1/3 1/5 1/3 1/4 1/4 1/5 1/6
Novo V2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 0 0 -1 0 -1

Tabela 4.2: As escolhas do agente quando tudo falha (adaptado de

[Antunes e Coelho, 1999a]).

Estes resultados preliminares destinam-se apenas a ilustrar o funcionamento
desta instância da arquitectura BVG. No caṕıtulo 6, procedo à apresentação e
análise mais exaustiva dos resultados deste cenário experimental.
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4.5 Os mecanismos de escolha

Nas secções anteriores, já expliquei como a escolha pode ser guiada por valores,
e este mecanismo de escolha pode ser adaptado de acordo com a avaliação dos
sucessivos resultados [Antunes e Coelho, 1999a]. No entanto, foram consideradas
severas limitações que têm que ser ultrapassadas: o conjunto de valores contra
os quais as acções candidatas eram comparadas era fixo; as funções de decisão
e adaptação eram fixas; e no exemplo foram considerados apenas dois tipos de
valores: valores de tipo aspiração (por exemplo, a probabilidade de sucesso), e
valores do tipo capital (por exemplo, o tempo de espera).

Mesmo quando consideramos apenas o caso de um só agente, cada uma destas
limitações é inaceitável, porque limita radicalmente o poder expressivo do modelo.
Quando se passa para múltiplos agentes, estas limitações são ainda mais preju-
diciais. Basta pensar na capacidade para comunicar valores, e consequentemente
objectivos e acções. Não se poderiam ter agentes de ńıvel superior a A0, segundo
a tabela 3.2.

Assim, vários passos têm que ser dados para planear a experimentação, seguin-
do a classificação de agentes da tabela 3.2. Em primeiro lugar, aumentar o número
de valores presentes no cenário de escolha. Então podem ser consideradas opções
que sejam caracterizadas por valores que não foram necessariamente previstos.
Ou seja, os agentes devem conseguir escolher mesmo na presença de informação
incompleta [Antunes et al., 2000b].

Os passos seguintes serão tratados no caṕıtulo 5, onde começo por considerar
um conjunto variável de valores. Dados os mecanismos de escolha perante infor-
mação incompleta, isto não deve levantar problemas, mas é importante observar o
comportamento dos agentes a longo prazo. A adaptação dos valores é feita sobre
as acções candidatas, apesar de esta não ser a única opção que poderia ter toma-
do. Assim, tenho que aumentar o número de acções candidatas, para ver como o
modelo responde, e verificar se deve ser usada uma formulação alternativa.

Os mecanismos de escolha que lidam com informação incompleta baseiam-se
na ideia de atribuir valores médios aos campos desconhecidos, como estimadores
dos valores esperados. Se não parece uma estratégia muito ousada, ela está bem
fundamentada do ponto de vista filosófico [Bernoulli, 1713] e liga-se aos mecanis-
mos de adaptação da arquitectura para aproveitar todo a informação que houver,
logo que a houver.

A decisão é um processo complexo e com múltiplos estágios na mente do agente
(ver figura 4.2). Um estágio tem que ver com a origem dos objectivos. Os agentes
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podem adoptar objectivos de outros agentes, ou gerá-los como consequência de
processos internos. Num outro estágio, os objectivos são considerados em conjun-
to com outros objectos da mente do agente, como crenças (que incluem planos
acerca da praticabilidade daqueles objectivos) e classificados conformemente. Por
exemplo, podemos ter objectivos suspensos, activos, etc. Finalmente, os objec-
tivos activos têm que ser seriados para execução. Esta é a fase da escolha, que
tenho vindo a tratar.

O desenhador não deve sobre-determinar o comportamento do agente. No
entanto, é fundamental reduzir o tempo de deliberação, o que e posśıvel mantendo
vários conjuntos de acções parcialmente ordenados, para computar a ordem final
apenas quando o momento chega.

Quando expus os mecanismos de escolha acima (e também em
[Antunes e Coelho, 1999a]), o agente tinha um objectivo para satisfazer que
era caracterizado por alguns valores. As acções candidatas eram todas com-
paráveis de acordo com os mesmos valores, e logo a escolha era directa. O agente
apenas calculava uma função real desses valores para todas as alternativas, e o
resultado mais alto era o escolhido. Mais tarde, o agente observava o resultado
da sua acção através da avaliação do estado do mundo resultante contra uma
dimensão de bondade, e actualizava os valores apropriadamente.

Proponho agora o tratamento de funções de escolha onde os agentes não têm
toda a informação relevante. Imaginemos um objectivo G, caracterizado por alvos
para três (de cinco) valores: V1 = ω1, V2 = ω2 e V3 = ω3. Sejam as acções
candidatas representadas pelos sub-objectivos G1 e G2, com valores associados,
respectivamente: V1 = ω11, V4 = ω14 e V1 = ω21, V2 = ω22, V5 = ω25.

Enquanto a escolha for feita usando uma combinação linear de alguma função
dos pares de valores (e.g. ω1 e ω11), como em [Antunes e Coelho, 1999a], pode-
-se sempre simplesmente omitir os valores fora da intersecção entre o objectivo e
a caracterização candidata, tornando assim esses valores irrelevantes (a omissão
pode-se traduzir na atribuição de valores médios aos campos desconhecidos).

Se forem usados outros tipos de funções de escolha, deve-se proceder com mais
cuidado. Mas mesmo no caso simples, há problemas ainda em aberto. Primeiro, é
necessário caracterizar o novo objectivo adoptado, seja G2. G2 deve incluir valores
para V3? E deve manter valores para V5? Penso que a resposta às duas questões
deve ser positiva: V3 deve ser mantido (com alvo ω3) porque a adopção de G2 deve-
-se apenas à existência de G. Logo, é apenas justo que se mantenha o que quer
guie as tentativas de alcançar G, e isso são os valores V1, V2 e V3. Por uma razão
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Figura 4.2: A arquitectura BVG: o papel dos valores (adaptado de

[Antunes e Coelho, 2000]).

análoga deve-se incluir V5. Pode acontecer que V5 represente noções avaliativas
importantes que devam ser consideradas durante as tentativas de alcançar G2,
logo não se pode prescindir de V5 na execução futura. Em ambos os casos, estes
valores ajudarão a controlar a execução do agente em direcção aos seus objectivos,
possivelmente permitindo revisões e novos cálculos se os objectivos escolhidos já
não servem os valores relevantes em jogo.

Um outro assunto importante é a necessidade da avaliação multi-dimensional
da qualidade das decisões. Quando se consideram medidas unidimensionais, as
adaptações que se podem fazer dos processos de decisão são limitadas. Isto não
significa optimização do modelo de decisão para reagir melhor a uma função de
retribuição. A verdade é que eu assumo que não há nenhuma função de retribuição
para ser aprendida, ao contrário do que se passa em aprendizagem por reforço. O
mundo está lá, e o agente precisa de se adaptar constantemente. No caṕıtulo 6
mostro que a informação multi-dimensional enriquece este processo de adaptação.
Certos pormenores dos mecanismos de escolha são clarificados no exemplo da
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secção 6.3.

Na maior parte dos exemplos que tratei, a génese da função de escolha baseia-
-se em valores considerados a priori, em tempo de desenho (por exemplo, os valores
V1 a V5 da secção 6.3). Por muito que se queira que o modelo de escolha possa
confrontar qualquer situação em tempo de execução, é de esperar que apareçam
situações não comportadas pelo modelo. A arquitectura BVG inclui métodos para
adaptação para melhorar o desempenho de escolha. A adaptação é feita através
da actualização dos valores ao longo das dimensões relevantes, mas uma outra
possibilidade seria modificar a função de escolha.

Esta opção equivaleria a incorporar algum realismo no modelo, no sentido em
que o agente iria sempre considerar perfeitas as observações das alternativas em
jogo, e mudaria a sua função de escolha para optimizar o seu comportamento.
Preferi usar uma visão idealista: a função de escolha não é perfeita, mas sim
tão boa quanto o agente pode obter; é sempre posśıvel melhorar a percepção que
o agente tem das alternativas, iluminado pela avaliação das escolhas anteriores.
Uma combinação das duas alternativas seria prefeŕıvel, mas a que escolhi parece
mais intuitiva, e permite um cálculo mais parcimonioso.

Uma vez escolhido um modelo de escolha e respectivos valores, podem-se colo-
car as questões de serem esses os valores apropriados, todos os valores apropriados,
quais são as funções correctas para descrever o papel de cada um desses valores
no problema em causa, etc. Poderá um modelo alguma vez ser declarado fechado
e considerado pronto para todas as eventualidades? Penso que não. O mundo é
altamente dinâmico e impreviśıvel, e a escolha deve acomodar-se a isso. A decisão
é muitas vezes dependente do tempo, e uma forma aditiva da função de escolha
permite que o processo seja interrompido (e até retomado) e que se consiga algum
carácter “sempre-pronto.” (ver a secção 4.6 e [Antunes e Coelho, 2000]). Por ou-
tro lado, devem ser inclúıdos mecanismos para evitar empates entre alternativas
(por exemplo, no caso de uma maciça ausência de informação avaliativa). Alguma
escolha tem que ser feita, seja qual for.

Normalmente, quando as pessoas são confrontadas com uma tal falta de in-
formação e têm na mesma que escolher, elas recorrem a analogias com outras
situações vividas. Por exemplo, escolher um vinho somente porque a garrafa tem
um rótulo bonito não é irracional, equivale a invocar a analogia que funda a dis-
ciplina de marketing : se o produtor se preocupa com a qualidade da embalagem,
então de certeza que se preocupa com a qualidade do seu produto. Será então
que se devia incluir a beleza do rótulo como um indicador da qualidade do vinho?
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Talvez, mas quando se tem informação dispońıvel acerca da qualidade real, porque
se deveria confiar no rótulo?

A conclusão é: quando não se tem informação, pode-se usar o Prinćıpio da
Razão Insuficiente [Bernoulli, 1713] para preencher o campo em falta com um va-
lor médio. Quando se tem informação, qualquer que seja a sua origem, ela usa-se.
No exemplo da secção 6.3 mostro como um destes mecanismos pode ser desen-
volvido. A função de escolha usa não-linearidades para retratar efeitos positivos
ou negativos da informação em falta.

Um outro mecanismo de escolha é o uso de acumuladores de valor. Adap-
tando a ideia de [Botelho e Coelho, 1997] para acesso à memória, pode-se ter um
indicador de quanto um determinado valor foi referido por outros objectos men-
tais. Lança-se assim uma competição entre valores, permitindo que o agente tenha
uma ideia da importância relativa dos vários valores. Este esquema não substitui
o esquema usual de avaliação/escolha/adaptação, apenas permite que o agente o
subverta em ocasiões especiais. Por exemplo, se uma opção a ser considerada se
refere a uma importância considerável do valor mais mencionado, a execução pára
e todos os cálculos são recomeçados. Esta é uma forma simples de realizar um
mecanismo preemptivo, o que é extremamente importante num ambiente aberto
(cf. [Velásquez, 1997]).

4.6 O controle na arquitectura BVG

O percurso desde a figura 4.1 até à figura 4.2, é guiado por um fio condutor, que é o
deslocamento da ênfase dos processos de escolha para os processos de controle. Os
mecanismos de escolha baseada em múltiplos valores são o tema das secções ante-
riores, e também de [Antunes e Coelho, 1999a] e [Antunes e Coelho, 1999b]. Ago-
ra, vou-me basear em [Antunes e Coelho, 2000] para esclarecer algumas questões
ligadas com o controle, e a participação das emoções nesse aspecto da arquitectura
BVG.

O ciclo de execução do agente pode ser encarado como dividido em três fases:
percepção, deliberação e execução da acção apropriada. Esta descrição é uma
grosseira simplificação de um processo muito mais complicado, que envolve várias
actividades paralelas, com relações intrincadas entre elas. Por exemplo, a per-
cepção é claramente guiada pelo foco de atenção corrente do agente, que não pode
ser dissociado das suas próprias motivações. Se uma alteração de alguma carac-
teŕıstica relevante é detectada pelo agente, ela tem que ser imediatamente levada



4.6. O controle na arquitectura BVG 101

em consideração, mesmo se o processo de decisão que inclúıa o anterior valor da
caracteŕıstica estava já quase conclúıdo. Não se pode imaginar que o mundo espere
pelas decisões. Mas geralmente, pode-se ter uma ideia de quanto tempo se tem
para decidir, e quão estáveis são as crenças nas quais se baseiam essas decisões
[Russell e Wefald, 1991].

O papel das crenças e objectivos nas arquitecturas de agentes tem sido exaus-
tivamente examinado na literatura [Cohen e Levesque, 1987, Castelfranchi, 1990,
Corrêa, 1994]. O papel dos valores, apenas aflorado em [Kiss, 1996] é bastante
aprofundado em [Miceli e Castelfranchi, 1992], e tem o papel principal nesta dis-
sertação, para além dos outros textos já citados (ver [Antunes et al., 2000a] e as
suas referências). O maior desafio que a arquitectura BVG ainda enfrenta são os
processos de controle. Na figura 4.2, os mecanismos de controle envolvem o todo
da arquitectura; isto é suposto representar uma camada responsável por muitos
mecanismos importantes na mente do agente. Muitos deles são cognitivos, acom-
panhando o esquema BDI. Em [Corrêa e Coelho, 1998], foi inclúıdo, na tabela
dos estados mentais, um conjunto de facetas como mecanismos de controle de
toda a arquitectura do agente, importância, urgência, intensidade e persistência
(ver também [Sloman, 1987]), que têm semelhanças com os valores que são ob-
jecto desta dissertação. Outros mecanismos de controle são arguivelmente emo-
cionais [Picard, 1995]. Contudo, a associação entre o racional e o emocional é
ainda pouco clara [Bechara et al., 1997], e estou de acordo com a conjectura de
[Damásio, 1994]: as emoções têm um papel dominante no controle do processo de
tomada de decisão [Antunes e Coelho, 2000].

Como está explicitamente retratado na figura 4.2, os mecanismos de controle
actuam sobre a percepção e também sobre a acção. Isto representa a miŕıade de
assuntos de controle que estão envolvidos nestas duas actividades. Suponhamos
uma acção que esteja escalonada para execução. Muitas coisas podem correr mal,
algumas talvez já previstas, outras completamente novas para o agente. Mesmo
que tudo corra bem, o controle não pode ser abandonado, porque pode haver
oportunidades a serem aproveitadas, registos a serem feitos, avaliações a serem
feitas acerca de quão bem as expectativas foram cumpridas.

Que tipo de maquinaria deve possuir esta camada de controle de forma a decidir
somente se o racioćınio do agente deve ou não ser interrompido e a questão da
acção corrente reconsiderada? Quantas coisas devem ser controladas, e quantas
caracteŕısticas devem ser examinadas para resolver um tal problema (de meta-ra-
cioćınio) [Russell, 1997, Doyle, 1992]? Uma série de questões ligadas ao controle
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são deixadas impĺıcitas na figura 4.2, como deduções, restrições, actualizações,
acessos, etc.

Uma solução posśıvel é sugerida em [Sloman, 1991]: redundância. Defendo
que os agentes devem executar cálculos redundantes, e ter gatilhos que permitem
interromper o racioćınio normal; um exemplo de um tal mecanismo é o uso dos
acumuladores de valor, descrito na secção 4.5. Em [Caldas e Coelho, 1999] são
apresentadas ideias similares em relação ao controle, quando os autores defendem
a mente multi-dimensional (a mente unidimensional cobre apenas o uso de funções
de utilidade) em economia e postulam a necessidade de um equiĺıbrio entre os
interesses da acção e os motivos normativos de alto ńıvel. Numa situação sugerida
em [LeDoux, 1998], está envolvida uma bomba e as pessoas à volta entram em
pânico com um medo terŕıvel. Que influência teve este medo na tomada de decisão
das pessoas?

Vou olhar para esta questão do pondo de vista do racioćınio afectivo
[Antunes e Coelho, 2000]. Como disse atrás, a adaptação do sistema de valores
dos agentes pode ser feita através de três fontes de informação de avaliação da
qualidade da decisão tomada:

i. alguma medida de bondade;

ii. os mesmos valores que conduziram à decisão;

iii. os valores do desenhador.

Mas posso conceber um significado alternativo para estas medidas de avaliação.

A bondade de uma decisão (i) equivale à apreciação afectiva por parte do
agente do resultado produzido por essa decisão. Ou seja, a bondade não é uma
noção abstracta, independente de quem executa essa avaliação; ela é subjectiva e
envolve o agente que faz a avaliação, e nas exactas condições em que a avaliação
é feita, e considerando as condições nas quais a decisão foi tomada.

A alternativa (ii) é a opção ‘limpa,’ porque é executada nos mesmos termos
que a decisão. Ou seja, se se pretende optimizar certas coisas, basta ir ao terreno
e medir essas coisas. Aparte a subjectividade na observação, o agente não deve ter
dificuldade com isto. Então, estes valores não parecem muito interessantes como
candidatos para despertar emoções. Como a bondade (i) não foi considerada na
decisão (a não ser que a decisão tenha sido tomada usando utilidade simples), a
extensão natural é considerar um conjunto diferente de dimensões de avaliação
para apreciar o resultado da decisão. E isto é a alternativa (iii).
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sobre os resultados das decisões; (f) avaliações cognitivas despertam emoções

(adaptado de [Antunes e Coelho, 2000]).

A possibilidade interessante acerca dos valores do desenhador é considerar este
conjunto como o conjunto de caracteŕısticas emocionais levantadas pelo assunto em
causa (ver figura 4.3d/e). Estas podem ser ou inspiradas pela própria percepção
afectiva do agente, ou conduzidas por alguma linguagem de interacção que faça
o interface com o utilizador, ou outros agentes. Nós humanos frequentemente
avaliamos as nossas decisões através do exame das reacções emocionais que essas
decisões despertaram nas pessoas que nos cercam [LeDoux, 1998]. De facto, é
muitas vezes assim que notamos que fizemos asneira. É claro que levantei aqui um
problema de regresso: se quero melhorar as minhas capacidades de decisão usando
as visões dos outros sobre o resultado das minhas acções, eu devo usar as minhas
capacidades de decisão para julgar se devo ou não confiar nas minhas impressões
sobre essas visões (uma vez que não lhes tenho acesso directo). Para resolver este
problema, devo aceitar que a subjectividade tem os seus limites: eu só sei o que
sei, e nunca o que os outros sabem [Antunes et al., 1993].

A visão que acabei de descrever, diz respeito principalmente à observação
de emoções despertadas como consequência do comportamento do agente (figu-
ra 4.3e). Num certo sentido, isto é uma visão externa das emoções, embora
considerando as consequências da avaliação emocional na calibração da maqui-
naria de decisão. O que falta aqui é a influência directa das emoções na tomada
de decisão (figura 4.3b), como é sugerido por literatura recente (especialmente
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[Bechara et al., 1997]). Neste momento, apenas posso apontar para uma visão
grosseira, mas que penso ser coerente, e também consistente com as visões mais
recentes das neurociências sobre a emoção e a sua influência forte na tomada de
decisão [Damásio, 1994].

Em [Botelho e Coelho, 1998a, Botelho e Coelho, 1998b], as emoções são con-
sideradas como controles de meta-ńıvel, que ajudam o organismo do agente a se
auto-regular, de forma a melhorar a sua adaptação ao ambiente. Elas têm um im-
pacto em processos cognitivos como sejam a alocação de recursos cognitivos, foco
de atenção e aprendizagem adaptativa, seja dando ênfase a uns processos ou con-
gelando outros.Também aqui a ideia é que as emoções estabeleçam controle sobre o
processo de tomada de decisão. Elas servem como sinais, ou marcadores somáticos
(para usar a expressão de [Damásio, 1994]), os quais são usados na recuperação
de casos, como uma espécie de avaliação pré-cognitiva de situações, baseada em
experiências similares do passado. As emoções também determinam a quantidade
de tempo que o agente terá para completar o processo de tomada de decisão. Uma
estratégia será conduzir o agente a uma reacção rápida como um meio de ganhar
tempo para poder despender num processo de tomada de decisão mais meticuloso.
Por exemplo, no exemplo da bomba de [LeDoux, 1998], uma pessoa mergulha para
o solo, e suspende qualquer decisão enquanto, quieto, considera outras opções, e
calcula a decisão mais adequada à situação em que caiu.

Vou um pouco mais longe no detalhe destes mecanismos. Um agente deve
estar pronto para actuar em qualquer momento da sua vida (ou não sobreviverá
muito tempo num ambiente hostil). Isto significa que embora a deliberação seja
certamente útil, e muitas vezes inevitável, ela deve possuir um carácter “sempre-
-pronto” (anytime). Se levarmos esta ideia até aos seus limites, teremos que
incluir na arquitectura algum dispositivo de retorno imediato, o que é usualmente
chamado uma componente reactiva.

Proponho que o espectro da acção reactiva (tempo de deliberação igual a
zero) até acção totalmente deliberada (tempo de deliberação ilimitado) pode ser
atingido através de um esquema de deliberação cumulativo. As emoções afinam a
quantidade de tempo dispońıvel para a função de escolha actuar (por exemplo uma
função aditiva, como a combinação linear dos exemplos de aplicação, na secção 4.4
e caṕıtulo 6). Numa situação de tensão fortemente emocional (como num estado
de medo, ou pânico), as acções são seleccionadas de um pequeno repertório de
candidatas prontamente acesśıveis, possivelmente sem nenhuma deliberação de
todo (por exemplo, fazer a primeira coisa que vem à cabeça [LeDoux, 1998]). Com
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mais algum tempo dispońıvel, a avaliação cumulativa pode começar: o agente pega
num repertório mais alargado de acções, e ao mesmo tempo começa o cálculo do
seu valor de escolha. Isto é feito considerando o valor mais importante e fazendo
o cálculo da escolha de cada um dos candidatos em relação a este valor. Depois
ele toma o segundo valor e continua. Em cada momento, temos uma avaliação
(uma nota) que permite fazer a escolha. Com infinito tempo dispońıvel, a escolha
será perfeita, i.e., de acordo com as crenças e avaliações do agente acerca dos
assuntos relevantes em causa. Esta imagem grosseira é compat́ıvel com as provas
de Damásio de que:

“As pessoas normais escolhem de forma vantajosa antes de compreen-
derem qual a estratégia que funciona melhor” [Bechara et al., 1997,
pág. 1293]

(a ideia de importância, de decisão valorada e pesada) e de que:

“(...) predisposições não conscientes guiam o comportamento antes de
que o conhecimento consciente o faça (...)” [Bechara et al., 1997, pág.
1293]

(as reacções emocionais são disparadas antes de qualquer deliberação racional).
Quando se avalia uma situação, pesando os prós e os contras, misturam-se

emoções e sentimentos com razões, e quando se sucede, pode-se dizer que o processo
é globalmente uma mistura de razões e emoções. As emoções não são simples
reflexos, mas padrões (colecções de respostas) que suportam reacções rápidas (para
nos mantermos vivos), mais rápidas do que acções cognitivas, porque de um ponto
de vista evolucional, a maquinaria emocional é mais antiga do que a maquinaria
cognitiva. Citando Damásio:

“A representação sensorial de uma situação que requer decisão conduz
a duas cadeias de eventos largamente paralelas, mas em interacção.”
[Bechara et al., 1997, pág. 1294]

Ou seja, os emocionais, baseados em experiência individual anterior (processo
complexo de sinalização não consciente), e os racionais, baseados em processos de
avaliação e racioćınio cognitivos.

Tomo agora a teoria de emoções de [Ortony et al., 1988], no que respeita às
variáveis que afectam a intensidade das emoções. Em [O’Rorke e Ortony, 1993],
são listadas as variáveis que afectam a ira (anger):
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• o grau de culpabilização julgada;

• o grau de desvio de expectativas pessoais ou baseadas no papel desempe-
nhado;

• o grau até ao qual o evento é indesejável.

Já mostrei como as emoções influenciam a tomada de decisão (figura 4.3b). As
emoções também influenciam a aquisição cognitiva (por exemplo, através da de-
terminação do foco de atenção [Botelho e Coelho, 1997], e portanto através de
um processo mediado pela decisão, cf. figura 4.3b/a/c). Agora vê-se o que influ-
encia as emoções. Em [O’Rorke e Ortony, 1994] defende-se que as emoções estão
dependentes das crenças:

“Uma outra limitação das condições de elicitação de emoções é que
elas estão expressas em termos dos factos em vez das crenças. (...) a
condição de elicitação (...) deveria ser expressa em termos do estado
epistémico da pessoa.” [O’Rorke e Ortony, 1994, pág. 317]

e que

“(...) as emoções são reacções com valências positivas ou negativas”
[O’Rorke e Ortony, 1994, pág. 314]

Mas todas as variáveis protot́ıpicas acima são avaliações cognitivas, avaliações
acerca das influências rećıprocas entre o evento e os estados informacionais ou
pró-activos. Ou seja, existem crenças, objectivos, e (o que eu chamo) valores a
influenciar as emoções. O ćırculo completou-se, e agora existem valores cognitivos
na base do despertar das emoções (figura 4.3f).

Ao longo deste caṕıtulo mostrei como poderiam ser criados os mecanismos
para realizar as ideias de uma nova racionalidade propostas no caṕıtulo 3. Intro-
duzi a arquitectura BVG, e descrevi as funções que se encarregam da escolha e
da adaptação. Uma instância da arquitectura BVG para cobrir uma situação-tipo
tem uma função de escolha com a forma de uma combinação linear de avaliações
respeitantes aos respectivos valores relevantes. Como sugeri mais adiante, a combi-
nação linear (ou mais geralmente, as funções de escolha aditivas) pode apresentar
vantagens no ataque a situações onde uma resposta parcial possa ser necessária
em qualquer altura da execução.

As noções de autonomia inspiradas nos trabalhos de Castelfranchi foram fun-
damentais (como já adiantei no caṕıtulo 3 e ainda o serão mais adiante) para
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melhorar a arquitectura BVG, considerando e ultrapassando algumas limitações
da construção anterior, como a incapacidade de lidar com informação avaliativa
incompleta. A autonomia é um conceito subjacente a todo este caṕıtulo, como a
toda a dissertação, em especial no que respeita às suas relações com o carácter, ou
personalidade do agente. O esquema de múltiplos valores é especialmente adequa-
do para fornecer os meios para atacar com sucesso estas questões. Isto é patente
na sugestão de que não são só os aspectos cognitivos do racioćınio dos agentes, mas
também os emotivos podem ser abordados neste esquema. As emoções desempe-
nham um papel determinante no processamento das decisões. Elas influenciam e
são influenciadas pelas decisões e as suas consequências. Juntas com os valores,
as emoções fornecem os mecanismos fundamentais para um processamento das
decisões eficiente e adaptável.
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Caṕıtulo 5

Interacção entre os agentes

Em geral, não gostam dele. Mas fala
muitas vezes comigo e às vezes entra em minha casa,

porque sou dos poucos que o escutam.
Aliás, não tenho nenhum motivo para não lhe falar.

in [Camus, 1941, pág. 83]

Como frisei no caṕıtulo 3, certas diferenças entre a decisão baseada em funções
clássicas de utilidade, e o presente modelo de uma decisão baseada em múltiplos
valores, só se poderão observar na dinâmica das simulações, uma vez que a expe-
rimentação controlada pontual pode ser resolvida (ou seja, explicada) a posteriori
com a internalização na função de utilidade das vicissitudes ocorridas no exemplo
em mão.

Por outro lado, o modelo de escolha que tenho vindo a apresentar vive da
adaptabilidade para procurar melhorar constantemente os desempenhos. Com
certeza que uma das fontes de informação para melhorar pode ser a própria
avaliação que os agentes fazem das consequências das suas acções. Aliás, já mostrei
como essa avaliação pode ser considerada pelo agente (através do processo que
chamei de retorno) de várias maneiras diferentes: um só valor, o conjunto de va-
lores que levou à escolha, ou um novo conjunto de valores que corresponde aos
valores do projectista. Mas outra fonte de informação será sempre resultante das
interacções dos agentes com os outros personagens do seu mundo.

Quer uma quer outra razão me levam a crer que são necessárias experiências de
simulação para validar este modelo de escolha. As simulações com interacção entre
os agentes fornecem comportamentos para analisar que seriam dif́ıceis de conceber

109
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numa experiência mais controlada. O resultado das interacções abre perspectivas
para os agentes obterem informação que alarga as suas potencialidades de escolha,
e os obriga à adaptação dinâmica que o modelo preconiza. Podem-se assim subir
os degraus da classificação da tabela 3.2.

Mas o modelo que descrevi não comporta ainda todos os mecanismos para
regular as interacções. Tal como a escolha não pode ser feita de maneira ‘limpa,’
também a interiorização da informação deve ser filtrada pelos interesses dos
agentes. Respeito ainda assim a arquitectura de filtro duplo, de Castelfranchi,
que abordei em 3.5.

Para os efeitos desta dissertação, vou aplicar a tese de que a filtragem da infor-
mação a interiorizar se faz ainda com recurso aos valores como os representantes
das atitudes motivacionais dos agentes. No fim desta dissertação será viśıvel que
esta não é certamente a única forma de fazer essa filtragem, mas dado a ênfase que
coloco nos valores, parece-me adequado explorar todos os papéis deles que penso
serem relevantes, mesmo que isso passe por algum exagero.

5.1 Autonomia e carácter

A análise de Castelfranchi mostra-nos que a autonomia está envolvida em todas
as fases da decisão [Castelfranchi, 1995]. Um agente que gera os seus próprios
objectivos é certamente mais autónomo do que um que não o faz. A capacidade
para adoptar objectivos de outros agentes também adiciona à autonomia do agente.

A selecção da próxima acção a ser executada resulta de sucessivamente res-
tringir o conjunto dos candidatos a objectivos. Seguindo o caminho da figura 4.2,
verifica-se que do conjunto dos objectivos posśıveis, o agente extrai os objectivos
reais, seja por adopção ou por geração. De entre estes, alguns são considerados
activos. Por exemplo, um objectivo reconhecidamente imposśıvel de ser alcançado
não poderá ser considerado activo. Alguns dos objectivos activos são então selec-
cionados para ser executados, e assim são seriados de acordo com algum critério.

Existem assim três processos pelos quais o agente restringe o seu conjunto de
objectivos:

i. a criação dos objectivos, incluindo adopção e geração;

ii. a selecção dos objectivos activos; e

iii. a escolha dos objectivos a serem executados.



5.1. Autonomia e carácter 111

Na maior parte da literatura sobre agentes inteligentes, apenas é focada a fase
de selecção, a mais ‘limpa,’ a mais técnica. É posśıvel obter um ńıvel de
desempenho interessante, com base apenas em razões técnicas para limitar o
conjunto de objectivos, como sejam uma maquinaria dedutiva com Modus Po-
nens. Isso é o que se passa por exemplo nas arquitecturas BDI, como a IRMA
[Pollack e Ringuette, 1990, Rao e Georgeff, 1991]. Usualmente, a fase de escolha
ou não é sequer tratada, ou é realizada com soluções heuŕısticas muito simples, co-
mo a utilização de utilidades simples (ver o caṕıtulo 3). Também a fase da criação
de objectivos é muitas vezes demasiado simplificada, através da determinação de
que a única fonte de objectivos é o utilizador do agente.

Mas quando se pretende definir agentes autónomos, tem que se tratar todas as
três fases, o que levanta a discussão do carácter do agente. O carácter pode ser
definido como

o conjunto das qualidades colectivas, especialmente mentais e morais,
que distinguem uma pessoa ou entidade.

A autonomia implica diferença, ou seja, os agentes devem ser livres para decidir
diferentemente uns dos outros, mesmo na mesma situação. Portanto, os agentes
devem poder ter diferentes carácteres. Quer seja na fase de criação (i), quer na da
escolha (iii), as razões podem variar de agente para agente. Na arquitectura BVG,
é nestas duas fases que se podem localizar os traços de personalidade que definem
o carácter. Na fase de criação, alguns agentes adoptam objectivos enquanto outros
não o fazem, outros agentes geram objectivos de uma forma, enquanto outros po-
dem não gerar objectivos de todo, e apenas obedecer a objectivos do seu criador.
Na fase de escolha, observam-se diferentes racionalidades em agentes diferentes.
Uma escolha não é necessariamente irracional apenas porque se conseguem iden-
tificar as razões que a ela conduziram [Doyle, 1992]. Mesmo considerando agentes
providos com o mesmo conjunto de objectivos e crenças, a diferença dos seus con-
juntos de valores deve ser suficiente para produzir comportamentos diferenciados.
Por exemplo, um robô futebolista pode decidir rematar de forma fraca para a
baliza, por achar que está demasiado próximo do guarda-redes e pensar que há
algum risco de o pôr em perigo. Finalmente, a influência que as emoções exercem
na tomada de decisão pode ser afinada diferentemente em diferentes carácteres.
Alguns agentes serão mais ousados, ou mais t́ımidos, ou mais avessos ao risco, etc.
A secção 4.6 mostra como isto pode ser conseguido na arquitectura BVG.

Na figura 5.1, a ênfase é dada na influência dos valores nos momentos de escolha
do agente. Os valores são usados pela decisão nos momentos da deliberação e da
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escolha. Para a deliberação, é usado o processo que tenho vindo a descrever.
Quando as opções são seriadas, o processo de selecção final da opção a seguir pode
consistir em escolher a melhor de todas, ou apenas em tomar a ordem das opções
em consideração na escolha. Neste caso, algum método tem que ser usado para
escolher, e os valores podem áı desempenhar um papel. Uma alternativa seria
pura e simplesmente escolher aleatoriamente umas das melhores opções.

Mundo

Percepção

Mundo

Recolha de
informação

Estimação de
verosimilhanças

Deliberação

Estrutura de
sub-objectivos

Escolha
(tempo real)

Execução

decisão

acção

Valores

Crenças Objectivos

Figura 5.1: A tomada de decisão na arquitectura BVG (adaptado de

[Antunes et al., 2001a]).

Se o momento da escolha é importante num agente deliberativo, ele é funda-
mental num agente reactivo (ou quando se pretendem obter reacções de um agente
deliberativo). Logo, é fundamental ter escolha eficiente quando se inserem agentes
autónomos num ambiente dinâmico e complexo. Mas tão importante como a efi-
ciência é a eficácia das escolhas, ou seja, a qualidade dos resultados que produzem.
Assim, os valores podem mais uma vez servir ao projecto dos agentes.

5.2 Tipos de troca de informação

De acordo com o exposto na secção anterior, proponho vários passos neste movi-
mento em direcção a uma autonomia melhorada. Em primeiro lugar, a adaptação
e a aprendizagem devem ser consequências da interacção entre o agente e o mundo
e seus componentes. Se o agente se adaptasse como resultado de alguma forma
de ordens ou comandos do seu desenhador, já não seria adaptação ou aprendiza-
gem, mas desenho. É claro que se o agente deve responder ao seu utilizador, esse
utilizador tem que estar presente, de alguma forma, no mundo do agente.
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Os agentes podem partilhar informação, em particular, informação avaliativa.
Os mecanismos para lidar com essa informação podem ser inclúıdos na arquitec-
tura BVG de duas maneiras diferentes (a secção 5.3 detalha estes mecanismos):

i. Incorporação por interiorização: Um agente recebe informação de outro,
e trata-a como se fosse uma avaliação feita por si próprio (possivelmente
filtrada por uma função de atribuição de credibilidade). A escolha pode ser
feita como antes, uma vez que a nova informação foi incorporada na antiga,
e assim uma imagem coerente está sempre dispońıvel;

ii. Incorporação na escolha: O agente receptor regista a nova informação jun-
tamente com a antiga, e tudo é considerado em conjunto pela função de
escolha, quando chega a altura. Uma nova componente da função de escolha
trata da informação ‘importada’ separadamente.

Os agentes também podem partilhar objectivos. Eles podem seleccionar ob-
jectivos dos outros agentes por várias razões. Essas razões são aqui caracterizadas
recorrendo aos valores. Em [Antunes e Coelho, 2000] abordei a adopção de valo-
res por imitação, mas já em [Antunes et al., 2000a] são propostas novas razões:
curiosidade: o apelo de algo novo na ausência de desvantagens previstas; o afecto:
a adopção de um objectivo apenas porque agrada (ou serve) a um outro agente;
etc. Na secção 5.4 apresento os mecanismos concretos para alguns destes casos.

Finalmente, os agentes podem partilhar valores. Nos seres humanos, a
aquisição destes leva anos, e depende fortemente de alguns ingredientes: algum
valor ‘mais alto,’ ou noção do que é bom e do que é mau, que, a propósito, eu
postularia como elemento comum a qualquer ontologia de valores; mecanismos de-
dicados intrincados, que incluem alguns já mencionados aqui, mas também outros
mais dif́ıceis, como as brincadeiras e repetições das crianças (ao contrário da usual
‘compreensão à primeira,’ t́ıpica dos computadores [Monk, 1998]). O mecanismo
de partilha de valores que proponho é necessariamente simples, e consiste basica-
mente em transmitir os valores e respectivas componentes das funções de escolha
e actualização. As decisões de adoptar são quase arbitrárias, pois neste momento
estou mais interessado em observar os efeitos destas operações no desempenho dos
agentes e do seu sistema.

Neste caṕıtulo não pretendo apresentar um quadro completo e geral de comu-
nicação entre agentes, antes pretendo apresentar os mecanismos que são adoptados
para operacionalizar a comunicação no quadro dos agentes com múltiplos valores.
Se estes são ou não os melhores mecanismos, só a experimentação exaustiva e
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confronto com alternativas o dirão. Quero apenas mostrar como o esquema de
múltiplos valores é realizável, mesmo num ambiente com múltiplos agentes. Além
disso, estes mecanismos são essenciais para obter agentes de todos os tipos in-
clúıdos na tabela de classificação de agentes (tabela 3.2). Fica claro neste caṕıtulo
que sem estes mecanismos (ou outros que os substituam) isso não seria posśıvel,
e que com eles, a tabela 3.2 fica completamente coberta.

5.3 Comunicação de informação

Vou abordar em primeiro lugar as trocas de informação entre os agentes. Quan-
do um agente produz uma afirmação, isso baseia-se numa determinada motivação
que conduz a essa iniciativa. Mas neste momento não me interessa entrar em por-
menores sobre as decisões de comunicar, vou antes observar como a comunicação
vai afectar as decisões.

Em geral, os nossos agentes comunicam uns com os outros dentro de uma
determinada agência. Para simplificar, vou assumir que os agentes apenas dizem
aos outros agentes a sua opinião sobre alguma caracteŕıstica das alternativas em
jogo (ou seja, sobre posśıveis sub-objectivos que resultem das decisões a tomar).
Como vimos na secção anterior, o agente que recebe a informação pode incor-
porá-la junto com o seu próprio conhecimento (secção 5.2, i), ou apenas registar
essa informação e considerá-la quando fizer a próxima escolha (secção 5.2, ii). Na
simulação que apresento na secção 6.3, cada agente usa uma destas opções, sempre
filtrada pela credibilidade (um número pertencente a [0, 1]) que o receptor atribui
ao emissor.

A opção i conduz a uma operação similar a uma actualização causada pela
própria avaliação do agente dos resultados da sua decisão. Se a credibilidade é 1,
o agente receptor considera a informação tão boa como se fosse uma sua própria
conclusão. Mais geralmente, dado c > 0.5, a informação é incorporado como segue
(uso o valor V5 – qualidade, pertencente a [0..20] ⊂ N – do exemplo da secção 6.3,
mas este valor é suficientemente genérico para permitir a generalização óbvia da
regra).

Se o agente agA (cuja credibilidade para agB é c > 0.5) diz ao agB que a
qualidade do objecto w é q após n avaliações: qualidade(w, q, n).

• Se agB nada sabe sobre a qualidade de w, agB aceita esta informação in-
condicionalmente.
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• Se agB acredita que qualidade(w, q′, n′), então ele muda esta impressão para:

qualidade(w,
(n′ × q′) + (n× q × c)

n′ + n× c , n′ + n× c) (5.1)

Na opção ii, o agente agB apenas regista a informação que lhe foi transmitida.
Quando mais tarde ele tiver que tomar uma decisão, esta informação será levada
em conta como segue. O agente irá considerar (por exemplo) qualidade(w, q, n),
os valores médios do que lhe disseram ser a qualidade de w, ponderados pela cred-
ibilidade dos agentes emissores. Quando nada é dito acerca de alguma dimensão
relevante de w, é usado um valor por defeito. Então, a função de escolha de agB
é alterada para incorporar mais uma componente, Fn+1 (com n a maior dimensão
antes considerada relevante), que usa a própria função de escolha F para calcular
o ‘valor global de todas as sugestões.’ A nova função de escolha, F ′, é mais uma
vez

∑
ckFk, mas com k agora a variar de 1 até n + 1. As novas sugestões que

agB recebeu são assim filtradas pela sua própria maquinaria de decisão, e são
cumulativamente incorporadas em F ′ com o peso desejado.

5.4 Adopção de objectivos baseada em valores

A fonte dos objectivos do agente é usualmente o seu projectista, e a aquisição de
objectivos é feita de uma vez por todas e de forma a priori. Isto é claramente
demasiado limitativo no que respeita à autonomia. São necessários mecanismos
de aquisição para que os agentes possam beneficiar de todas as possibilidades que
o ambiente possa oferecer.

Castelfranchi propõe apenas adoptar objectivos quando estes são instrumen-
tais para outros objectivos que existam anteriormente [Castelfranchi, 1995]. Mas
isto é uma solução demasiado simplista para o problema da adopção, e é funda-
da em limitações arquitecturais, o facto de apenas estarem dispońıveis crenças
e objectivos. Este mecanismo de adopção conduziria a uma estrutura de objec-
tivos demasiado ŕıgida: se todos os objectivos são instrumentais para outros que
existiam anteriormente, todos os sub-objectivos têm que ser justificados por estes
outros objectivos de mais alto ńıvel. Quem forneceu estes? Como toda a adopção
é guiada por eles, eles têm que ter sido adoptados em tempo de desenho. Mas
então estes objectivos de alto ńıvel (ou objectivos-fim) são os únicos importantes, e
todos os outros poderiam ser abandonados tão facilmente como foram adoptados,
se o agente descobrir a sua inutilidade para alcançar os objectivos-fim. Vê-se que
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a autonomia do agente está severamente reprimida para autonomia executiva (ver
secção 3.5). Como se poderá então representar o interesse próprio do agente?

A minha proposta é usar valores para ajudar a definir a fonte dos objectivos,
guiando quer a adopção quer a geração de objectivos. Quando um agente identifica
um objecto do mundo como um candidato a objectivo, ele pode decidir adoptá-
-lo por uma série de razões. Claramente, se este novo objectivo é instrumental a
um objectivo que exista previamente, ele deve ser um candidato mais forte, mas
não interessarão também as caracteŕısticas do objectivo existente? Penso que o
objectivo candidato deve possuir por si próprio algum valor acrescentado. Além
das razões técnicas (por exemplo, o novo objectivo permitir que o super-objectivo
seja alcançado), outras razões podem conduzir à adopção.

Se um comportamento é percepcionado como conduzindo a uma situação ava-
liada como desejável, então o agente pode adoptar como seu o objectivo que des-
poletou esse comportamento. E esta desejabilidade pode e deve ser expressada em
termos do sistema de valores do agente.

Os objectivos candidatos vêm de qualquer lado na vida do agente. Virtual-
mente qualquer interacção com o ambiente e os seus habitantes pode fornecer
candidatos a objectivos. Os mecanismos para adopção incluem:

• imitação de outros agentes;

• instintos;

• treinamento e aprendizagem;

• curiosidade:

• intuição;

• etc.

Pode-se usar o esquema dos valores para afinar estes mecanismos, e mesmo aplicar
os mesmos métodos de ajustamento que são usados para o melhorar o mecanismo
de escolha.

A geração de objectivos pode também ser baseada nos valores dos agentes.
Quando um certo estado do mundo é avaliado como desejável, o agente pode
transformar essa descrição do mundo num objectivo a ser atingido. De muitas
maneiras diferentes, a geração de objectivos é mais complexa do que a adopção,
uma vez que tem que ver com criatividade. Vou portanto por agora expor a
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forma como os mecanismos de adopção podem ser definidos na arquitectura BVG
[Antunes et al., 2000a].

Para ilustrar as minhas ideias sobre adopção de objectivos, vou usar um me-
canismo concreto de adopção: a imitação. Para simplificar, vou assumir que
o agente percepciona como um objectivo posśıvel [Pollack, 1991], alguma acção
que observou um outro agente executar (ou possivelmente, como resultado de
uma interacção). No esquema dos múltiplos valores, a representação de qualquer
objecto transporta consigo uma caracterização em termos de valores. Vou supor
ainda que este conjunto não é vazio.

Para representar a regra de Castelfranchi para adopção, o agente vai adoptar
este posśıvel objectivo como seu, apenas se percepciona este novo objectivo como
servindo um dos seus objectivos pré-existentes:

Adopt(agA,Goal(agB, G0)) iff

∃Goal(agA, G1) : ∃plan(agA, G1, [P1, . . . , Pn]) :

∃i ∈ {1, . . . , n} : G0 → Pi (5.2)

Estas são as razões que chamei de ‘técnicas’ para a adopção. Na arquitec-
tura BVG, o agente tem razões para a adopção que são fundadas nos seus valo-
res, e representam as suas preferências. Se quiser manter o esṕırito da regra de
Castelfranchi a regra de adopção por imitação poderá ser adoptar o candidato a
sub-objectivo se já existe um outro objectivo que compartilha algum valor com o
novo sub-objectivo a adoptar:

Adopt(agA,Goal((V1,ω1),...,(Vk,ωk))(agB, G0)) if

∃i ∈ {1, . . . , k} : ∃Goal(...,(Vi,ω′i),... )(agA, G1) :

sameValue(Vi, ωi, ω′i) (5.3)

Na ausência de um objectivo a ser servido pelo novo candidato a objectivo a
adoptar, proponho uma outra regra que baseia a adopção apenas nos valores que
dizem respeito ao agente imitado:

Adopt(agA,Goal((V1,ω1),...,(Vk,ωk))(agB, G0)) if

∃Bel(agA,Val(agB, ((Vi, ξi), . . . , (Vj , ξj))) :

∃Val(agA, ((Vi, ξ′i), . . . , (Vj , ξ
′
j))) :

∀m : i ≤ m ≤ j, sameValue(Vm, ξm, ξ′m) (5.4)
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Esta (equação 5.4) foi a regra de adopção que propus em
[Antunes e Coelho, 2000], mas nas experiências que realizei para
[Antunes et al., 2000a] (cf. caṕıtulo 6), utilizei uma regra ligeiramente dife-
rente desta, adaptando o requisito de Castelfranchi, e enfraquecendo a condição
final que liga os dois objectivos. Ou seja, os valores do agB são conhecidos apenas
através da descrição do seu objectivo G0, e é suficiente para o agA ter um valor
coincidente com os valores de agB (poder-se-ia ter utilizado os objectivos do agA
para inferir os seus valores, mas poderiam ocorrer conflitos):

Adopt(agA,Goal((V1,ω1),...,(Vk,ωk))(agB, G0)) if

∃Val(agA, (Va, ξa)) : ∃i(= a) ∈ {1, . . . , k} : sameValue(Vi, ωi, ξa) (5.5)

O mecanismo de imitação para a adopção de objectivos também é interessante
para uma maquinaria emocional (ver [LeDoux, 1998]). Crianças pequenas imitam
as reacções emocionais muito antes de terem internalizado as emoções reais. As
emoções secundárias de Damásio são geradas cognitivamente, e aparecem mais
tarde, como resultado de conexões sistemáticas identificadas entre as emoções
primárias e categorias de objectos e situações [Picard, 1995].

As crianças constroem essas conexões mentais através de imitação, brincadeiras
e jogos: elas simulam o comportamento emocional. Na situação de pânico men-
cionada acima (secção 4.6), as pessoas usam imitação como uma estratégia de
adopção de objectivos guiada pelas emoções. Só há tempo para considerar um ou
dois cursos alternativos de acção (correr, mergulhar) e logo uma decisão deve ser
tomada.

Um outro exemplo breve de mecanismo de adopção de objectivos baseado em
valores é a curiosidade. Um agente adoptará um objectivo de um outro agente,
se todos os valores envolvidos neste novo objectivo são completamente novos para
ele:

Adopt(agA,Goal((V1,ω1),...,(Vk,ωk))(agB, G0)) if

¬∃a : [1 ≤ a ≤ k ∧Val(agA, (Va, ξa)] (5.6)

Mas o que significa o predicado sameValue no quadro acima exposto? Dado
que a maior parte das caracteŕısticas de valor vão ser números numa escala li-
mitada, determinei como padrões o ponto médio dessa escala (nos casos e que a
escala é limitada (por exemplo, V3 no exemplo da secção 6.3), postulei um valor
médio ‘normal’). Os agentes definem-se a si próprios com respeito a cada valor,
estipulando de que lado desse padrão se encontram na respectiva escala. Assim,
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numa escala de 0 a 20, com padrão 10, dois agentes com valores de preferência 12
e 15 estarão do mesmo lado. Ou seja, eles partilham esse valor.

5.5 Transmissão de valores

Um agente partilhará os seus valores através da disponibilização dos parâmetros
a eles associados, e respectivos mecanismos. A decisão de adoptar ou não pode
ser tomada considerando ‘valores mais altos.’ No estado actual deste estudo, em
vez de postular um ou mais valores mais altos, considero as afinidades de valores
entre os agentes envolvidos na troca. Testei várias regras de adopção, como sejam
a existência de (a) um; (b) a maioria; ou (c) todos os valores em comum.

Quando um agente (seja agA) decide adoptar um valor particular (Vk) de um
outro agente (agB), isto significa que os padrões do agB para Vk são aceites por
agA, tanto em termos da escala (Sk), como na posição por defeito do agB em
relação a essa escala (usualmente, um número pertencente a Sk que define Vk em
termos de ‘bom’ ou ‘mau,’ e também declara a importância relativa de Vk).

Nesta fase, agA também irá aceitar a função componente Fk, da função de
escolha de agB. Ou seja, Fk representa a relação de agB com Vk, uma aplicação de
Sk no intervalo [0, 1], onde F toma valores. Mais tarde irei procurar maneiras de
adoptar estas funções de modulação de uma lista pré-fornecida. Isto é importante
porque estas funções representam uma visão bastante pessoal do valor envolvido.

Apresento em seguida as regras de adopção para as alternativas (a), (b), e (c)
acima. No que segue, Vk é um valor, sk, ξk ∈ Sk, e # é a função cardinal de um
conjunto.

(a) O agente agA adopta Vk se acredita que agB tem um valor em comum
consigo:

Accept(agA,Val(agB, (Vk, ξk))) if

∃Val(agA, (Vi, ζi)),

∃Bel(agA,Val(agB, (Vj , ψj))) : sameValue(Vj , ζi, ψj) (5.7)

(b) agA tem mais valores em comum com agB do que valores contraditórios com
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ele:

Accept(agA,Val(agB, (Vk, ξk))) if

#{Val(agA, (Vi, ζi)) :

∃Bel(agA,Val(agB, (Vj , ψj))) : sameValue(Vj , ζi, ψj)}
>

#{Val(agA, (Vi, ζi)) :

∃Bel(agA,Val(agB, (Vj , ψj))) : ¬sameValue(Vj , ζi, ψj)} (5.8)

(c) Qualquer que seja o valor de agA, agB está de acordo com esse valor:

Accept(agA,Val(agB, (Vk, ξk))) if

∀Val(agA, (Vi, ζi)),

∃Bel(agA,Val(agB, (Vj , ψj))) : sameValue(Vj , ζi, ψj) (5.9)

Quando a condição de aceitação de valor é satisfeita, o agente agA adopta
todas as definições de agB relacionadas com Vk: a sua escala Sk e respectivo valor
médio por defeito sk; a posição de agB a respeito de Vk, xk; Fk(agA, · ) passa a ser
igual a Fk(agB, · ); e F (agA, · ) é modificada para incorporar Fk com coeficiente
ck herdado de agB e adaptado para lidar com os restantes ci’s de agA(ou seja,
normalmente exige-se

∑
i ci = 1).

Finalmente, todas as funções de actualização de agB que mencionem Vk e rele-
vantes para o novo conjunto de valores de agA, são transferidas para agA. Poderia
ser interessante transferir todas as funções de actualização que mencionassem Vk

tout court, para deixar agA ter contacto com valores novos e não completamente
dominados (ao contrário deste processo de transferência, que é bastante completo).
No entanto, nesta fase isso implicaria um aumento inaceitável da complexidade,
deve-se primeiro entender as implicações destes mecanismos, que é o que vou ex-
plorar, através de experimentação, no caṕıtulo 6.

5.6 Jogos de interacção

Os sistemas de simulação podem dar mais ênfase a aspectos económicos (por exem-
plo, [Caldas e Coelho, 1994]), sociais (por exemplo, o jogo do dilema do prisioneiro
[Axelrod, 1984, Kraines e Kraines, 1997], biológicos [Deneubourg et al., 1991,
Bonabeau e Theraulaz, 1994], ou poĺıticos [Axelrod, 1995]. Em [Axelrod, 1995],
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Robert Axelrod examina como actores poĺıticos podem emergir de agregações de
unidades poĺıticas mais pequenas. Ao contrário dos modelos usados na teoria dos
jogos, os actores envolvidos não são dados a priori. Antes, Axelrod mostra como
grupos de actores que se comportam como entidades poĺıticas independentes po-
dem emergir de interacções de unidades básicas durante a simulação de um modelo
de “tributos” em que as unidades competem umas com as outras por “riqueza.”

Nesta secção vou retomar o exemplo de Axelrod para verificar a efectividade
da aplicação do esquema das múltiplas avaliações. Vou assim começar por des-
crever o exemplo tal como é apresentado originalmente, e depois reconstrúı-lo
usando as técnicas que têm vindo a ser descritas. A seguir mostro como este novo
esquema permite a extensão fácil do exemplo original, enriquecendo a experiência:
nos modelos adoptados para a descrição das sociedades; nos modelos de agente;
nas medidas de avaliação adoptadas; nos moldes das experiências. O fulcro das
alterações ao modelo faz-se através de um movimento de explicitação dos valores
envolvidos.

O modelo dos tributos

As unidades básicas do modelo são dez actores (unidades poĺıticas indepen-
dentes, ou nações) arranjadas num anel (estou a seguir de perto o texto original
[Axelrod, 1995, págs. 22 e seguintes]). Cada actor tem assim apenas dois vizinhos.
Há apenas um recurso, chamado “riqueza.” A cada actor é dada alguma riqueza
inicial, escolhida de uma distribuição uniforme entre 300 e 500.

Ao ciclo básico do modelo é chamado um “ano.” Em cada ano, são escolhidos
três actores para um após o outro ficarem activos. Um actor activo (seja A)
pode exigir tributo a um dos seus vizinhos (seja B). Mais tarde, quando forem
introduzidas as alianças, deixa de ser necessário que B seja vizinho de A. B pode
escolher pagar o tributo exigido ou lutar.

• Se B decidir pagar, a quantidade de riqueza transferida directamente de
B para A é 250, se B tiver tanto. Se não tiver, toda a riqueza de B é
transferida;

• Se B decidir lutar, cada parte em conflito perde um quarto da riqueza que
a outra parte tem. Se alguma das partes não tiver riqueza suficiente, perde
tudo o que tem, e a outra perde proporcionalmente menos do que deveria. A
ideia é de que num combate ambas as partes sofrem, mas o lado mais forte
impõe mais danos do que o lado mais fraco.
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Após as três activações, o ciclo anual encerra-se com uma “colheita” que au-
menta a riqueza de cada actor em 20. Isto introduz alguma nova riqueza no
sistema. Uma execução t́ıpica tem 1000 anos.

Segundo Axelrod, não é posśıvel desenvolver regras completamente racionais
para a tomada de decisão1, assim, cada agente usa regras heuŕısticas de decisão que
capturam algumas das considerações de curto prazo que os jogadores encontram.

• O actor activo precisa de decidir a quem deve fazer a exigência (se é que a
faz). O alvo ideal de uma exigência é suficientemente fraco para que possa
escolher pagar em vez de lutar, e logo não cause muitos danos se decidir
lutar. Por outro lado, o alvo ideal deve ser suficientemente forte para poder
pagar o máximo posśıvel. Uma boa regra é escolher o alvo que maximiza o
produto da vulnerabilidade pelo pagamento posśıvel. A vulnerabilidade do
alvo é

WA −WT

WA
,

onde WA e WT são as riquezas do actor activo e do alvo, respectivamente. O
pagamento do alvo será o mı́nimo2 entre a sua riqueza e o tributo completo de
250. Se nenhum alvo potencial tem vulnerabilidade positiva, então nenhuma
exigência é feita.

• A regra de decisão para o alvo é mais simples: lutar se e somente se isso
causar menos danos do que o pagamento causaria.

Esta descrição ainda só inclui interacções de pares de actores. Para estudar
o desenvolvimento de actores emergentes, tem que haver um modo de os actores
básicos trabalharem em conjunto. A ideia chave é os actores desenvolverem graus
de comprometimento para com os outros. Estes comprometimentos são causados
pelas suas escolhas de pagar ou lutar, e por sua vez têm consequências de como
eles pagarão ou lutarão no futuro. A ideia básica é que se dois actores elementares
lutam, um outro actor adjacente juntar-se-á ao lado para o qual tem maior com-
prometimento. Se tem igual comprometimento para com os dois lados, então ele
permanece neutral. Se realmente ele se junta a um dos lados, ele contribui com
forças (isto é, riqueza) em proporção ao seu comprometimento para com esse lado.

Inicialmente, ninguém tem qualquer comprometimento para outros, e cada
actor está totalmente comprometido para consigo mesmo. O comprometimento
do actor i para com o actor j aumenta quando:

1Obviamente, para uma noção “normal” de racionalidade.
2Por gralha, no original está máximo.
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(a) i paga tributo a j (subserviência);

(b) i recebe tributo de j (protecção); ou

(c) i combate do mesmo lado que j (amizade).

Similarmente, o comprometimento diminui quando:

(d) i combate do lado oposto a j (hostilidade).

O modelo assume que os aumentos e diminuições do comprometimento são
feitos em quantidades constantes, ou seja incrementos de 10 por cento. O compro-
metimento de um actor para com outro nunca poderá ser mais de 100 por cento
ou menos de 0 por cento. Assim é mantida a simetria do comprometimento, o que
é necessário porque o comprometimento cresce ou decresce sempre em parceria
com outros actores.

A coordenação dos actores é feita com recurso à obrigatoriedade da conti-
guidade para a acção coordenada. Assim, um actor apenas é considerado um
alvo eleǵıvel de um atacante se todos os outro actores entre eles se juntarem ao
atacante. Outros podem então juntar-se ao atacante ou ao alvo desde que os
actores intermédios também se juntem. Por exemplo, o actor da posição 5 pode
fazer uma exigência ao actor da posição 8 apenas se os actores 6 e 7 se juntarem
ao actor 5. Isto requer que os actores 6 e 7 tenham ambos mais comprometimento
para com 5 do que para com 8. Então, se o actor 5 fizer uma exigência ao actor
8, o actor 10 pode juntar-se à defesa, apenas se o 9 também se juntar.

Os comprometimentos e as riquezas são conhecimento comum. Assim, quando
um actor activo avalia a vulnerabilidade de um alvo eleǵıvel, ele pode levar em
conta os comprometimentos e riqueza de todos os actores que se juntariam a
qualquer dos lados. Similarmente, o alvo de uma exigência pode determinar o
custo para si próprio de lutar, calculando os danos que a aliança atacante pode
infligir, e a proporção desses danos que ele próprio vai sofrer, que é a proporção
da riqueza da aliança defensiva contribúıda pelo alvo.

Como qualquer simulação estocástica, este modelo precisa de ser executado
muitas vezes para explorar o tipo de história que produz. As duas fontes de
variação aleatória são: as riquezas iniciais dos actores, e a selecção dos três ac-
tores que em cada ano ficam activos. As medidas que são usadas para avaliar o
desempenho do modelo estão sumariadas a seguir:

• a evolução de um actor, que revela a sequência de eventos (exigências, paga-
mentos e lutas) em que ele participa. Esta história ilustra ainda como as
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alianças são constrúıdas a partir dos eventos que causam comprometimentos;

• a evolução da riqueza de todos os actores;

• o número de lutas (por exemplo, por cada peŕıodo de 25 anos);

• a riqueza total da população (de um ponto de vista prescritivo, podeŕıamos
pensar nisto como a medida a maximizar, mas também a medida anterior
poderia ser candidata – a minimizar, claro);

• a evolução dos padrões de empenhos.

Do ponto de vista das ciências sociais e poĺıticas são muito interessantes os
resultados das simulações deste modelo [Axelrod, 1995]. Para os meus presentes
fins, vou-me centrar na descrição do modelo e na realização das suas simulações;
só muito indirectamente a questão dos resultados será aqui aflorada, e apenas do
ponto de vista da adequação da arquitectura BVG a este problema espećıfico. Um
relato da exploração experimental do modelo dos tributos reconstrúıdo é reservado
para o caṕıtulo 6.

Reconstrução do modelo

Para testar a adequação do modelo dos múltiplos valores a este problema es-
pećıfico, vou então reconstruir o modelo. A primeira coisa a fazer é determinar
quais são os valores envolvidos, o que pode nem sempre ser óbvio. Isto é patente
quando Axelrod afirma que só há um recurso envolvido, sem notar que também
os empenhos entre actores podem ser vistos como um recurso. Na realidade, são
estes os valores principais aqui envolvidos, e o cálculo usado para a escolha deixa
bem claro que eles estão dispostos numa hierarquia, onde o empenho tem a prio-
ridade, ou seja, é o valor mais importante. Isso conduz a que um agente respeite
o comprometimento que tem para com outro, mesmo que isso seja prejudicial em
termos da sua própria riqueza. Mas este facto também desmente que o único
recurso envolvido seja a riqueza.

Assim, deixando os empenhos para mais tarde, o modelo é inicialmente descrito
através das seguintes definições:

Recursos = {Riqueza} (5.10)

Acções = {ExigirTributo, Pagar, Lutar, Nada} (5.11)

Valores = {Riqueza} (de ińıcio só esta) (5.12)
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As medidas sobre esta dimensão que são relevantes para o problema de decisão
são estas:

Vulnerabilidadeatacante(alvo) =
Riqueza(atacante)− Riqueza(alvo)

Riqueza(atacante)
(5.13)

PagamentoPosśıvelatacante(alvo) = min(250, Riqueza(alvo)) (5.14)

Perdasagente(outro) = min
{

0.25× Riqueza(outro),Riqueza(agente),

0.25× Riqueza(outro)× Riqueza(outro)
0.25× Riqueza(agente)

}
(5.15)

E logo o problema individual de decisão fica resolvido usando as seguintes
regras, para o actor atacante (a):

Exigir se Vulna(i) > 0, ao actor i (i vizinho de a)

tal que seja máximo o produto Vulna(i)× PagPossa(i) (5.16)

Nada no caso contrário (5.17)

e para o actor atacado:

Lutar se Perdasagente(outro) < PagPossoutro(agente) (5.18)

Pagar no caso contrário (5.19)

Agora adiciono o valor adicional, empenho, e o problema fica mais complicado.
A definição 5.12 passa a 5.20:

Valores = {Riqueza, Empenho} (5.20)

Poderia considerar mais modificações, que, embora façam sentido, tornam o
problema mais dif́ıcil. Por exemplo, poderia considerar que o empenho passaria
a ser também um recurso a considerar e a gerir. Poderia ainda considerar as no-
vas acções AumentarEmpenho e DiminuirEmpenho, que passam a ser relevantes
para a tomada de decisão. Se não o faço, é porque qualquer dessas adições al-
tera o carácter do problema. Como o problema foi descrito originalmente, o
actor nunca terá como objectivo ter mais ou menos comprometimento para com
outro agente. Sem dúvida que podemos considerar estas adições interessantes, e
até interrogarmo-nos sobre que consequências teriam nas simulações. Mas então
também todas as medidas de desempenho da página 123 seriam então candidatas
a ser novos valores (cf. a discussão sobre valores do agente vs. valores do desenha-
dor, no caṕıtulo 3), em particular a riqueza total presente no sistema, que não
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se pode reduzir ao somatório das riquezas dos agentes. Ou melhor, pode obter-se
assim, mas não é a mesma coisa em termos do que representa como motivação dos
agentes!

Com estes novos valores em mente (o empenho está realmente representado
para cada actor i como um vector Empj , para cada actor j de 1 até 10), as medidas
que passam a ser necessárias sobre eles são apresentadas a seguir (onde a é o actor
activo, t é o presumı́vel alvo – sem perda de generalidade suponho a < t –, e i e j
são actores quaisquer).

O conceito de Aliado representa o facto de um agente ter mais empenho para
com um agente do que para com outro. O predicado Alvo é verdadeiro quando
o agente atacante consegue construir um caminho cont́ıguo de Aliados até ao seu
alvo, quer numa direcção do anel (AlvoB) quer na outra (AlvoC ).

Aliadoi(a, t) se Empi(a) > Empi(t) (5.21)

Alvoa(t) se AlvoBa(t) ∨AlvoCa(t) (5.22)

AlvoBa(t) se ∀i : a < i < t,Aliadoi(a, t) (5.23)

AlvoCa(t) se ∀i : (i < a ∨ i > t),Aliadoi(a, t) (5.24)

Quando o atacante consegue atingir o alvo, a Coligação constrúıda (B ou
C) inclúı os aliados que fazem parte do caminho, e também outros aliados que
consigam encontrar uma ligação cont́ıgua de aliados com o atacante.

ColigaçãoBa(t) = {a} ∪ {i : a < i < t ∧Aliadoi(a, t)}
∪ {i : i < a ∧ ∀j : i ≤ j < a,Aliadoj(a, t)}

∪ {i : i > t ∧ ∀j : (j ≥ i ∨ j < a),Aliadoj(a, t)}
definida se AlvoBa(t) (5.25)

ColigaçãoCa(t) = {a} ∪ {i : (i < a ∨ i > t) ∧Aliadoi(a, t)}
∪ {i : i > a ∧ ∀j : a < j ≤ i,Aliadoj(a, t)}

definida se AlvoCa(t) (5.26)

Um aliado envolvido numa coligação para ajudar a a atacar t tem uma con-
tribuição para essa coligação que depende da sua riqueza e do seu empenho para
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com o atacante. A riqueza de uma coligação (B ou C) é a soma das contribuições
dos seus participantes.

Contribuiçãoi(a, t) =

Empi(a)× Riqueza(i) se ∃X : i ∈ ColigaçãoXa(t)

0 c.c.

(5.27)

RiquezaColigaçãoXa(t) =
∑

i∈ColigaçãoXa(t)

Contribuiçãoi(a, t) (5.28)

Se só existir uma das coligações posśıveis, ela será a escolhida. No caso em
que o atacante pode atacar o alvo por qualquer das duas direcções, ele escolhe
a coligação que tenha a maior riqueza (maximizando assim as hipóteses do seu
ataque).

Coligaçãoa(t) =


ColigaçãoBa(t) se AlvoBa(t) ∧ ¬AlvoCa(t)

ColigaçãoCa(t) se AlvoCa(t) ∧ ¬AlvoBa(t)

ColigaçãoXa(t) c.c.

com RiqColXa(t) > RiqColYa(t) (Y 6= X) (5.29)

RiquezaColigaçãoa(t) = max
X
{RiquezaColigaçãoXa(t)} (5.30)

A vulnerabilidade é definida como antes. O PagamentoPosśıvel representa a
quantia que a coligação atacante recebe da coligação atacada se a exigência for
satisfeita. Cada agente da coligação atacada deve dar uma contribuição para esse
tributo que depende da sua contribuição para a riqueza da coligação.

Vulna(t) =
RiquezaColigaçãoa(t)− RiquezaColigaçãot(a)

RiquezaColigaçãoa(t)
(5.31)

PagPossa(t) = min{250,RiquezaColigaçãot(a)} (5.32)
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PagPossj(a, t) = PagPossa(t)×
Contribuiçãoj(t, a)

RiquezaColigaçãot(a)
(5.33)

As Perdas representam a quantia que a coligação atacante perde no caso de
a coligação atacada decidir lutar. Essa quantia é um quarto da riqueza da outra
coligação, mas se a coligação atacante não tiver tanto, dará tudo o que tem.
Por outro lado, se for a coligação atacada a não poder pagar todos os danos da
luta, a coligação atacante pagará proporcionalmente ao que pôde pagar a outra
coligação. As perdas são também divididas entre os participantes da coligação de
forma proporcional à sua contribuição para a riqueza total.

Perdasa(t) = min
{

0.25× RiqColt(a),RiqCola(t),

0.25× RiqColt(a)× RiqColt(a)
0.25× RiqCola(t)

}
(5.34)

Perdasi(a, t) = Perdasa(t)×
Contribuiçãoi(a, t)

RiquezaColigaçãoa(t)
(5.35)

Finalmente, quando um tributo é pago, ele é dividido entre os membros da
coligação atacante de forma proporcional à contribuição de cada um para a riqueza
total.

Ganhosa(t) = PagPossa(t) (5.36)

Ganhosi(a, t) = Ganhosa(t)×
Contribuiçãoi(a, t)

RiquezaColigaçãoa(t)
(5.37)

As regras de decisão 5.16 a 5.19 podem ser mantidas com poucas alterações,
uma vez que o actor activo continua a basear a sua decisão no seu ganho individual,
e não no interesse da sua coligação. Aliás, estas coligações são dependentes de
quem são os particulares actores a atacar e a defender. Apesar de os resultados
mostrarem por vezes a formação de grupos de interesses comuns, existem também
lutas internas entre os parceiros mais fracos dentro desses grupos.

Assim, para o actor atacante (a):

Exigir se Alvoa(i) ∧Vulna(i) > 0, ao actor i

tal que seja máximo o produto Vulna(i)× PagPossa(i) (5.38)
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e para o actor atacado (t):

Lutar se Perdast(t, a) < PagPosst(a, t) (5.39)

Este é um caso interessante em que na deliberação há uma hierarquia dos
valores, e na escolha ela inverte-se. Quando cada actor faz as suas contas para
decidir se deve atacar ou não (ou se se deve juntar a uma coligação ou não), o
empenho sobrepõe-se ao interesse próprio em termos de riqueza. Mas quando vai
decidir, o actor prefere finalmente a combinação que lhe proporciona os maiores
ganhos para si próprio, desprezando os interesses do grupo que acorre em seu
aux́ılio. Na linha do que disse atrás, parece evidente que há mais valores em
jogo, nomeadamente, a confiança em que os nossos aliados o são realmente, a
volubilidade desses aliados, a gratidão (e consequente vontade de reciprocação)
pelo aux́ılio prestado, para além dos já falados interesses colectivos em termos da
riqueza. Alguns destes valores tornam-se relevantes nas extensões ao modelo que
apresento já a seguir, e que ilustram as vantagens da arquitectura BVG.

Extensões ao modelo dos tributos

Para ilustrar como a arquitectura BVG proporciona uma boa abordagem
metodológica à preparação de experiências onde a tomada de decisão tem um
papel primordial, decidi estender a descrição acima com mais um valor relevante.

O próprio Axelrod examina o seu modelo e propõe algumas variações, cujos
resultados examina [Axelrod, 1995, pág. 34]. Estas são, em regra geral, perguntas
sobre que tipo de acontecimentos podem ocorrer na história das simulações. Por
exemplo, “será que um grupo de interesses pode ter mais do que um membro
poderoso?,” cuja resposta é positiva: os grupos funcionam um pouco como os
impérios, com um actor poderoso e muitos mais fracos que lhe pagam tributo,
mas outras vezes um segundo actor pode crescer à sombra do primeiro.

Mais interessantes do ponto de vista da tomada de decisão são as questões que
envolvem emergência de comportamentos. Por exemplo, Axelrod afirma que nos
novos grupos de interesses que se formam, os actores mais poderosos exercem um
controle efectivo sobre os subordinados, sem rebeliões dentro do grupo. E faz notar
que este resultado não está pressuposto nas hipóteses do modelo; seria posśıvel aos
actores mais fracos associarem-se para atacar o seu ĺıder. Aqui, parece-me que as
hipóteses do modelo podem determinar este comportamento de forma indirecta,
uma vez que muitas vezes o grupo só se forma devido à presença do actor poderoso.
Logo não seria posśıvel qualquer associação entre os actores pequenos que exclúısse
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o actor poderoso. Qualquer pequeno actor que iniciasse um tal movimento de
associação teria contra si todos os restantes pequenos actores, devido a um maior
empenho deles para com o ĺıder, visto que ele é a razão e a génese da existência
do grupo.

A mesma cŕıtica pode ainda aplicar-se ao comentário de Axelrod sobre o valor
fixo do tributo:

“Ter um valor máximo da exigência fixo é arbitrário, mas evita
a necessidade de os actores calcularem que exigência eles farão.”
[Axelrod, 1995, pág. 38, nota 3, referente à pág. 23]

Ora, é muito mais do que isso! Se por hipótese os agentes pudessem ter arb́ıtrio so-
bre que quantidade exigir, eles disporiam de uma flexibilidade de comportamentos
completamente diferente. Por exemplo, poderiam assegurar que nunca combateri-
am por iniciativa própria, exigindo um valor adequadamente baixo ao seu alvo. O
facto de o valor da exigência ser fixo não poupa só cálculo, muda substancialmente
o problema em causa: os interesses dos agentes são direccionados para outras ca-
racteŕısticas do problema, neste caso os empenhos e a riqueza. É uma restrição
estrutural, e não uma simplificação inócua.

Foi no sentido de aligeirar algumas restrições deste tipo que encontrei algumas
posśıveis extensões interessantes ao modelo dos tributos. A que escolhi para apre-
sentar neste caṕıtulo prende-se com a variabilidade de aquisição de empenho para
com outro agente. Onde Axelrod fixa um incremento (negativo ou positivo) de
10 por cento, eu propus usar uma quantidade variável, que depende de um valor
dos actores a que chamei volubilidade: um actor mais volúvel tem incrementos
maiores de empenho. Respeitando o modelo original, não há grandes alterações
nas regras ou na sua ordem de aplicação, em particular, este novo valor está perma-
nentemente no topo da hierarquia, determinando os empenhos, que determinam
as variações das riquezas, através do resultado das decisões. As regras que regem
a dinâmica das relações entre estes valores são as seguintes (“:=” é o śımbolo de
atribuição e “;” significa sequenciação de comandos, i, j, k, l são actores, e va é a
volubilidade do actor a):

Se Paga(i, j)

Então Empi(j) := max{0,Empi(j) + vi};
Empj(i) := max{0,Empj(i) + vj}

(5.40)
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Se Lutam(i, j) ∧ k, l ∈ Coligaçãoi(j)

Então Empk(l) := min(100,Empk(l) + vk) (5.41)

Se Lutam(i, j) ∧ k ∈ Coligaçãoi(j) ∧ l ∈ Coligaçãoj(i)

Então Empk(l) := min{100,Empk(l)− vk};
Empl(k) := min{100,Empl(k)− vl}

(5.42)

Uma outra restrição a retirar seria o facto de a quantidade a exigir ser fixa,
pelas razões que expus acima. Juntando estas duas (e outras) alterações às re-
gras de adaptação da arquitectura BVG, poder-se-ia obter um modelo com um
dinamismo muito superior, mas como já disse, realmente um modelo diferente do
que Axelrod pretendia. As potencialidades de adaptação da arquitectura BVG
possibilitam o teste a estratégias de intervenção alternativas da parte dos actores
envolvidos.

O tipo anedotal de apresentação de resultados do artigo de Axelrod não fa-
cilita a comparação com outras experiências, até pela intervenção marcante de
fenómenos de aleatoriedade imposśıveis de reproduzir. Assim, é dif́ıcil estipular
como ponto de partida o modelo como Axelrod o desenhou, para deixar as al-
terações que propus fornecerem uma versão mais completa do modelo. De que
forma se deveriam avaliar comparativamente os desempenhos? Parece-me no en-
tanto que fica claro que a arquitectura BVG pode fornecer uma aproximação mais
principiada à implementação deste modelo, e permitir uma exploração do espaço
de desenho dos agentes [Sloman, 1993] mais sistemática.

Este modelo de simulação multi-agentes peca por exibir interacções demasiada-
mente orquestradas entre os agentes. Na verdade, estamos num mundo fechado,
num jogo, em que só alguma aleatoriedade impede a solução fácil e a obtenção de
um comportamento vencedor. E mesmo assim, essa aleatoriedade nunca é levada
em linha de conta no racioćınio dos agentes, que usam as heuŕısticas do seu de-
senhador para tomar as decisões necessárias, sempre da maneira mais previśıvel.
O que me fascinou apesar de tudo neste exemplo, onde penso que as vantagens
mais fortes da arquitectura BVG não ficam patentes, foi o modo como a simpli-
cidade dos processos individuais conduz a comportamentos que do ponto de vista
do observador são tão interessantes (e reconhećıveis em situações reais da história
da poĺıtica). As armas mais poderosas dos agentes BVG em termos de resposta à
interacção só irão aparecer no exemplo da secção 6.3.
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Caṕıtulo 6

Experimentação

— Mefistófeles: Beberia de bom grado um copo
em honra da liberdade, se os vossos vinhos fossem um

tudo-nada melhores.
in [Goethe, 1808, pág. 98]

Na procura da avaliação da metodologia que se baseia na arquitectura BVG para
atacar problemas de decisão, procurei usar um tipo de experimentação que se
relaciona com o desenvolvimento da teoria de forma construtiva e cumulativa.
Ou seja, a esquematização da experiência vai revelando as lacunas na teoria, e o
refinamento da teoria vai dirigindo a construção das experiências.

Devo chamar mais uma vez a atenção aqui de que o objecto principal des-
ta dissertação é a criação de uma arquitectura mental de um agente autónomo
que recorre aos múltiplos valores para a tomada de decisão. As simplificações
que conduziram à versão que foi apresentada da arquitectura BVG, bem como
as instâncias desta arquitectura que foram (e serão) apresentadas fazem parte
desta estratégia de “avanço por choque com a realidade,” que a experimentação
possibilita.

Também já apresentei (na secção 3.4.3 e no caṕıtulo 5) as razões pelas quais
creio que a experimentação clássica dificilmente permitirá a exibição clara das
caracteŕısticas particulares da arquitectura BVG. As simulações que conduzi e
irei apresentar neste caṕıtulo mostraram-se bem mais reveladoras de situações
interessantes.

A génese das experiências que vou apresentar é portanto também a génese da
teoria de decisão desenvolvida. O primeiro exerćıcio consistiu na tentativa de re-
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produzir na arquitectura BVG o modelo dos tributos de Axelrod. Interessavam-me
menos nessa altura os resultados da experimentação em si, do que o desempenho
da arquitectura na representação do dito modelo e da sua dinâmica. Verifiquei
depois que a pequena expansão que fiz ao modelo (possibilitada pela abordagem
principiada baseada em valores) gerou resultados de simulação que trazem à su-
perf́ıcie caracteŕısticas do modelo que Axelrod não identifica.

A situação simples de escolha do caṕıtulo 4, conduziu à introdução das funções
de escolha em forma de combinação linear, e colocou pela primeira vez a questão da
adaptação em termos concretos. Foi a primeira instância completa de um agente
BVG. Mas essa experiência também deixou óbvio, como mostram os resultados
apresentados na secção 6.2, que a experimentação controlada tradicional tinha
dificuldades intranspońıveis na avaliação dos resultados: “como avaliar o efeito
das avaliações?”

Para construir uma experiência mais completa, que levasse finalmente a uma
simulação multi-agentes, foi preciso pegar num exemplo mais elaborado. O agente
que escolhe vinhos de acordo com o gosto e as preferências de um utilizador,
introduziu uma série de questões novas na arquitectura, como sejam, a não tran-
sitividade nas escolhas, a adopção de objectivos e valores, a adaptação não linear,
o confronto entre adaptação com base numa ou em múltiplas avaliações do desem-
penho. Este exerćıcio é o tema principal deste caṕıtulo, que no entanto começa
por apresentar os resultados de algumas das experiências com os agentes mais
simples.

6.1 O modelo dos tributos

O desenvolvimento dos programas para fazer experiências de simulação com o
modelo dos tributos foi feito em Swarm 2.1.1, com base nas definições da secção 5.6.
O Swarm é uma bancada de simulação baseada em agentes, que usa a linguagem
de programação Objective-C, e tem uma utilização alargada na comunidade de
simulação nas ciências sociais. Ao escolher o Swarm para a realização deste mo-
delo, pretendi desenvolver experiência de trabalho com esta bancada, e também
tornar mais fácil a partilha do código desenvolvido com outros cientistas da área,
de modo a facilitar a repetição e extensão das experiências.

Depois de algumas experiências destinadas a retirar erros dos programas de-
senvolvidos, e a confirmar alguns dos resultados de [Axelrod, 1995], o trabalho
experimental centrou-se nas consequências para as simulações da utilização do
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valor ‘Empenho.’ Para tal, introduzi já na secção 5.6 o conceito de volubilidade
de um actor, va, ou seja, a quantidade de empenho (ou comprometimento) que é
incrementada ou decrementada como consequência de cada interacção.

Com esta pequena extensão ao modelo original de Axelrod, pretendo testar
a aplicabilidade do modelo dos múltiplos valores e da arquitectura BVG. Em
particular, ao adicionar mais valores ao modelo (ou, melhor dito, explicitar um
valor já anteriormente presente), espero tornar saliente que existe uma mais-valia
metodológica na abordagem baseada em valores. Para esse fim, o trabalho de
exploração experimental que apresento em seguida segue de perto o estilo de ex-
ploração feito pelo próprio Axelrod.

Assim, foram realizadas séries de 1000 execuções da simulação, com os
seguintes parâmetros. Em cada execução, a mesma sequência de números
aleatórios é usada com a volubilidade fixada para todos os agentes, primeiro a
0%, depois 5%, 10% (valor original), 25%, 50%, 75% e 100%. Os resultados são
sumariados nos gráficos 6.1 e 6.2.

Riqueza Total dos Países
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Figura 6.1: Mı́nimo, média e máximo da riqueza total obtidos em 1000

execuções da simulação.

O gráfico 6.1 mostra o mı́nimo, a média e o máximo da riqueza total (ou
seja, o somatório da riqueza de todas as nações), obtidos em 1000 execuções da
simulação (com 1000 iterações por simulação). Tirando o caso em que todas
as volubilidades estão a zero (que na prática inviabiliza as coligações), há um
padrão pouco pronunciado de evolução da média da riqueza com crescimento da
ordem de linear, muito pouco pronunciado. Na verdade, o caso de empenho zero
inviabiliza muitas lutas que em coligação são posśıveis (lutas a distância superior
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a um vizinho). Ora, uma sociedade que se desgasta menos em lutas consegue
manter mais a riqueza (recordemos que nas lutas não há transferência de riqueza,
mas perda).

Número Total de Lutas

0

200

400

600

800

1000

0% 5% 10% 25% 50% 75% 100%

Volubilidade

Mínimo
Média
Máximo

Figura 6.2: Mı́nimo, média e máximo do número de lutas obtidos em 1000

execuções da simulação.

Mas a análise do gráfico 6.2 não mostra um decrescimento proporcional do
número médio de lutas. Excluindo outra vez o caso do empenho ser constante-
mente zero, o máximo número médio de lutas é obtido com a volubilidade dos
agentes a 50%, com com os mı́nimos nos extremos do intervalo. Aparentemente,
mais volubilidade, aquém da cifra dos 50%, permite aumentar a riqueza total, mas
sem diminuir o número de lutas. Isto é, temos mais lutas, mas causando menos
estragos.

Para averiguar em que condições isto é posśıvel, realizei uma bateria de ex-
periências para apurar como é que a variação do empenho interfere nas interacções
dos agentes. Inspirando-me na estratégia experimental original de [Axelrod, 1995],
preferi agora manter a mesma ordem de execução dos agentes (ou seja, manter
a experiência controlada do ponto de vista dos números aleatórios que geram a
sequência de activação), fazendo variar apenas os empenhos. Testes subsequentes
mostraram que as sequências de activação não eram fundamentalmente impor-
tantes, e as conclusões desta série de experiências podem ser generalizadas.

Na primeira experiência, mantive vi = 0%,∀i. Depois fui gradualmente al-
terando alguns dos vi, de modo a que o efeito da participação dos actores em lutas
cada vez mais globais pudesse ser analisado. A tabela 6.1 sumaria os primeiros
resultados desta série de experiências.
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Volub. 6= 0 Lutas Riqueza Páıses ricos Dist. Riq.
(milhares) (W > 1000) (milhares)

∀i, vi = 0 359 185 (1, 3, 6, 8) (46, 47, 45, 47)
v0 = 5 380 185 (1, 3, 6, 8) (51, 48, 44, 41)

v0 = v1 = 5 339 126 (1, 3, 6, 8) (44, 48, 43, 29)
v0 = v1 = 10 347 120 (0, 3, 6, 8) (2.4, 40, 43, 33)
v0 = v1 = 20 75 194 (1, 4, 6, 8) (86, 31, 38, 39)
v0 = v1 = 50 190 189 (1, 4, 6, 9) (62, 31, 44, 52)

Tabela 6.1: Evolução do historial da sociedade com a sucessiva introdução

de grupos de actores com volubilidade > 0.

Na primeira linha da tabela aparecem-nos os resultados de referência: o que
acontece quando apenas se pode lutar com o páıs vizinho. O quadro é bastante
claro, há uma divisão uniforme da larga maioria da riqueza entre quatro actores
principais, que mantém convenientemente entre si (pelo menos) um páıs que lhes
serve de escudo e ao mesmo tempo é explorado. O crescimento da riqueza total é
aproximadamente linear durante a simulação, e a distribuição das lutas é aproxi-
madamente uniforme ao longo do tempo. Também a riqueza individual de cada
um dos páıses ricos é linear com o tempo.

Mal se introduz um páıs com volubilidade não nula, na segunda linha, o panora-
ma muda. Graças ao empenho de 0 para com (no caso) 1, este passa a ter mais
força nas lutas, e também acesso a páıses mais lonǵınquos. Ao atacar 9, 1 não
permite que 8 enriqueça tanto, o que tem consequências na distribuição da riqueza
em toda a sociedade. A dinâmica do empenho de 0 não é praticamente afectada
pela sua volubilidade. Mesmo com volubilidade muito superior, rapidamente o
empenho passa de 0 para com 1 se torna total, e 0 passa a ser um aliado constante
de 1, ainda que este lhe exija tributo como a qualquer outro. As riquezas indi-
viduais e total cresceram ainda linearmente, mas com declives bem diferentes. O
número de lutas manteve-se ainda uniforme.

Na linha seguinte, pensei que iria obter alguma reciprocidade de 1 em relação
a 0, mas na verdade, foi a posição de 1 que resultou enfraquecida, pois a coligação
que se forma com (0, 1, 2) e esporadicamente 9 ficou mais vulnerável a ataques dos
dois páıses fortes 3 e 8. O número de lutas teve agora bastantes picos, e apesar
de o total ser menos do que na simulação anterior, os estragos foram bastante
superiores, resultando numa perda de riqueza muito significativa.
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Na quarta linha, prossegui na mesma linha, mas aumentando a volubilidade
para o dobro. Os resultados globais são parecidos, mas desta vez o páıs rico
da coligação passa a ser 0, com um resultado muito baixo. Na verdade, a coli-
gação mantém-se a mesma, mas desgastou-se em lutas internas (ataques de 2 a
1). Primeiro 3, depois 8, passam algum tempo a sangrar o parceiro rico desta
coligação, primeiro 1, depois 0.

Aumentando mais uma vez para o dobro a volubilidade, a coligação estabiliza
muito rapidamente, e as lutas desaparecem de vez pelo ano 250. A riqueza total
tem agora um crescimento linear. A coligação mais forte acaba com as lutas, e
não permite aos seus vizinhos enriquecer, assim, há um deslocamento de 3 para 4
como páıs rico, e a grande maioria da riqueza é capturada pelo páıs mais forte da
coligação, 1.

Um fenómeno similar acontece a seguir, mas desta vez a coligação não esta-
biliza totalmente. Pela primeira vez aparecem dois páıses ricos coligados (1 e 9)
e capturam a maioria da riqueza. A coligação estabiliza muito cedo e sangra o
páıs 8, que não consegue enriquecer. Parece haver agora dois mundos, e a riqueza
é repartida dentro de cada um deles, mas não uniformemente. O páıs (6) que
consegue estar mais afastado da coligação forte consegue enriquecer mais do que
o páıs mais próximo (4).

Fica também desde já claro, nesta série de simulações, que um páıs não tem
grande vantagem em ter mais empenho para com algum outro, antes se expondo
a mais danos. A vantagem parece estar em obter apoios, não concedê-los. Mas
nem isso é surpreendente, nem se esgotaram ainda as suas consequências, como
veremos a seguir. Na tabela 6.2, proponho-me favorecer o fortalecimento de dois
blocos antagonistas.

Logo na primeira experiência, formam-se rapidamente duas coligações:
(9,0,1,2) e (4,5,6,7); mas são muito instáveis, com lutas internas frequentes. Os
dois páıses ricos que sobrevivem estão fora das duas coligações, e lançam ataques à
distância. Não houve muito mais lutas do que anteriormente, mas a riqueza total
final é muito baixa, ou seja, as lutas provocaram bastantes estragos. O crescimen-
to da riqueza total é regressivamente linear, mas sempre escadeado, consequência
de ataques constantes entre páıses com alguma força. As lutas diminuem após
alguns anos, mas regressam com bastante instabilidade. Em cada coligação há um
representante que tenta enriquecer, mas é constantemente saqueado pelos páıses
não alinhados.

Na linha seguinte da tabela 6.2, resume-se o que acontece quando se repete
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Volub. 6= 0 Lutas Riqueza Páıses ricos Dist. Riq.
(milhares) (W > 1000) (milhares)

v0,1,5,6 = 10 335 62 (3, 8) (29, 24)
v0,1,5,6 = 50 110 190 (1, 5, 8) (81, 72, 36)
v0,1,5,6 = 40 37 197 (1, 5, 8) (81, 79, 36)
v0,1,5,6 = 60 65 192 (1, 5, 8) (80, 75, 35)

v0,1 = 10, v5,6 = 60 398 174 (2, 5, 8) (51, 85, 37)
v0,1,5,6 = 100 62 195 (1, 5, 6, 9) (56, 86, 10, 42)
v0,1,5,6 = 90 171 190 (1, 4, 5, 9) (63, 13, 88, 25)

Tabela 6.2: Formação de dois blocos antagonistas.

a experiência com uma volubilidade maior (50%). Desta vez, as coligações esta-
bilizam mais rapidamente, e as lutas acabam de vez ao ano 125. Constituem-se
assim 3 páıses ricos, com um representante de cada coligação e um não alinhado
(8). Em relação à primeira experiência, 8 consegue até aumentar o resultado, mas
quem aproveita realmente o desaparecimento do páıs rico (3) são os representantes
das coligações.

As experiências reportadas na terceira e quarta linhas da tabela destinaram-
se a confirmar a conjectura de que uma volubilidade alta conduz a coligações
estáveis mais cedo, e assim diminui o número de lutas. Na primeira, as poucas
lutas ocorreram até ao ano 75, na segunda as coligações estabilizam ao ano 100, e
as lutas acabam imediatamente.

Na quinta linha, os dois blocos constituem-se a partir de valores de volubilidade
bastante diferentes: 10% e 60%. A coligação (4,5,6,7) estabiliza logo, o que permite
o enriquecimento de 5 (representante da coligação) e de 8 (não alinhado). O
número de lutas é bastante elevado, mas elas desaparecem durante um breve
peŕıodo, no qual a coligação (9,0,1,2) estabiliza e o páıs 0 começa a crescer. Mas
logo volta a instabilidade e 0 perde tudo. Quem acaba por lucrar é 2, vizinho da
fronteira da coligação, e que em rigor apenas se usa dela, já que o seu empenho é
constantemente nulo.

As duas últimas linhas, levam a volubilidade a valores muito elevados e têm
particular interesse porque pela primeira vez se assiste ao crescimento conjunto
de vizinhos, em colaboração (5-6 e depois 4-5). Outros pares que se formam per-
tencem à mesma coligação, embora nem todos com empenho positivo. A existência
destas coligações com membros fortes impossibilitou nos dois casos o crescimento
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de páıses não alinhados.
Na tabela 6.3, tento provocar outras formações de blocos. Na primeira ex-

periência, formam-se imediatamente coligações à direita de 0 e de 5, mas com o
outro vizinho a relação é instável. Assim, tanto 0 como 5 não crescem.

Volub. 6= 0 Lutas Riqueza Páıses ricos Dist. Riq.
(milhares) (W > 1000) (milhares)

v0,5 = 25 367 186 (1, 3, 6, 8) (51, 42, 51, 42)
v0,2,4,6,8 = 25 49 195 (1, 3, 5, 7, 9) (40, 38, 40, 39, 38)

vi<4 = 10, vj = 50 293 162 (0, 6, 8) (45, 68, 48)
vi<4 = 10, vj = 100 399 165 (5, 7, 9) (63, 46, 56)

Tabela 6.3: Outras formações de blocos.

Uma situação similar passa-se na experiência seguinte, com a formação rápida
de coligações todas para o mesmo lado, mas agora com o fim das lutas. Como
se previa, os cinco páıses com volubilidade (e logo empenho) nulo é que crescem.
As exigências dão-se a um lado e a outro, uma vez que os empenhos não são
rećıprocos, o que permite fazer as exigências sem risco da própria riqueza.

Na simulação da terceira linha, estabiliza rapidamente a coligação (6,7,8), en-
quanto a coligação (1,2,3) demora mais. Só enquanto esta coligação fica estável é
que as lutas param. Forma-se anda a coligação (8,9,0,1), mas demora mais, porque
v0 = 10, apesar de v9 = 50 contribuir para a estabilidade. Durante a simulação,
o páıs 5 chegou a ser dos mais ricos, mas perdeu tudo devido a exigências da co-
ligação à sua esquerda. O páıs 3 teve também tentativas de crescimento, mas foi
sucessivamente atacado por 0, que, na coligação conjunta com 8, têm uma força
considerável.

Finalmente, a última experiência desta série mostra que os páıses com maior
volubilidade acabam por se fixar mais facilmente em coligações, principalmente
em companhia de parceiros do mesmo tipo. Os vizinhos dos mais volúveis, uma
vez obtida adesão total, mantêm-se coligados, ao contrário dos não vizinhos, que
brigam mais com os vizinhos. Os coligados lutam à distância, e mantêm boas
relações com os seus vizinhos.

Na última série de simulações, decidi inverter os termos das experiências, e
manter poucos páıses com volubilidade nula. A tabela 6.4 mostra essas últimas
experiências. Logo na primeira linha, começo por apenas retirar a um páıs a
possibilidade de se coligar, enquanto os restantes mantêm a dinâmica original
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do modelo (volubilidade = 10). O número de lutas cresce muito, mas estas não
provocam muitos danos. A riqueza total tem algum crescimento inicial turbulento,
mas depois cresce linearmente. Existe muita instabilidade nas relações com os
vizinhos, mas o páıs 0 acaba por conseguir um empenho estável para consigo
dos páıses 7, 8, 9, 1, e 2. Quando isso acontece, 0 começa a crescer, e acaba
muito forte. O páıs mais rico de todos é no entanto 5, por sinal o centro de
uma coligação (3,4,5,6) bastante forte, porque estável. A outra coligação que se
forma, (6,7,8), é muito menos forte e não tem poder, pois 8 está intermitentemente
coligado com 9, mas lutam muito entre si. Como sempre, os não alinhados lucram,
porque se servem dos outros mas não se deixam usar. Confirma-se ainda que os
baixos valores de volubilidade favorecem a existência de muitas lutas, e não o seu
desaparecimento.

Volub. 6= 0 Lutas Riqueza Páıses ricos Dist. Riq.
(milhares) (W > 1000) (milhares)

vi6=0 = 10 574 153 (0, 4, 5) (37, 33, 82)
vi>1 = 25 303 172 (1, 3, 6, 7) (34, 40, 83, 14)
vi>1 = 60 311 186 (0, 5, 7) (49, 70, 64)
vi = 10i 507 112 (3, 5, 9) (48, 61, 2)

Tabela 6.4: Poucos não alinhados na multidão coligada.

Na experiência seguinte, forma-se rapidamente uma coligação (3,4,5,6,7), mas
é instável em 4-5. As lutas não desaparecem, mas a partir do ano 200 têm uma
distribuição aproximadamente uniforme. Outras coligações são (2,3), (7,8,9) e
(6,7,8), mas são fracas nos extremos, tal como aliás (3-7). O páıs 1 consegue mais
apoios (2 e 3) do que o páıs 0 (apenas 9), talvez por isso cresça mais. Está também
mais afastado das coligações mais fortes, logo sofre menos ataques.

Ao repetir a simulação anterior com a volubilidade a 60% em vez de 25%,
formam-se logo as coligações (2,3,4), (4,5,6,7) e (7,8,9). A coligação maior gera os
páıses ricos 5 e 7, mas interessante é que o páıs 1 começa por enriquecer primeiro
e depois é perseguido por 0, que lhe tira toda a riqueza. O pais 0 tem o apoio
de 7, 8 e 9, enquanto 1 tem o apoio de 2, 3 e 4, mas só às vezes. O apoio de 7 é
fundamental para o crescimento de 0. Quando esse apoio aparece, 1 não consegue
continuar a exigir-lhe tributo, porque os seus apoiantes 2 e 3 são fracos, enquanto
7, 8 e 9 são muito fortes.

Finalmente, fazendo a volubilidade variar ao longo do espectro de agentes
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(vi = 10i), verifica-se que as coligações se formam mais rapidamente nos agentes
com maior ı́ndice: (6,7,8,9) com problemas em 7-8; (4,5,6) com alguns problemas;
(3,4,5) sem problemas; e (1,2,3) com muitos problemas em 1-2. O apoio de 0 é
dado por 8, 9, 1 e 2. O páıs 0 nunca chega a conseguir enriquecer, porque tem
como vizinho o páıs 9, com uma coligação estável desde o ińıcio. Mas essa coligação
torna-o vulnerável a 5, que ataca 6 forçando sucessivas lutas que envolvem 9, que
não consegue restabelecer-se.

Os testes de controle que realizei mostram um padrão ligeiramente diferente
dos que acabei de descrever. Na verdade, a influência regional é bastante impor-
tante, bem como as circunstâncias espećıficas à altura da activação. Mantenho
que as coligações estáveis favorecem o crescimento da riqueza colectiva interna,
e facilitam a defesa contra ataques do exterior. Menos óbvio é que uma volubi-
lidade alta permita sempre manter a estabilidade das coligações. Mas é sempre
posśıvel assegurar uma maior estabilidade através do aumento da volubilidade.
E por outro lado, a volubilidade alta oferece maior número de possibilidades de
formação de coligações estável, uma vez que mais facilmente são obtidos os valores
de empenho que favorecem essa formação.

A conclusão final é que as coligações têm um páıs rico, muitas vezes apenas
um. Só coligações muito grandes podem permitir dois páıses ricos, afastados entre
si. Mais raramente pode-se encontrar um vizinho de um páıs rico que graças
à coligação ainda tem certo poder, mas sempre numa relação de forças muito
desigual.

Os páıses mais ricos têm todo o interesse em manter um séquito de apoios,
mas cedendo os seus apoios o menos posśıvel, para resguardarem a sua própria
riqueza. Esta relação de confiança entre páıses com carácter desigual é algo que
não é tratado no modelo de original [Axelrod, 1995], e revela uma virtude da
abordagem metodológica baseada na análise dos valores relevantes para a situação
de decisão.

6.2 A situação perturbante

No caṕıtulo 4 (secção 4.4), apresentei um exemplo no qual um agente irasćıvel é
confrontado com um problema de decidir que alternativa usar para imprimir uma
mensagem de correio electrónico insistentemente dif́ıcil. O comportamento deste
agente, apesar de impulsivo, não é irracional, é influenciado pelos acontecimentos
e também pelo seu estado de esṕırito, ali representado pelos seus valores.
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Os valores mais importantes para a decisão são V1, a probabilidade de sucesso
da alternativa considerada, e V2, o consumo de paciência associado a essa alterna-
tiva. Estes valores têm também especial relevância por ser neles que se concentra
o esforço de adaptação. As alternativas para imprimir a mensagem são:

B1: Imprimir directamente;

B2: Pedir ajuda;

B3: Devolver.

Nesta secção vou apresentar os resultados das experiências que conduzi com o
agente que usa as funções de escolha e adaptação descritas acima. A tabela 6.5
(duplicação da tabela 4.2) é o ponto de partida: a evolução das escolhas do agente
através de uma série de falhanços.

Iteração 0 1 2 3 4 5 6 7 10

Escolha B1 B1 B2 B1 B3 B3 B2 B3 B1

Resultado -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Novo V1 1/3 1/4 1/3 1/5 1/3 1/4 1/4 1/5 1/6
Novo V2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 0 0 -1 0 -1

Tabela 6.5: As escolhas do agente quando tudo falha (adaptado de

[Antunes e Coelho, 1999a]).

Nesta execução, o agente tenta a solução mais simples duas vezes, antes de
decidir pedir ajuda. Quando isto falha, ele ainda tenta resolver as coisas por si
próprio antes de escolher a opção mais exigente de enviar tudo para trás. Quando
isto mais uma vez falha duas vezes, o agente tenta novamente obter ajuda local.
Após tudo isto, ele envia as coisas para trás algumas vezes, antes de se atrever a
tentar fazer as coisas pessoalmente outra vez.

O caso em que tudo corre bem pode ser omitido, uma vez que o sucesso apenas
reforça a escolha feita. Assim, a tabela 6.6 sumaria uma série de escolhas feitas
quando a probabilidade de sucesso de qualquer alternativa é de 0.5.

Nota-se que mesmo um pequeno número de sucessos iniciais é suficiente
para assegurar um tal reforço a uma já boa opção que mesmo após um grande
número de falhas, o agente ainda selecciona esta opção. Se isto for indesejável
(o que depende das opções do projectista), pode-se tentar melhorar a estrutura
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Iteração 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Escolha B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2

Resultado 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1
Novo V1 2/3 3/4 3/5 3/6 3/7 4/8 4/9 4/10 1/3
Novo V2 -0.05 -0.025 -0.5 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.4 -0.6

Tabela 6.6: As escolhas do agente quando os objectivos falham metade das

vezes (adaptado de [Antunes e Coelho, 1999a]).

da função de escolha (por exemplo, usando uma função não linear, para exem-
plos ver [Antunes et al., 1993]), ou melhorar a informação que é retornada (ver a
secção 3.4.5). Noutras execuções com a mesma probabilidade de sucesso, o agente
não aderiu tanto à mesma opção.

A tabela 6.7 mostra os resultados para uma simulação com 0.25 de probabili-
dade de falha. Mais uma vez, uma série de sucessos determina um grande reforço
positivo para a opção que o originou. Neste caso, as falhas iniciais da alternati-
va B1 determinaram a escolha de B2. e logo a baixa percentagem de falhanços
assegura que o agente adere a B2.

Iteração 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Escolha B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

Resultado -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1
Novo V1

1
3

1
4

2
3

3
4

4
5

5
6

5
7

6
8

6
9

Novo V2 -.2 -.4 -.15 -.075 -.038 -.019 -.038 -.019 -.038

Tabela 6.7: As escolhas do agente quando os objectivos falham metade das

vezes (adaptado de [Antunes e Coelho, 1999a]).

Uma maior probabilidade de falha conduziria o agente a uma maior variabili-
dade das suas escolhas. Os resultados tenderiam então a ser mais próximos dos
mostrados na tabela 6.5. Assim, na última simulação (tabela 6.8), apresento o
caso em que a probabilidade de sucesso não é fixa, mas varia no tempo. Nesta
experiência particular, eu ‘deixo’ o agente acertar correctamente na sua estimativa
da probabilidade de sucesso. Isto significa que simulo o resultado da tentativa de
execução por parte do agente, através da utilização da sua própria crença sobre
qual era a probabilidade de sucesso para a opção escolhida por ele.

Algumas dezenas de execuções da experiência mostram que os resultados da
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Iteração 12 13 14 41 42 43 44 63 137

Escolha B1 B2 B2 B2 B1 B3 B3 B3 B3

Resultado -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1
Novo V1

6
14

2
3

3
43

14
30

6
16

1
4

2
5

10
24

48
97

Novo V2 -.4 -.15 -.075 -1 -1 0 0 0 0

Tabela 6.8: As estimativas do agente sobre sucesso e falha estão correctas

(adaptado de [Antunes e Coelho, 1999a]).

tabela 6.8 são t́ıpicos. A probabilidade de sucesso começa por ser 0.5, varia durante
algum tempo, mas rapidamente tende a estabilizar à volta desse valor. Logo os
resultados são bastante similares aos da tabela 6.6: mais tarde ou mais cedo,
alguma opção é escolhida que recebe uma série de respostas positivas do ambiente.
Nessa altura, essa opção já ganhou uma vantagem substancial sobre as outras, e
só ocasionalmente é preterida.

Este exemplo mostra que é posśıvel tornar clara a maquinaria de escolha do
agente, através da expressão das suas preferências graças ao uso de múltiplos
valores para avaliar uma situação de decisão. Além disso, obtém-se um comporta-
mento adaptável não determińıstico através da adaptação do agente aos resultados
de decisões anteriores. Esta adaptação é feita através da incorporação, por retorno,
desse resultado na maquinaria de escolha do agente. As decisões do agente já não
dependem só dos eventos passados como conhecidos (ou previstos) em tempo de
desenho. Em vez disso, os eventos são incorporados na maquinaria de decisão em
tempo de execução, e os componentes desses processos evoluem continuamente
para serem agregados apenas quando é necessária uma decisão. Isto representa
um passo em direcção à verdadeira autonomia.

6.3 Selecção de vinhos

Quando pretendi testar o modelo BVG de agentes e as ideias que lhe são subja-
centes, um dos exemplos que me foram sugeridos foi a compra de um produto e
posterior avaliação dessa decisão. A simulação incidiu sobre o caso da selecção de
vinhos. Este exemplo, devido à generalidade da sua forma multi-dimensional, é
bastante significativo para atacar outros domı́nios.



146 Caṕıtulo 6. Experimentação

6.3.1 Uma instância de BVG para seleccionar vinhos

Um consumidor quer comprar uma garrafa de vinho, portanto vai a um negociante
de vinhos. Ele tem alguns conhecimentos sobre vinhos, mas naturalmente, não
conhece todos os vinhos que lhe são disponibilizados. Ele vai avaliar os vinhos
usando um conjunto fixo de cinco dimensões:

V1: o conhecimento e confiança que tem no produtor;

V2: a qualidade da região na colheita dada;

V3: o preço do vinho;

V4: a janela temporal de consumo ideal;

V5: a qualidade do vinho espećıfico.

Os domı́nios para estas dimensões são:

• D1 = D2 = {0, ?, ??, ? ? ?, ? ? ??, ? ? ? ? ?};

• D3 = N;

• D4 = (n,m) ∈ N× N : n < m;

• D5 = [0, 20] ∩ N.

Suponhamos agora que o nosso comprador tem o objectivo de organizar um
jantar formal esta noite, e quer impressionar os seus convidados com uma boa gar-
rafa de vinho. Assim, ele especifica como requisitos mı́nimos (4, 4, 1000, (0, 5), 16),
significando que o vinho deve vir de um produtor conhecido e confiável, de uma
boa região num bom ano, o preço não é obstáculo, deve estar pronto a beber, e ter
uma qualidade de pelo menos 16 pontos. Note-se que se poderiam tentar outras
coisas: por exemplo, os seus convidados poderiam ficar impressionados por um
vinho que preenchesse esta especificação: (1, 5, 75, (0, 5), 18), que significa que um
vinho bastante caro de um produtor desconhecido acaba por ser muito bom. Em
qualquer dos casos, poderá haver informação em falta quando a escolha tiver que
ser feita.

6.3.2 Objectivos e alternativas

Proponho iterar o processo que acabei de ilustrar, e deixar o consumidor ajustar
a sua maquinaria de escolha. Numa primeira série de experiências, vou testar o
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poder das avaliações quantitativas fazendo esse ajustamento através do retorno
da nota que o vinho alcança quando finalmente é provado. Depois, melhoro a
actualização da maquinaria de escolha fazendo o retorno de avaliações múltiplas
da qualidade da decisão (por exemplo, após várias más garrafas de uma dada
região numa dada colheita, posso decidir desqualificar a impressão que tenho dessa
região/colheita, ou mesmo prestar menos importância a essa dimensão no futuro).

Os objectivos para compra são caracterizados como se segue:

G1 : Goal(V1=????,v2=????,v3=20,v4=(5,10),V5=16)Buy(wine)

(bom vinho, de um produtor de topo num bom ano, para guardar) (6.1)

G2 : Goal(V1=??,v2=?????,v3=10,v4=(1,4),V5=14)Buy(wine)

(vinho médio, de um produtor novo num ano muito bom, para beber) (6.2)

G3 : Goal(V1=?????,v2=?????,v3=100,v4=(20,30),V5=19)Buy(wine)

(vinho excepcional, de um produtor extraordinário num ano excelente,

para guardar muito tempo) (6.3)

Os objectivos para beber incluem as seguintes caracterizações:

G4 : Goal(V1=?,v2=????,v3=0,v4=(0,1),V5=14)Drink(wine)

(dia a dia) (6.4)

G5 : Goal(V1=????,v2=?????,v3=200,v4=(0,10),V5=17)Drink(wine)

(ocasião especial) (6.5)

G6 : Goal(V1=?,v2=?,v3=200,v4=(10,50),V5=10)Drink(wine)

(prova de vinhos) (6.6)

Inclúı cerca de trinta vinhos na loja de vinhos, e vou primeiro olhar para o
que o agente compra, para ver como constitui a sua adega inicial. Isto permite
fazer a afinação da função de escolha à mão. Quando o agente começa a beber, o
processo entra numa nova fase, com actualizações do mecanismo de escolha.
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6.3.3 Um cálculo para escolha (dos vinhos)

A função que procede à escolha é (para vk caracteŕısticas do objectivo e vki carac-
teŕısticas da alternativa i; e onde ‖(x, y)−(a, b)‖ =

√
(x− a)2 + (y − b)2 (a norma

Euclidiana), e τ(u) = 1+u
2 ):

Fbuy(vk, vki) = c1τ

(
v1 − v1i

2 + |vi − 3|

)
+ c2τ

(
v2 − v2i

2 + |v2 − 3|

)
+

+ c3
1

1 + e
−
(
v3i−v3
v3

)3 + c4

(
1− e−

‖v4i−v4‖
10

)
+ c5

1

1 + e
v5i−v5

2

(6.7)

Fdrink(vk,vki) = Fbuy(vk, vki),

com c4 alterado para ter mais importância na decisão

final (por exemplo, c4 é o dobro do que era antes). (6.8)

6.3.4 O desenho da função de escolha

Vou detalhar o desenho da função de escolha F . Por razões de simplicidade, optei
por manter esta função estruturada como uma combinação linear de várias com-
ponentes. F é suposta ser minimizada, portanto cada uma das suas componentes
(sejam Fk, com F =

∑
k ckFk) também o é. Todas as Fks serão mantidas no in-

tervalo [0, 1], através de transformações afins apropriadas (por exemplo, de [−1, 1]
para [0, 1], uso

τ(u) =
1 + u

2

Parece natural manter F também no intervalo [0, 1], logo a combinação linear é
mantida convexa (

∑
k ck = 1). Várias escolhas seriam posśıveis, e estou consciente

que a opção que foi feita (ck = 1
n) representa apenas uma das atitudes posśıveis da

parte do comprador. Podem facilmente ser modeladas outras atitudes alterando
estes coeficientes (cf. a discussão na secção 6.4).

F1 e F2 partilham a mesma estrutura. Em ambas, comparo o objectivo com a
alternativa e transporto esta diferença para uma escala [−1, 1], através da divisão
por uma quantidade que relaciona a escala da diferença com a escala do objectivo.
Por exemplo, em F1, é prefeŕıvel obter 5 quando se aspira a 3 (com o melhor
resultado posśıvel, -1), do que obter 3 quando se aspira a 1 (com resultado -0.5).
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Para o campo F3 (que classifica as discrepâncias no preço), e após muita dis-
cussão e experimentação, optei por usar uma curva sigmóide,

f(x) =
1

1 + e−x3

que tem a vantagem de ser aproximadamente estacionária na vizinhança da origem.
O seu possivelmente não ideal comportamento simétrico à esquerda e à direita da
origem poderia ser corrigido usando um outro ramo para a função. Contudo, não
me pareceu necessário, porque a expressão numérica é insignificante. Basta notar
que f será aplicada a

v3i − v3

v3

e que o preço v3i é sempre maior ou igual a zero, logo quando o argumento é
negativo, ele pertence sempre ao intervalo [−1, 0[, onde a função varia muito pouco
(ver a figura 6.3).

-0.1

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Figura 6.3: Gráfico de f(x) = 1
1+e−x3 .

Com este desenho de F3, menospreza-se ligeiramente o comportamento em
face de descontos. No entanto, o comportamento em face de preços altos é com-
pletamente modelado (o caso de x ∈ [0,+∞[). Quando o preço é exactamente
o que procuramos (x = 0), f é 0.5, ou seja, o ponto médio do intervalo alvo.
Para pequenos agravamentos do preço, f cresce devagar; f cresce mais depressa
para preços bastante superiores ao desejado, mas refreia essa taxa de crescimento
quando os preços são muito altos, significando que quando o preço já é muito
superior ao desejado, ulteriores aumentos apenas agravam a função de escolha
infinitesimamente.
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F5 classifica as discrepâncias na qualidade, e é similar a F3, apesar de não
sofrer o agravamento cúbico. O argumento é apenas dividido por uma constante
(2), para obter uma curva menos ı́ngreme. Por exemplo, para um objectivo de 15
pontos, o cálculo de F5 dá 0.182 por obter 18 pontos, 0.378 por obter 16, 0.5 por
obter 15, e 0.818 por obter 12.

Finalmente, o campo F4 é apenas uma redução ao intervalo [0, 1] da distância
Euclidiana entre os dois intervalos de tempo (do objectivo e da alternativa). A
distância é dividida por um factor de 10 (supostamente um valor vulgar para a
norma máxima), como um meio de evitar uma concentração demasiado forte da
função à volta de 1.

Alguns dos valores vki podem ser directamente observados nas alternativas (por
exemplo, o preço). Outros dependem de conhecimento anterior, e são atribúıdas a
cada alternativa pelo consumidor tendo como base contactos prévios com o mesmo
produto. Pareceu-me adequado valorizar o número de contactos prévios, e assim
considero o par (x, n) para representar respectivamente a nota do valor em causa
e o número de observações que deram origem a essa nota. Na próxima secção vai
ser evidente o âmbito desta representação.

6.3.5 O mecanismo de actualização

Existem várias alternativas para actualizar o mecanismo de escolha. Em primeiro
lugar, considero que o resultado r(si) da alternativa seleccionada (si), é uma
classificação unidimensional do vinho provado, na escala de 0 a 20.

A actualização do mecanismo de escolha é assim realizado pela função G como
segue:

G(r(si), vki) =


G1(r(si), vki)
G2(r(si), vki)
id
id
G5(r(si), vki)

 (6.9)

onde id é a função identidade projectada na componente adequada, e

G1(r(si), v1i) =
escala(r(si)) + no

¯
observações× nota

1 + no
¯

observações
,

com v1i =
nota

no
¯

observações
(6.10)
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G2(r(si), v2i) =
escala(r(si)) + no

¯
observações× nota

1 + no
¯

observações
,

com v2i =
nota

no
¯

observações
(6.11)

G5(r(si), v5i) =
r(si) + no

¯
observações× nota

1 + no
¯

observações
,

com v5i =
nota

no
¯

observações
(6.12)

onde escala realiza a transformação adequada de [0..20] para [0..5].

Devo chamar a atenção para que algumas destas actualizações (nomeadamente
G1 e G2 têm que ser aplicadas a todas as alternativas que contêm a mesma infor-
mação (por exemplo, deve-se actualizar a nota do produtor não apenas para o vi-
nho agora provado, mas também para todos os outros vinhos do mesmo produtor).
Note-se ainda que escolhi calcular uma média completa de todas as observações,
embora se pudessem usar outras opções (por exemplo, médias móveis, ou filtragem
através de uma função de degradação, como em [Antunes et al., 1993]).

Uma outra alternativa para realizar esta operação de actualização seria dis-
tribuir crédito igualmente entre todas as componente da escolha. Isto equivale a
transformar linearmente o resultado r(si) para o intervalo [0, 1] (o intervalo onde
todas as Fks têm o contra-domı́nio)e então incorporar esta classificação na alter-
nativa, por exemplo computando uma média como a que fiz acima, para todas
as componentes multi-dimensionais (ou usando alguma média móvel para incluir
efeitos de dissipação da memória). Contudo, pode facilmente mostrar-se que is-
to equivaleria a colapsar todas as dimensões numa única, porque a iteração de
um tal processo de actualização levaria rapidamente a valores iguais em todas as
dimensões (o peso dos valores iniciais seria cada vez mais fraco com a adição de
novos valores à média).

Uma das minhas teses principais continua a ser o uso de múltiplos valores
para efectuar também a actualização da maquinaria de escolha. Isto foi apontado
em [Antunes e Coelho, 2000], e realizado em [Antunes et al., 2000b], através da
introdução de uma nova função de actualização, H, para comparar os resultados
das duas simulações. Na definição de H que se segue, r(si) é portanto um vector
de múltiplas avaliações. Considero as mesmas dimensões que foram usadas para
a própria escolha (ver também [Antunes e Coelho, 1999a]), no entanto, algumas
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coisas não são avaliáveis, o preço por exemplo. Assim, seja r(si) = [rk(si)], mas
considere-se apenas k = 4 e k = 5:

H(r(si), vki) =


H1(rk(si), vki)
H2(rk(si), vki)
id
H4(rk(si), vki)
H5(rk(si), vki)

 (6.13)

H1(r4(si), r5(si),
nota

no
¯

obs.
, v2i, v3i, v4i, v5i) =

(1 + ‖r4(si)− v4i‖)× escala(r5(si)) + no
¯

obs.× nota
1 + ‖r4(si)− v4i‖+ no

¯
obs.

(6.14)

H1(r4(si), r5(si), v1i, v2i, v3i, v4i, v5i) =
r4(si) + v4i

2
(6.15)

H2 e H5 são obtidas de respectivamente G2 e G5 da mesma forma que H1 foi
obtida de G1. Note-se que para V4, é calculada uma média simples com o valor
anterior, porque a avaliação mais recente relata a condição corrente do vinho, e
logo deve ter um impacto mais rápido nas decisões a tomar. O factor

1 + ‖r4(si)− v4i‖

colocado na qualidade é suposto representar a urgência da mudança. Quanto
mais um vinho não deve ser consumido quando se julgava que fosse, mais peso na
actualização deverá ter esse novo julgamento.

6.3.6 O efeito da surpresa

Após analisar os valores V1 a V5 e correspondentes campos na função F (sejam
Fk), onde o senso comum e a intuição ditam as regras da optimização, tornou-se
notório que era necessária a introdução de mais uma dimensão V6, para dar conta
de caracteŕısticas não inclúıdas nos campos iniciais. Em termos latos, este novo
valor explica o “efeito da surpresa.” Vou explicar através de um exemplo.

Uma marca desconhecida de automóveis lança un novo modelo com o preço
bastante superior à média para esse segmento de mercado. A atenção de um
posśıvel comprador é atráıda pelo esforço publicitário, e ele é surpreendido pelo
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preço. Provavelmente, ele não comprará este carro, porque a quantia em jogo
é alta. Se, pelo contrário, o novo modelo custar muito menos do que os seus
competidores, o efeito na imagem do produto pode também levar o consumidor
cauteloso a não o comprar. Se considerarmos uma caixa de chocolates em vez
de um carro, este “efeito da surpresa” pode mais facilmente conduzir o cliente
a uma compra: a perda potencial é muito menor. Neste caso, as expectativas
causadas pelo alto preço (e outros factores, por exemplo, uma boa apresentação)
ultrapassam os efeitos negativos.

Voltando ao caso em estudo, o mesmo vinho pode provocar diferentes expec-
tativas (e decisões) em agentes diferentes. H. e A. vêem ambos nas prateleiras um
vinho de um novo produtor, com boa apresentação, e preço ligeiramente superior
à média da sua região de produção. Naturalmente, para alguns dos Fks não existe
qualquer informação. Então H. compra o vinho e A. não compra. Claramente, a
função F como tenho vindo a descrever foi desprezada por H. O efeito da surpresa
do preço alto provocou diferentes avaliações (de atracção e de repulsa) nos dois
agentes.

(Devo confessar que foi esta situação real que despoletou o interesse na decisão
sobre vinhos como caso de estudo. Dois compradores diferentes, em face da mesma
informação e da mesma falta dela, tiram as mesmas conclusões sobre a informação
em falta, e decidem de forma completamente diferente. Nomeadamente, os dois
concluem que o vinho é novo e é caro, um sente-se ofendido por esse facto, o outro
pensa que deve haver alguma boa razão e conclui – após provar, confirmo que era
a decisão correcta – que essa razão é a qualidade intŕınseca do vinho.)

F foi constrúıda de tal forma (com todos os Fks crescentes com o afastamento)
que este comportamento de H. nunca poderia ocorrer. Mas os Fks devem ser cres-
centes (com o afastamento), sob o risco de perder arbitrariamente a transitividade
na escolha (cf. a secção 6.3.4). Proponho assim adicionar uma nova componente
a F , chamada F6, para incorporar este estranho efeito. F6 é senśıvel à falta de
informação nas restantes Fks. Quando isso acontece, F6 determina as preferências
do agente pela novidade, através da concessão de pontos extra por grandes dis-
crepâncias na informação avaliativa que esteja dispońıvel. Por exemplo, no caso
de H., F6 dará uma contribuição positiva para F , pela simples razão de que v3i

é alto e v5i é baixo (porque na ausência de informação sobre a qualidade, H.
naturalmente atribui um valor médio a v5i).

O valor por defeito para F6 é 0.5. Quando o efeito da surpresa é despoletado
por informação em falta, tem-se:
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F6(vk, vki) =

0 se v3
3 < v3i − v3 ≤ v3 ∧ v1 ≤ 2 ∧ v2 ≤ 2 ∧ v5 ≤ 10

0.25 se v3
3 < v3i − v3 ≤ v3 ∧ (v1 ≤ 2 ∨ v2 ≤ 2 ∨ v5 ≤ 10)

(6.16)

A discrepância de preços admisśıvel é capturada pelas desigualdades

v3

3
< v3i − v3 ≤ v3

ou seja, a diferença entre o preço proposto pela alternativa (v3i) e o preço pre-
tendido (v3) tem que estar entre um terço do preço pretendido e o próprio preço
pretendido. O limite inferior ser francamente acima de zero explica-se para não
apanhar produtos que estão “por acaso” um pouco mais caros, porque é uma loja
cara, ou outra razão do género. A surpresa deve realmente existir devido a um
preço realmente caro. O limite superior (equivalente à alternativa custar o dobro
do pretendido) serve para limitar este mecanismo. A ideia não é em caso de sur-
presa comprar seja o que for, se não seria fácil subverter este mecanismo, propondo
preços absurdamente altos para produtos de baixa qualidade (e logo usualmente
baixo preço).

Este mecanismo, que foi afinado por meio de longa experimentação numérica,
é, como fica claro no fim do parágrafo anterior, muito delicado. É um pouco
brincar com o fogo, retirar a regra de ouro da utilidade clássica que “tudo o mais
sendo igual” se prefere o produto mais barato. Ou seja, retirar a transitividade nas
escolhas. A verdade é que as pessoas escolhem realmente assim, como o exemplo
de H. e A. mostrou. Será que H. não foi racional ao preferir um vinho mais caro?
Penso que foi, quis experimentar a novidade, gostou do rótulo, e não perderia tanto
como isso. Ainda por cima, tinha razão na escolha, mas isso só o poderia saber
mais tarde. Penso que este caso só poderia ser representado com uma abordagem
baseada em múltiplos valores, como a presente. Resta ao projectista ter o máximo
cuidado na gestão da influência destes novos valores, que trazem consigo a semente
da subversão. E quando forem os agentes a partilhar estes pedaços entre si, bom...
é preciso ver como.

6.4 Resultados das simulações

Os primeiros resultados que coligi dizem respeito ao efeito da surpresa (campo
F6). Para tal, decidi usar o próprio exemplo que levou à inclusão deste campo, ou
seja, H. e A. comportarem-se diferentemente em face de uma posśıvel compra de
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uma garrafa de vinho tinto “Quinta da Ponte Pedrinha, Dão, 1997.” H. compra
o vinho e A. não. Avaliei este vinho particular, assumindo as condições reais
de informação insuficiente que H. e A. tiveram que enfrentar. Assim, considerei
valores médios por defeito para a informação em falta, e computei a função de
escolha para o objectivo G2 com e sem o efeito surpresa, num universo de outros
25 vinhos candidatos. Obviamente, não esperava que o efeito-surpresa colocasse
esse vinho logo em primeiro lugar, mas ele subiu cinco posições, de 23o

¯
para 18o

¯
na lista ordenada. Poder-se-ia ter obtido melhores resultados se os parâmetros
particulares do vinho ou do objectivo tivessem permitido obter o melhor resultado
posśıvel para a surpresa (ou seja, na equação 6.16, o valor obtido foi 0.25, e não o
melhor valor, 0).

A tabela 6.9 mostra o universo dos candidatos a serem escolhidos pelo agente,
um conjunto de 26 vinhos seleccionados de forma arbitrária de um catálogo de
supermercado.

A tabela 6.10 mostra as classificações que o agente A associa aos vinhos
dispońıveis. Para simular a comunicação entre os agentes, estou a assumir que
apenas o agente A tem alguma informação dispońıvel, e não muita, como irei ex-
plicar a seguir. Os restantes agentes não disporão de qualquer informação inicial,
irão obtê-la através da sua própria experiência, e das interacções com os outros
agentes.

A tabela 6.10 deve ser lida da seguinte forma: As colunas “Prod.,” “Reg./Ano,”
e “Qual.” representam as classificações (nos domı́nios apropriados, como descrito
em 6.3.1) que o agente A atribui respectivamente ao produtor, ao binómio re-
gião/ano, e à qualidade do vinho (ou seja, aos valores V1, V2 e V5). Nessas colunas,
cada entrada da tabela é da forma c/n, em que c é a classificação atribúıda, e n o
número de observações que sustentam essa classificação. No caso de ser n = 0, o
valor de c é um valor por defeito, neste caso o valor médio do domı́nio respectivo.
Para a coluna “Prev. Cons.” (ou seja a previsão do intervalo ideal de consumo), a
inexistência de informação é explicitada com o intervalo [−1,−1]. Os valores dos
intervalos diferentes destes devem ser considerados como número de anos a partir
da data corrente.

6.4.1 O caso de um só agente

Em primeiro lugar, vou apresentar as experiências feitas com um só agente. Na
tabela 6.11, listo os melhores cinco vinhos a serem escolhidos para cada um dos
objectivos G1 a G3. Previamente a escolha foi feita por um especialista humano,
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# Nome Ano Região Preço

650 Quinta da Ponte Pedrinha 1997 Dão E 12.5
844 Quinta do Côtto 1997 Douro E 7.28
845 Poças, Reserva 1992 Douro E 9.85
846 Qta. Pancas, Cabernet Sauvignon 1997 Estremadura E 6.73
857 Ad. Coop. Portalegre 1997 Alentejo E 14.96
860 Quinta das Maias, Reserva 1991 Dão E 4.8
866 Murganheira, Reserva 1993 Varosa E 9.73
867 Quinta das Caldas 1996 Douro E 4.31
868 Tapada de Coelheiros 1996 Alentejo E 14.96
870 Casa de Santar, Reserva 1996 Dão E 7.36
871 Quinta do Poiso do Vale, Reserva 1996 Dão E 5.58
873 Castello Banfi, Chianti 1998 Toscana E 6.68
876 Qta. Vale da Raposa, Tinta Barroca 1998 Douro E 10.96
878 Quinta da Silveira 1997 Douro E 3.94
879 Vallado 1998 Douro E 5.24
886 Sinfonia 1998 Alentejo E 3.12
887 Quinta das Baceladas 1997 Beiras E 13.96
889 Herdade do Esporão, Aragonês 1997 Alentejo E 4.24
893 Finca Flichman, Cabernet Sauvignon 1997 Mendoza E 6.34
894 Quinta da Terrugem 1996 Alentejo E 11.22
895 Capela-Mor 1997 Douro E 8.53
896 Borges 1996 Douro E 7.13
897 Casa Santos Lima, Touriga Nacional 1998 Estremadura E 8.97
898 Casa Santos Lima, Touriz 1998 Estremadura E 11.97
899 Casa Santos Lima, Preto Martinho 1998 Estremadura E 4.48
900 Falcoaria 1997 Ribatejo E 5.91

Tabela 6.9: A prateleira do supermercado, com as 26 alternativas.
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# Prod. Reg./Ano Prev. Cons. Qual.

650 2.5/0 2.5/0 [-1,-1] 10/0
844 5/1 4/1 [3,8] 10/0
845 2.5/0 4/1 [0,4] 10/0
846 4/1 3/1 [1,4] 10/0
857 5/1 3/1 [2,5] 10/0
860 4/1 3/1 [0,1] 10/0
866 2/1 2/1 [0,1] 10/0
867 4/1 3/1 [2,7] 15/1
868 3/1 4/1 [-1,-1] 10/0
870 3/1 4/1 [1,3] 10/0
871 2.5/0 4/1 [0,3] 10/0
873 5/1 5/1 [0,3] 15/1
876 4/1 3/1 [3,5] 10/0
878 2.5/0 4/1 [2,3] 10/0
879 3/1 3/1 [2,10] 10/0
886 2.5/0 3/1 [0,2] 13/1
887 4/1 3/1 [-1,-1] 10/0
889 5/1 3/1 [0,5] 10/0
893 2.5/0 2.5/0 [-1,-1] 10/0
894 4/1 4/1 [2,4] 10/0
895 2.5/0 4/1 [-1,-1] 10/0
896 4/1 3/1 [1,3] 10/0
897 1/1 2/1 [-1,-1] 10/0
898 1/1 2/1 [-1,-1] 10/0
899 1/1 2/1 [-1,-1] 10/0
900 4/1 3/1 [1,5] 10/0

Tabela 6.10: As opiniões do agente A.
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baseado na descrição textual desses objectivos (cf. secção 6.3.2). Como é natural,
as escolhas do agente A foram também parametrizadas para (tentar) imitar as
preferências desse especialista.

G1 G2 G3

Castello Banfi, Ch. ’98 Cast. Banfi, Ch. ’98 Cast. Banfi, Ch. ’98
Qta. Côtto ’97 Qta. Caldas ’96 Qta. Baceladas ’97
Qta. Caldas ’96 Herd. Esporão, Arag. ’97 Tapada Coelheiros ’96
Herd. Esporão, Arag. ’97 Qta. Terrugem ’96 Capela-Mor ’97
Ad. Coop. Portalegre ’97 Qta. Pancas Cab. S. ’97 Qta. Côtto ’97

Tabela 6.11: Os melhores classificados, para os objectivos de compra

(adaptado de [Antunes et al., 2000b]).

Os vinhos escolhidos pelo especialista que estão presentes nas escolhas do
agente A, estão sublinhados na tabela. Ocorrem alguns resultados interessantes,
especialmente no que respeita ao objectivo G3. Como este objectivo requer vinhos
com grande longevidade, e os contendores não são particularmente adaptados a
esse requisito, quatro dos cinco melhores vinhos beneficiaram de informação in-
suficiente, levando à atribuição de valores médios por defeito (0.5) ao respectivo
campo da função de escolha (F4). Esta indisponibilidade da informação também
sustenta os resultados de três dos cinco vinhos para o objectivo G1. O Castel-
lo Banfi consegue alcançar o topo da classificação para os três objectivos como
resultado de ter já uma classificação de qualidade de 15 pontos que não é por
defeito, enquanto a maioria dos candidatos tem uma qualidade por defeito de 10.
No entanto, outros candidatos com notas para a qualidade igualmente boas não
se sáıram tão bem, porque tinham classificações mais baixas em outros valores.
Um bom ajustamento entre objectivos e caracteŕısticas dos candidatos também fa-
vorece um bom resultado (por exemplo, o Quinta de Pancas tem um ajustamento
perfeito com o objectivo G2 no que respeita a tempo de consumo).

A tabela 6.12 mostra os cinco melhores classificados (para o objectivo G2)
quando se mudam progressivamente os pesos (ck). À medida que aumenta o peso
de V4 na decisão final, vê-se que os candidatos com maior ajustamento a G2 no
que respeita a V4 conseguem resultados cada vez melhores. Executei algumas
outras experiências com V1 e V2 e os resultados foram similares. A determinação
dos pesos correctos parece ser uma boa maneira de fazer a afinação do modelo de
escolha.
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[1
6 ,

1
6 ,

1
6 ,

1
6 ,

1
6 ,

1
6 ] [.1, .1, .1, .5, .1, .1] [.05, .05, .05, .75, .05, .05]

Castello Banfi, Ch. ’98 Cast. Banfi, Ch. ’98 Qta. Pancas Cab. S. ’97
Qta. Caldas ’96 Qta. Pancas Cab. S. ’97 Cast. Banfi, Ch. ’98
Herd. Esporão, Arag. ’97 Qta. Terrugem ’96 Qta. Terrugem ’96
Qta. Terrugem ’96 Herd. Esporão, Arag. ’97 Falcoaria 1997
Qta. Pancas Cab. S. ’97 Falcoaria 1997 Borges 1996

Tabela 6.12: Afinação através da mudança dos pesos. Os vectores da primeira

linha são os valores dos pesos c1 a c6 (adaptado de [Antunes et al., 2000b]).

Agora inverto os termos, e tento induzir melhores resultados para o Quinta da
Ponte Pedrinha, através da exageração do peso do efeito-surpresa no cálculo de
F . Mantive

c1 = c2 = c3 = c4 = c5 =
1− c6

5

e fiz c6 percorrer o conjunto {0.15, 1/6, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5}, e a posição do Ponte
Pedrinha passou de 20o

¯
para respectivamente 18o

¯
, 17o

¯
, 17o

¯
, 5o

¯
e 2o

¯
. Logo, uma

forma de obter diferentes atitudes a propósito da surpresa (e assim emular o exem-
plo acima, dos compradores H. e A.) é considerar uma distribuição heterogénea
dos pesos ck. Esta conclusão é extenśıvel a qualquer outro campo da função F

(por exemplo, diferentes importâncias da dinheiro para agentes diferentes, incluin-
do alguma função F3 (preço) que dependa de variáveis exógenas, por exemplo a
riqueza do agente). Note-se que não determinei de nenhuma forma que o estado
de surpresa fosse desejável, embora isso fosse fácil de fazer. A ideia seria simular
a curiosidade do consumidor, atribuindo um prémio a opções ainda não tentadas
e avaliadas.

Numa linha de racioćınio similar, existe um outro meio de adaptar a maquinar-
ia de escolha do agente sem mudar a função F de todo: determinando judiciosa-
mente a especificação dos objectivos. Assim, isolei o valor V3 (preço) e executei
várias experiências com o objectivo G2. A primeira constatação foi que determinar
um alvo muito baixo para V3 é mais ou menos a mesma coisa do que determinar
um alvo muito alto, e equivale a tornar F3 irrelevante. Isto é causado pela for-
ma da função F3: discrepâncias quer muito grandes quer muito pequenas entre
v3 e cada uma das alternativas v3i tendem a provocar que F3 igualize todas as
alternativas (cf. figura 6.3). Assim, observei a ordenação das alternativas quando
são feitas pequenas variações à volta do alvo original para o preço estipulado em
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G2. Para um número significativo de vinhos, a forma não linear de F3 determi-
na trajectórias desde a ordenação inicial V3-irrelevante (v3 = 1) até essa mesma
ordem (resultante de v3 = 1000), passando por várias alterações progressivas. A
tabela 6.13 sumaria alguns casos interessantes, com o preço mencionado a seguir
ao nome do vinho.

v3 1 8 9 10 11 12 15 20 ∞
Poças, Reserva ’92 (9.85) 13 13 14 14 14 16 16 16 13
Q. Maias, Res. ’91 (4.8) 16 16 16 16 15 14 13 13 16
Q. Terrugem ’96 (11.22) 5 4 4 4 4 5 6 5 5
Q. Pancas, C. S. ’97 (6.7) 6 5 5 5 6 6 4 4 6
Ad. Portalegre ’97 (14.9) 4 9 6 6 5 4 5 6 4

Tabela 6.13: Algumas trajectórias da ordenação determinadas por

alterações no preço alvo (adaptado de [Antunes et al., 2000b]).

Às vezes, é dif́ıcil prever os resultados de uma mudança nos valores do objec-
tivo. Então, preferivelmente, a parametrização das funções de decisão será feita
antecipadamente, através da correcto julgamento do peso das várias dimensões na
decisão final. Mais ainda, é recomendada alguma experimentação preliminar com
as especificações dos objectivos, antes de decisões serem tomadas. O poder deste
modelo de decisão permanece na sua capacidade para fazer actualizações.

Assim, mostro agora os resultados obtidos quando se deixa a maquinaria de
escolha decidir as compras e as provas. Os resultados destas são retirados de provas
reais dos vinhos. Após 28 provas de 17 (dos 26) vinhos, e sem ulteriores calibrações,
as actualizações são realizadas como descrito na secção 6.3.5. A tabela 6.14 mostra
os cinco melhores classificados após a realização das actualizações, e destina-se a
ser comparada com a tabela 6.11.

A queda do Quinta das Baceladas (a propósito de G1) da posição 14 para a
posição 20 (enquanto, por exemplo, Castello Banfi apenas caiu ligeiramente) é par-
cialmente explicada pelo facto de o seu produtor (Caves Aliança) ter sido avaliado
através de outros vinhos. Assim, apesar de Baceladas não ter sido provado, ele
foi penalizado na mesma. É interessante notar que os melhores resultados para
o objectivo G3 foram conseguidos por vinhos que não foram provados (marcados
com #). Então, o facto de alguns vinhos serem provados e mesmo terem boas clas-
sificações pode não ser o suficiente para marcar muitos pontos com um objectivo
tão fora do comum. Também o facto de as actualizações não serem feitas sobre
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G1 G2 G3

Qta. Côtto ’97 Poças, Reserva 1992 F. Flichman, C. S. ’97
Vallado 1998 Cast. Banfi, Ch. ’98 Qta. Côtto ’97
H. Esporão, Ar. ’97 H. Esporão, Ar. ’97 #Capela-Mor 1997
Qta. Caldas ’96 C. Santar, Res. ’96 #Qta. Baceladas ’97
Cast. Banfi, Ch. ’98 Qta. Côtto ’97 #Tp. Coelheiros ’96

Tabela 6.14: Os melhores classificados para objectivos de compra, após

actualização-G (adaptado de [Antunes et al., 2000b]).

V4 permite marcar muitos pontos em F4 com base em informação desconhecida.
Como as actualizações são progressivas e cumulativas, as mudanças na ordenação
são graduais e dependem da quantidade de amostras para cada vinho. Este é a
razão pela qual o mediamente classificado Castello Banfi decai da sua posição de
topo bastante devagar. Uma solução para ajustamento mais rápido poderia ser
a atribuição de outro tipo de valores por defeito (como a média do conjunto de
vinhos de alguma forma relacionados, por exemplo, feitos pelo mesmo produtor,
ou da mesma região e ano), ou o uso de médias móveis para desprezar observações
mais antigas.

Estes comentários levam-me à conclusão de que existe a necessidade clara de
um outro tipo de actualização, baseada num conjunto de informação mais rico,
como foi proposto em 6.3.5 com a função de actualização H. As experiências
com esta função produzem os resultados apresentados na tabela 6.15. Esta ex-
periência refaz a experiência relatada na tabela 6.14, mas agora usando a função
de actualização H.

G1 G2 G3

Qta. Côtto ’97 Poças, Reserva 1992 Qta. Côtto ’97
Herd. Esporão, Ar. ’97 Casa Santar, Res. ’96 Herd. Esporão, Ar. ’97
Vallado 1998 Herd. Esporão, Ar. ’97 #Capela-Mor 1997
Qta. Caldas ’96 Cast. Banfi, Ch. ’98 #Qta. Baceladas ’97
Poças, Reserva 1992 Qta. Côtto ’97 #Tapada Coelheiros ’96

Tabela 6.15: Os melhores classificados para objectivos de compra, após

actualização-H (adaptado de [Antunes et al., 2000b]).

Comparei esta ordenação final com as escolhas intuitivas do especialista cujas
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preferências o agente pretende representar. Tomando os melhores cinco classi-
ficados do especialista a média das posições na ordenação do agente é 15o

¯
, 8o

¯
,

e 5o
¯
, respectivamente para G1, G2 e G3. Os fracos resultados para G1 são ex-

plicados com o facto de a maioria dos vinhos que o especialista escolheu para
esse objectivo não foram sequer provados, e assim não tiveram oportunidade de
melhorar a posição. De qualquer forma, não penso que os resultados não sejam
satisfatórios, uma vez que é óbvio que esta nova forma de realizar a actualização
conduzirá a uma adaptação muito mais veloz às preferências do utilizador como
estão descritas. Se estas descrições forem precisas, a função de escolha acabará
por reflectir as preferências do utilizador.

Talvez o maior problema que encontrei na condução destas experiências foi a
avaliação dos seus resultados. A não ser que alguma surpresa drástica ocorresse,
isto poderia (e de facto foi) facilmente previsto. A questão permanece: “como
se podem avaliar os resultados das avaliações?” Estas experiências têm sucesso
em mostrar o potencial da arquitectura BVG, mas não vão muito mais longe do
que isso. A ideia de procurar emergência como resultado de o agente usar valores
exógenos para actualizar as suas decisões (cf. secção 3.4.5) pode ajudar a escapar
deste enigma.

6.4.2 O caso multi-agentes

As primeiras simulações que considerei têm apenas três agentes, que experimentam
trocas de informação. Um agente tem algum conhecimento (cf. tabela 6.10) sobre o
problema de escolha, e pretende-se observar como esse conhecimento é transmitido
aos outros dois agentes, cada um usando um método de incorporação diferente
(descritos na secção 5.3).

Os agentes são aleatoriamente seleccionados para executar, e então podem:

• seleccionar um objectivo de compra (G1 a G3) e escolher e adquirir o melhor
vinho para esse objectivo; ou

• seleccionar um objectivo de consumo (G4 a G6) e escolher e consumir o
melhor vinho dispońıvel (previamente comprado pelo agente) para esse ob-
jectivo; ou

• encetar uma conversação com outro agente.
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Transmissão de informação

A tabela 6.16 sumaria os resultados da experiência que resulta de executar 1000
iterações com três agentes, a, b e c. O agente a está na posse de toda a informação
dispońıvel (a mesma do agente da secção 6.4.1). Os agentes b e c partilham
com a os objectivos, mas não têm qualquer informação inicialmente. Todos os
agentes fazem actualizações-H quando retornam o resultado das suas avaliações.
A diferença entre os agentes b e c é a forma como incorporam a informação que
provem das conversas com a. Para manter a experiência controlada, apenas a
pode fazer afirmações, e fá-las sempre aos dois outros agentes em simultâneo. O
agente b faz incorporação por interiorização, enquanto o agente c faz incorporação
na escolha.

a b c

Qta. Côtto ’97 Qta. Côtto ’97 Qta. Côtto ’97
Qta. Baceladas ’97 Qta. Baceladas ’97 Qta. Silveira ’97
Tp. Coelheiros ’96 Tp. Coelheiros ’96 Qta. Caldas ’96
Qta. Caldas ’96 Qta. Caldas ’96 Qta. Pte. Pedrinha ’97
Cast. Banfi, Ch. ’98 Vallado 1998 Sinfonia 1998

Tabela 6.16: Os melhores classificados para o objectivo de compra G1, após

1000 iterações, com actualização-H, e diferentes tipos de incorporação da

informação nos agentes b e c.

As probabilidades escolhidas foram 0.25 para comprar um vinho, 0.125 para
consumir, e 0.625 para conversar. A probabilidade de comprar é o dobro da de
consumir, de modo a que rapidamente um agente constitua a sua própria cave
de vinhos de onde pode escolher vinhos para beber. Se a diferença fosse menor,
o agente estaria sempre limitado a beber de entre os poucos vinhos que pode-
ria ter. Quanto à probabilidade de conversar, ela resulta de algumas simulações
preparatórias que realizei, e foi escolhida de forma arbitrária.

As simulações foram repetidas dezenas de vezes, e os resultados que aqui apre-
sento podem ser considerados t́ıpicos. Em todas as simulações resultou bastante
notório que o comportamento do agente b convergia claramente para um compor-
tamento similar ao do agente a.

O comportamento do agente c é mais diversificado. Os cinco melhores clas-
sificados de cada simulação são bastante heterogéneos, e dependem bastante da
particular sequência de eventos ocorrida. Ao longo das simulações, um total de 16
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vinhos (de entre os 26 posśıveis) ocorreram nos cinco melhores. Mais ainda, dois
vinhos que são presença asśıdua nos cinco melhores para os agentes a e b (Tapada
de Coelheiros e Casa de Santar, Reserva) nunca aparecem nos cinco melhores do
agente c. A rećıproca também é verdadeira, ou seja, alguns dos vinhos que estão
muitas vezes nos cinco melhores do agente c nunca aparecem bem colocados para
os outros agentes. Isto é, a diferença na incorporação da informação comunicada
gera resultados qualitativamente diferentes nas escolhas.

Como os agentes b e c são inicialmente “caixas vazias,” recebem na simulação
a mesma informação, e os mesmos resultados das provas; chega-se à conclusão
posśıvel que da incorporação da informação por interiorização resulta uma adesão
mais rápida a um conjunto de preferências dado. A incorporação na escolha per-
mite ao agente uma menor aderência a essas preferências, e pode ser prefeŕıvel
quando o deslocamento de interesses deva ser permitido facilmente, ou o mundo
tiver um dinamismo muito grande.

Para confirmar esta conclusão, introduzi mais agentes (sete, de d a j) com as
mesmas caracteŕısticas de b. Numa primeira experiência, mantive o agente a como
a única fonte de informação, que era difundida a todos os agentes com excepção de
um (agente j, para controle). O agente c continua a incorporar a informação como
antes, no acto da escolha. Os resultados que obtive confirmaram as expectativas:
os agentes d a i têm um comportamento-padrão do tipo do b, com escolhas finais
bastante próximas das de a.

Vinho Região/Ano Preço Qualidade

Quinta do Côtto 1997 Douro’97 (3.65, 8) 7.28 (17, 1)
Qta. Pte. Pedrinha ’97 Dão’97 (4.3, 1) 12.5 (16.5, 1)
Vallado 1998 Douro’98 (3.9, 2) 5.24 (15.5, 1)
Qta. Baceladas 1997 Beiras’97 (4.2, 1) 13.96 (16, 1)
Tp. Coelheiros 1996 Alentejo’96 (4, 2)) 14.96 (15, 2)

Tabela 6.17: Os melhores cinco classificados para o agente j, para o objectivo

G1, após 5000 iterações, com actualização-H, sem interacção. Um resultado

na forma de par ordenado significa (classificação, número de observações),

como acima.

Já as escolhas do agente j intrigaram-me o suficiente para refazer a experiência
com mais agentes análogos a ele. A tabela 6.17 mostra um resumo dos dados dos
cinco melhores classificados (t́ıpicos) de um agente que não recebeu qualquer infor-
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mação durante as 5000 iterações. As suas escolhas resultam apenas dos resultados
das provas que realizou.

Naturalmente, os vinhos melhores classificados nas provas aparecem nos lu-
gares cimeiros. Mas como já tinha ficado claro no exemplo das secções 4.4 e 6.2,
esta classificação resulta de um arranjo complexo de valores, e procura incorporar
na decisão esse equiĺıbrio precário entre os valores. Assim, um vinho mais caro
está à frente de outro mais barato, porque tem melhor qualidade. Mas esse mais
barato tem pior qualidade que outro pior classificado do que ele. O vinho com
a melhor nota de qualidade está à frente de todos, apesar de a sua nota de Re-
gião/Ano não ser muito alta. Aliás, esse valor resulta de provas de outros vinhos
(no total de 8), enquanto esse próprio vinho apenas foi provado uma vez.

Para terminar esta série de experiências, inverti a relação de forças: dos nove
agentes que recebem informação, apenas um (agente b) incorpora por interiori-
zação e os restantes oito (agentes c a j) incorporam a informação na escolha.
O desempenho temporal destes agentes bastante penalizante. Ficou mais uma
vez claro que neste método de incorporação o peso da informação transmitida
resulta menor, em contraste com as preferências próprias. Estes agentes estão
mais próximos dos agentes que não comunicam de todo. E com estes partilham
uma evolução das preferências onde o peso das circunstâncias (o que foi comprado,
o que foi provado, quando foi provado, etc.) é decisivo.

Nota-se em particular que quando os recursos são limitados (por exemplo, pe-
quenas quantidades dispońıveis de cada vinho), os primeiros a provar os melhores
vinhos (e logo a descobrir as boas compras) têm vantagem de os começar a com-
prar imediatamente, privando outros de qualquer acesso a eles, e logo de qualquer
possibilidade melhorar a posição desses vinhos na sua ordenação pessoal. Com
agentes que comunicam, estes vinhos podem figurar na lista dos melhores mesmo
para agentes que os nunca provaram, ou seja, estes agentes sabem que esses vinhos
são bons, porque ouviram dizer, mas não poderão prová-los para comprovar essa
opinião. Como na vida real.

De certa forma, mantêm-se, e sempre se manterão, as dificuldades em avaliar
os modelos de escolha com base nos resultados. Mas se alguma intuição posso
inferir das experiências, é que o método mais recomendável para a incorporação
da informação que resulta das interacções é um h́ıbrido entre os métodos testados.
O maior respeito pelas experiências pessoais do método de incorporação na esco-
lha é penalizado por um tempo de cálculo excessivo, devido à gestão da enorme
quantidade de informação acumulada e à dupla aplicação das funções de escolha.
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Por outro lado, os agentes que incorporam a informação por interiorização tendem
a um seguidismo excessivo em relação aos agentes emissores.

Adopção de objectivos

Nesta secção são introduzidos mais agentes que são capazes de transmitir e aceitar
objectivos de e para outros agentes. Neste caso estou interessado em observar não
apenas as consequências dos objectivos transmitidos, mas também a disseminação
de um objectivo através da população. Assim, postulei vários agentes com dife-
rentes regras de adopção de objectivos e deixei-os falar uns com os outros. Para
evitar a convergência para um único agente todo abrangente (possuindo toda a in-
formação e todos os objectivos), inclúı regras de supressão de objectivos: primeiro
aleatória, depois baseada no foco de atenção sobre os objectivos.

Numa primeira experiência, seis agentes (de a a f) interagem entre si. Inicial-
mente, apenas os agentes a e b têm objectivos. Todos os agentes incorporam a
informação por internalização, com excepção dos c e d, que incorporam na escolha.
Em cada uma das 1000 iterações, um agente tem probabilidade 0.15 de comprar
um vinho, 0.075 de beber um vinho, 0.225 de transmitir informação, 0.075 de
suprimir um dos seus objectivos 0.475 de transmitir um dos seus objectivos. Es-
ta última probabilidade é intencionalmente alta, para assegurar que rapidamente
os agentes sem objectivos passam a ter um conjunto mı́nimo de objectivos que
lhes permita participar em todas as facetas do jogo de interacção. Numa segunda
experiência todos os agentes terão objectivos iniciais e a probabilidade de trans-
missão de objectivos será reduzida, como veremos abaixo.

Os resultados são bastante interessantes, e estão sintetizados na tabela 6.18.
Salta à vista que os melhores classificados são os mesmos para os agentes c e d,
que partilhavam o método de incorporação de informação. Mas as trajectórias
desses dois agentes foram completamente diferentes. Aliás, as classificações que
dão origem às duas ordenações apenas têm em comum o facto de dois dos vinhos
não terem sido provados, e logo estarem presentes graças a valores por defeito.

Na verdade, os melhores de todos os outros agentes (incluindo o possuidor de
toda a informação original, agente a, cujos cinco melhores são bastante diferentes
de qualquer combinação ocorrida anteriormente), estão muito mais próximos do
comportamento de c e d do que nas experiências anteriores. Se recordarmos que
associei à incorporação na escolha uma menor volubilidade (ou seguidismo) em
relação a sugestões de outros agentes, conclui-se que a adopção de objectivos
facilita o combate ao seguidismo e permite diversificar a escolha.
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a b c

Qta. Côtto ’97 Qta. Côtto ’97 Qta. Côtto ’97
Qta. Caldas ’96 Qta. Silveira ’97 Qta. Silveira ’97
Cast. Banfi, Ch. ’98 Q. Maias, Res. ’91 Sinfonia 1998
Qta. Silveira ’97 Poças, Res. ’92 Capela-Mor 1997
Q. Maias, Res. ’91 Sinfonia 1998 H. Esporão, Ar. ’97

d e f

Qta. Côtto ’97 Qta. Côtto ’97 Q. Maias, Res. ’91
Qta. Silveira ’97 Q. Maias, Res. ’91 Qta. Côtto ’97
Sinfonia 1998 Qta. Silveira ’97 Qta. Caldas ’96
Capela-Mor 1997 Poças, Res. ’92 Q. Pancas, C. S. ’97
H. Esporão, Ar. ’97 Sinfonia 1998 Falcoaria 1997

Tabela 6.18: Os cinco melhores classificados para o objectivo de compra g1,

após interacção com transmissão de informações e adopção de objectivos.

Para confirmar estes resultados, elaborei uma segunda experiência, com as
seguintes especificações. Todos os agentes têm objectivos iniciais, e a probabilidade
de transmissão de objectivos passa a ser igual à da transmissão de informação. É
eliminada a incorporação de informação na escolha, de forma a dar mais peso ao
(posśıvel) seguidismo.

Os resultados anteriores são de modo geral confirmados, embora tenha veri-
ficado que o agente a, possuidor de toda a informação inicialmente (embora já
não de todos os objectivos), mantem ainda uma gama de escolhas similar à que
tinha no caso do agente isolado. Pode-se concluir que a informação inicial que
possui é suficiente para o manter no trilho dos bons vinhos, enquanto os outros
têm que aprender tudo desde o zero. Os outros agentes continuam a valorizar
bem os vinhos não provados (cujas classificações provêm de valores por defeito),
mas a grande ênfase parece ser dada nos vinhos cujas classificações se baseiam na
prova. Confirma-se assim que a adopção de objectivos permite a diversificação das
opções tomadas, com incorporação da informação a ter uma influência decisiva nas
decisões futuras.

Para apurar as consequências de não adoptar objectivos num mundo onde to-
dos o fazem, escolhi um agente, f , para ter apenas um objectivo, g1, que nunca
abandona. Todos os outros agentes têm inicialmente todos os objectivos men-
cionados anteriormente, e interagem como na experiência anterior. Assim, a única
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diferença é o agente f , que partilha e aceita informação, e também partilha o seu
objectivo, mas não aceita outros. Os resultados foram deveras surpreendentes, e
são exemplificados na tabela 6.19.

a b c

Qta. Côtto ’97 Vallado 1998 Qta. Baceladas ’97
Qta. Caldas ’96 Borges 1996 Q. Pancas, C. S. ’97
H. Esporão, Ar. ’97 H. Esporão, Ar. ’97 Tp. Coelheiros ’96
Cast. Banfi, Ch. ’98 Qta. Caldas ’96 Cast. Banfi, Ch. ’98
Q. Maias, Res. ’91 Q. Maias, Res. ’91 Q. Maias, Res. ’91

d e f

Vallado 1998 Qta. Baceladas ’97 H. Esporão, Ar. ’97
Qta. Baceladas ’97 Vallado 1998 Vallado 1998
H. Esporão, Ar. ’97 H. Esporão, Ar. ’97 Q. Maias, Res. ’91
Q. Pancas, C. S. ’97 Q. Maias, Res. ’91 Q. Pancas, C. S. ’97
Q. Vale Raposa ’98 Q. Pancas, C. S. ’97 Q. Vale Raposa ’98

Tabela 6.19: Os cinco melhores classificados para o objectivo de compra g1,

após interacção com transmissão de informações e adopção de objectivos. O

agente f não adopta nem abandona objectivos.

Nota-se uma verdadeira revolução em relação às escolhas usuais. Há uma
maior diversificação (por exemplo, no primeiro lugar das preferências), e o apare-
cimento de vinhos usualmente bem arredados do topo das preferências dos agentes.
Nesta, como em muitas das inúmeras simulações que executei, é notória a perda
de influência do agente a (o único a ter algumas informações iniciais). Na melhor
das hipóteses, o agente a consegue manter algum controle si próprio e as suas
habituais preferências. Noutros casos, o agente a, tal como os outros, acaba por
ser fortemente influenciado pelo agente f .

O facto de o agente f se concentrar num único objectivo que nunca aban-
dona, acaba por o tornar num especialista nesse objectivo. Ao passar a outros
agentes esse objectivo e também as informações que entretanto reuniu, espalha es-
sa tendência pela sociedade. Nas simulações em que f apenas partilha informações,
nota-se uma diminuição da sua influência, embora não o seu desaparecimento. A
obstinação de f torna-o um ĺıder de opinião na sociedade.

Até agora, as regras de adopção usadas foram sempre baseadas na imitação. Ao
introduzir a adopção baseada na curiosidade, pretendo agora comparar os desem-
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penhos dos agentes quando diversificam as regras de adopção. Para tal, redesenhei
o modelo de escolha dos agentes, para abarcar situações em que a especificação do
objectivo não está completamente definida. No caso de o agente ter uma orien-
tação em relação ao valor cuja especificação está em causa, é adoptado o extremo
do intervalo de suporte que coincide com essa orientação. No caso de o valor ser
totalmente desconhecido para o agente, a valoração da componente respectiva na
função de escolha será neutra (ou seja, 0.5). Tanto a adopção de objectivos como
a própria escolha passam assim a depender de um conjunto dinâmico de valores.
Há também diferenciação entre os valores que os agentes usam para a escolha dos
valores sobre os quais têm uma orientação expĺıcita.

Na primeira bateria de experiências, não foi fácil conseguir o equiĺıbrio que per-
mite ao sistema ter os ingredientes mı́nimos para realizar efectivamente a adap-
tação. A consequência é que em muitas simulações os objectivos desaparecem
completamente do sistema (mesmo depois de se aumentar para o dobro a probabi-
lidade de comunicação de objectivos). Noutras, eles são de tal forma escassos que
permitem poucas compras e provas. Ou seja, as escolhas finais (que tenho privile-
giado para ter termos de comparação homogéneos entre experiências), sofrem de
um peso excessivo dos valores por defeito, que beneficiam vinhos não provados.

A solução que melhores resultados forneceu, foi difundir mais os objectivos
pelos agentes, ou seja, mantive um agente com todos os objectivos, e espalhei
objectivos iniciais por todos os agentes, de forma a diminuir a probabilidade de
os objectivos desaparecerem. Como os objectivos agora podem estar apenas par-
cialmente especificados, na verdade o sistema comporta muito mais objectivos
(em bom rigor, dos 6 objectivos estipulados anteriormente, passamos agora para
6 × 5! = 720 objectivos potenciais). Como é óbvio, muitos destes não chegam a
aparecer, e muitos perdem-se durante as simulações.

A primeira constatação é que o método de adopção dos objectivos não gera
uma grande diferenciação nos agentes. Os objectivos adoptados por curiosidade
são mais tarde difundidos pelos outros agentes pela regra da imitação. Ou seja,
não faz realmente diferença para o agente qual o tipo de regra adoptada, mas isso
apenas do ponto de vista individual. Porque colectivamente, nota-se uma grande
diversificação das preferências em relação a experiências anteriores. Por volta da
iteração 1000, há um peso significativo dos vinhos nunca provados (mas agora já
não por falta de concorrência, talvez antes por um “desejo” latente de satisfazer
a curiosidade).

Na iteração 2000, a gama de preferências é das mais alargadas de todas as
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experiências, como resultado da diversificação dos objectivos e das identidades
(estados mentais) dos agentes. Mesmo que existam ainda vinhos não provados (o
que consigo aumentando a quantidade dispońıvel de todos os vinhos, levando a que
as preferências dos agentes em termos de compra possam sempre ser satisfeitas),
eles já não têm o peso que tinham anteriormente, o que significa que os agentes
já descobriram os seus gostos, e esta listagem espelha as suas preferências de
forma bem informada. Ao continuar para a iteração 3000, nota-se uma menor
diversificação das escolhas, o que associo ao facto de os agentes estarem agora a
“aprender” quais são os melhores vinhos (o que, note-se, nunca desejei, porque
entendo que essa classificação não pode existir em absoluto. Dáı a minha recusa
em aferir objectivamente as escolhas dos agentes: não existe a “escolha perfeita,”
veja-se a discussão do ińıcio deste caṕıtulo).

Ao aumentar a heterogeneidade da população em termos de valores (digamos,
de sinal contrário), notam-se mudanças nas escolhas, mas nem radicais nem sig-
nificativas, o que é um facto surpreendente e interessante. A explicação é a força
“normalizadora” dos múltiplos valores e da sua difusão. Um agente com um ou
outro valor diferente ainda permanece no mesmo mundo, partilhando a mesma
informação, e trocando objectivos com os mesmos agentes. O social acaba por se
impor.

O mais surpreendente ainda é que essa força não seja de tal forma avassaladora
que todos os agentes tenham exactamente as mesmas preferências. Tantas coisas
são iguais nos vários agentes, que só a riqueza do modelo de decisão, aliada às
particulares histórias de vida dos vários agentes evita esse fenómeno.

6.4.3 Comentários

De certa forma irrealisticamente, uma vez que o agente chegue a uma conclusão
acerca de melhor decisão a ser tomada, ele adere incondicionalmente a essa decisão:
desde que haja disponibilidade de existências, o agente continuará a comprar o
mesmo vinho. Este comportamento não é desejável, pela mesma razão de que
uma pessoa que tem um prato preferido não decide comê-lo a todas as refeições,
consecutivamente, até que ele deixe de o ser.

A solução que adoptei foi limitar as disponibilidades e deixar os agentes com-
petir pelos melhores vinhos, o mercado impõe-se aos agentes. As experiências
descritas acima usam frequentemente como parâmetro a quantidade dispońıvel
de cada vinho. Outras alternativas seriam adaptar a função de escolha F para
acomodar algum factor de novidade. Isto equivaleria a considerar um novo va-
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lor representando o facto de cada vez que se compra algum vinho, tem-se um
pouco menos de vontade de o comprar outra vez. Isto se “tudo o mais permanece
igual,” ou seja, se o agente adquirir novas informações sobre o vinho (por exemplo,
provou-o e gostou), isso naturalmente vai-se reflectir nas novas escolhas. Mas se
nada mais muda, a compra do vinho satisfaz esse desejo de comprar o vinho, e
logo o agente tem pelo menos um pouco menos de vontade de o comprar outra
vez. De facto, isto não é mais do que usar a “lei das recompensas decrescentes,”
clássica em teoria da decisão.

Outra solução seria transferir para o processo de escolha a decisão final sobre
que vinho é realmente comprado, em vez de alterar o processo de deliberação (cf.
figura 5.1). O procedimento de escolha não produz uma única decisão “vencedo-
ra,” mas um conjunto de decisões vencedoras do qual o agente tira uma selecção
informada probabilisticamente. Cada opção neste conjunto tem um peso que vem
da sua contribuição para a classificação global do conjunto. Com estes pesos
constrói-se uma distribuição de probabilidades.

Algumas simulações iniciais foram orientadas para o tema da troca de objec-
tivos, com base na adopção por imitação. Para miminizar o número de processos
a controlar, segui a poĺıtica de fazer uma selecção arbitrária (normalmente usando
números aleatórios com distribuição adequada) sempre que há falta de razões para
executar alguma acção (tirada de uma classe de acções similares). Ou seja, um
agente irá suprimir um objectivo seleccionado aleatoriamente uma em cada quatro
vezes que está activo. Isto permitiu-me concentrar-me nos mecanismos de troca
de objectivos, em vez dos mecanismos de gestão mental de objectivos.

Assim, tomei 26 agentes, dos quais apenas 2 estavam providos de alguns objec-
tivos. Em alguns casos, todos os objectivos desapareceram bastante rapidamente,
enquanto em outros, todos os agentes tinham praticamente todos os objectivos.
Nos casos mais interessantes, os objectivos começam a viajar através da sociedade.
Um agente que originalmente tinha todos os objectivos, pode terminar com apenas
dois, apesar de ter contribúıdo para a sua divulgação antes de os perder. Existe
o risco de a sociedade perder objectivos, apesar de isso não ter acontecido muito
frequentemente. O maior perigo é o da sociedade perder o sentido. O que pre-
tendi que fosse um meio de melhorar os laços (através da partilha de interesses)
na sociedade, acabou por causar caos. Um resultado t́ıpico após 1000 ciclos seria:
o agente A, dos seus objectivos originais {g1, g2, g3, gd4, gd5, gd6}, tem apenas os
objectivos {gd6, g3}. Ele suprimiu objectivos 14 vezes, incluindo g6 (logo este ob-
jectivo foi mais tarde adoptado de outro agente). O objectivo gd4 perdeu-se, apesar
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de que isto nunca aconteceria para os objectivos g1, g2, ou g3, que originalmente
também pertenciam ao agente B. Um total de 269 objectivos foram suprimidos,
e o todo da sociedade tem agora 76 objectivos, espalhados pelos agentes. Dois
agentes não têm qualquer objectivo, mas todos os agentes tiveram objectivos em
alguma altura.

Quando se cruzam estas simulações com as simulações de escolha-execução-
-actualização, chega-se à conclusão que as razões que deram a origem às acções se-
leccionadas podem ter sido, com uma grande probabilidade, perdidas. Os agentes
comprometem-se para com as selecções que fizeram, mas já não têm acesso à
racionalidade que provocou esses comprometimentos, e assim têm dificuldade em
decidir se os devem manter ou não. Pior ainda, isto compromete o processo de
actualização, e mina todo o modelo de escolha, uma vez que este modelo depende
grosso modo de um ciclo de retorno que foi agora quebrado.

É manifesto que foi a simplificação da gestão fundamentada de objectivos que
causou este problema. O enfoque no modelo de escolha baseado em preferências foi
demasiado pesado, e pode ser necessário o regresso a uma base mental constrúıda
mais solidamente, antes de re-atacar a questão da escolha. Esta base pode bem
ser fornecida pelos modelos BDI, devido à sua ênfase na teia de estados mentais
e correspondentes relações: são modelos técnicos, bem fundamentados, e bem
estruturados; mas também porque são esses modelos que inspiraram a arquitectura
BVG.

Concluo este caṕıtulo com a convicção de que este modelo de decisão que expe-
rimentei, com as regras de actualização complexa (baseadas em múltiplos valores),
e as regras de partilha de informação e adopção de objectivos apresenta um bom
suporte para a tomada de decisão num mundo complexo e dinâmico. Permite uma
riqueza de comportamentos que escapa à optimização direccionada e excessiva (se
quisermos, em termos da racionalidade utilitária, permite ‘más’ decisões), mas
não degenera na aleatoriedade pura, ou no contra-senso (irracionalidade). Permite
ainda a diversidade de atitudes nos vários agentes, e adaptação das escolhas a uma
realidade dinâmica, e com informação desconhecida.

Se pensarmos numa sociedade de agentes como um explorador do espaço de
possibilidades, este modelo permite uma cobertura razoável desse espaço, mais ou
menos focalizada pelas medidas (sobre dimensões) dependendo dos mecanismos
particulares utilizados. Neste aspecto, as últimas experiências sobre adopção de
objectivos, levam-me a concluir que a diversidade das regras e outros objectos é
mais importante do que a sua qualidade intŕınseca (como acreditada pelo projec-
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tista do sistema, e para os fins que pretende obter). Na presença de um mecanismo
evolucionista, a adaptação prevalece sobre a qualidade (dos indiv́ıduos, aqui en-
tendidos como instâncias do agente, cristalizadas no momento dado). Assim, nas
simulações realizadas, foram notórios desempenhos e fenómenos espećıficos que se
podem encontrar em casos do mundo real.
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Caṕıtulo 7

Metodologias de trabalho

experimental

Se a experiência do lonǵınquo nos ensinou a
descentrar o olhar, temos que aproveitá-la.

O mundo da sobremodernidade não é feito à exacta medida daquele
em que pensamos viver, pois vivemos num mundo que ainda não

aprendemos a olhar. Temos que reaprender a pensar o espaço.
in [Augé, 1992, pág. 43]

Não me espanta, nem me parece grave, que a questão do método na investigação
em inteligência artificial esteja presentemente – e ainda – na ordem do dia. Outras
ciências bem mais antigas estão ainda à procura de identidade, e para esse fim o
próprio conceito de computador parece contribuir: muda a noção do que se pode
fazer (calcular), muda o objecto (manejável) da ciência, mudam os métodos. A
revolução (que se chamou) da complexidade ainda agora começou, com a inte-
gração gradual e (cada vez mais) sistemática dos meios de cálculo modernos.

Não é por a inteligência artificial depender desde o seu ińıcio dessa nova fer-
ramenta que essa mesma transição seria mais fácil. Se teve desde o ińıcio os tais
meios que se julga poderem fazer (gerar) a diferença, demora o seu tempo en-
contrar o rumo, e os métodos. Pode ter chegado só recentemente o tempo de
fazer importações e exportações com as outras disciplinas. A inspiração vinda das
ciências sociais que está na origem dos sistemas multi-agentes é um exemplo de im-
portação. Mas entretanto, estes mesmos sistemas já foram exportados para outras
ciências (como a economia e a sociologia), e logo como auxiliares metodológicos.

175
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Vou parar por um minuto para aclarar esta ideia. Na introdução de
[Arthur et al., 1997], faz-se o contraste entre a “velha” e a “nova” economia. En-
quanto a velha economia se baseia na abordagem de equiĺıbrio, a nova usa a dos
sistemas dinâmicos.

“Na abordagem de equiĺıbrio, o problema é derivar, a partir das es-
colhas racionais dos optimizadores individuais, “estados da economia”
a um ńıvel colectivo (preços na análise de equiĺıbrio geral, um con-
junto de atribuições de estratégia em teoria de jogos com resultados
associados) que satisfazem alguma condição de consistência ao ńıvel
colectivo (desobstrução do mercado, equiĺıbrio de Nash), e examinar
as propriedades desses estados de ńıvel colectivo.

Na abordagem dos sistemas dinâmicos, o estado da economia é rep-
resentado por um conjunto de variáveis, e um sistema de equações às
diferenças ou equações diferenciais descreve como estas variáveis mu-
dam com o tempo. O problema é examinar as trajectórias resultantes,
mapeadas sobre o espaço de estados.” [Arthur et al., 1997, pág. 3]

As diferenças entre a velha e a nova economia ultrapassam a questão do ob-
jecto, e centram-se realmente no método. A velha economia tem uma visão do
mundo marcada por restrições ontológicas fortes. Entretanto, a nova economia
retira essas restrições por irrealistas, e mantém uma maior abertura no ataque às
questões. Mas esta nova postura é possibilitada pelas novas ferramentas ao dispor
dos investigadores. Tal como a economia neoclássica (que agora é a velha) fez no
seu tempo: as restrições adoptadas eram um meio para limitar a complexidade
(qualquer problema económico minimamente realista lida com inúmeras equações
a inúmeras variáveis). São os novos meios de cálculo que permitem o salto para a
frente: o computador, a simulação nele baseada, e também algumas técnicas que
se criaram dentro das ciências da computação.

Aliás, a descrição da nova economia feita acima, não está muito longe das re-
comendações metodológicas de [Sloman, 1994] para a investigação em inteligência
artificial, ou seja, a exploração principiada do espaço de projectos, onde se de-
vem encontrar espaços de arquitecturas de agentes. A transição de fase por que
passa a economia pode ajudar a inteligência artificial a evitar algumas más abor-
dagens. Até porque tanto uma como outra fazem parte das novas śınteses que na
ciência procuram entender e lidar com a complexidade. Mas como expliquei já no
caṕıtulo 2, é mais fácil definir o objecto da investigação do que traçar e seguir a
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metodologia para o alcançar.

7.1 MAD e MAD estendida

Já descrevi na secção 2.3 a metodologia MAD (Modelling, Analysis and Design)
[Cohen, 1991], examinei alguns dos seus problemas no que respeita à sua aplicação
à área da decisão. Sugeri que uma alternativa poderia ser a simulação exploratória,
norteada por conjecturas, visto que a metodologia de Cohen se baseia fortemente
na colocação de hipóteses e previsões sobre o comportamento dos sistemas, e sua
posterior confrontação com as observações experimentais.

O problema da aplicação da metodologia MAD à decisão tem duas faces. Por
um lado, é dif́ıcil gerar hipóteses e previsões do comportamento. Por outro lado,
é dif́ıcil proceder à tal confrontação requerida para validar os modelos propostos.
A razão destas dificuldades tem aflorado regularmente ao longo desta dissertação,
e prende-se com a meta-avaliação dos comportamentos (e logo, dos modelos que
lhes estão subjacentes).

Em [Coelho et al., 1994], foi proposta uma extensão à metodologia MAD para
lidar com as questões ligadas à correcção entre os vários ńıveis de especificação
(desde as descrições informais até aos sistemas implementados, e passando por
vários ńıveis intermédios de especificação mais ou menos formal). Essa extensão
baseava-se na constatação do papel duplo do observador patente na figura 7.1.

Já em [Cohen, 1991], uma das motivações na origem da metodologia MAD é a
constatação de que os sistemas precisam de modelos na sua base. Cohen desvalo-
riza as chamadas “demonstrações de existência” por uma série de razões: porque
são redundantes (nunca ninguém afirmou que tais sistemas não poderiam existir);
porque são pouco consistentes (os comportamentos a obter são especificados de
forma muito pouco exacta); porque são pouco exigentes (o sistema pode nem
ser uma boa maneira de gerar o comportamento em causa); porque não geram
explicações sobre as causas do comportamento. Mas a utilização da metodologia
MAD sobre o triângulo da ecologia (que conjuga comportamentos, ambientes e
arquitecturas dos agentes), não dá o devido destaque às diversas fases do projecto,
e às transições entre elas (ver figura 7.2).

No artigo [Coelho et al., 1994] apresentámos a metodologia MAD estendida e a
sua ênfase nas transacções entre ńıveis de descrição (a este propósito, ver também
[Coelho et al., 1995]). No exemplo de aplicação da metodologia as dificuldades de
confrontar o comportamento com as previsões realizadas fundamentavam-se numa
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observador

observador

mundo

vistas

Figura 7.1: A relação entre o observador e o mundo (adaptado de

[Coelho et al., 1994]).

escolha demasiado ŕıgida por parte dos agentes envolvidos na experimentação.
(De certa forma, foi essa uma forte motivação para o trabalho relatado nesta
dissertação.) Essa constatação é feita num regresso às descrições informais do
problema (e portanto do comportamento esperado dos agentes), após percorrer o
eixo da figura 7.2 até ao final: os comportamentos que se observaram são menos
ricos do que seria de esperar na descrição do problema, e algo falhou na construção
do sistema.

Já nesse artigo, tornou-se óbvio que a questão da escolha estava a ser
menosprezada, e a solução foi introduzir os rudimentos de um sistema de mo-
tivações (que pode ser visto como um esboço de um sistema de valores). Mas
para os fins deste caṕıtulo, interessa-me frisar que a discrepância constatada pode
ser identificada como uma discrepância entre as visões dos dois observadores da
figura 7.1. Tanto um como outro podem ser quer os projectistas do sistema, quer
os próprios agentes nele inclúıdos. A situação usual é no entanto a do observador
da direita ser identificado com o agente, enquanto o observador de baixo o é com
o projectista. Vou mostrar como o esquema dos múltiplos valores pode permitir
uma ligação entre estas duas entidades que facilite a tarefa do experimentador.

De um lado temos o projecto do sistema, de outro o projecto da experiência.
O que se pretende nos dois casos é avaliar as propostas face aos resultados, e
saber se as apostas (escolhas) são confirmadas ou não. No caso do projecto de
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Comportamento Ambiente

Arquitectura
Descrições

Formalizações

Sistemas

Figura 7.2: A metodologia MAD estendida: deslocação do triângulo da

ecologia ao longo do eixo de projecto (adaptado de [Coelho et al., 1994]).

experiências, temos que conjecturar objectivos a atingir, sabendo donde partimos.
Como numa viagem, os pontos de partida e chegada são conhecidos, e resta-nos
confirmar se o que consideramos uma nova rota foi alcançado.

7.2 Valores endógenos e exógenos

Quando se pretende atacar a questão da escolha, a formulação de hipóteses e
previsões experimentais torna-se delicada. Se é o projectista a dizer como o agente
vai escolher, como poderá ele não saber exactamente como o agente vai escolher?
Formular previsões experimentais e depois avaliar até que ponto são realizadas
acaba por se tornar neste caso um jogo espúrio: equivale a realizar cálculo sobre
os conhecimentos e as razões, e não a julgar até que ponto essas razões (que geram
as escolhas) são as melhores razões, e geram correctamente as escolhas.

Voltamos às razões técnicas para o comportamento, em detrimento da vontade
e das preferências do agente. Ou seja, se o projectista vai avaliar as escolhas do
agente, que critérios poderá ele usar? Se esses critérios são a “última palavra” em
termos da escolha, porque razão o projectista não deixa que o agente os utilize,
gerando assim uma escolha “melhor?”

A razão poderá ser a verificação de como o agente se comporta dadas restrições
às razões pasśıveis de serem usadas. Ou, dito de outra maneira, não o teste do
agente, mas do que o projectista julga serem as melhores razões. Há um modelo
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de escolha a ser avaliado, mas não é necessariamente o do agente.

A arquitectura BVG usa valores e a articulação entre eles para fornecer essas
razões para o comportamento. Nos mecanismos da arquitectura, os valores têm
um papel duplo: eles geram a escolha, e são influenciados por ela. Nos termos
usados acima, há uma função de escolha, F , que seria as opções para melhor
alcançar um objectivo. As consequências da opção escolhida são incorporadas no
sistema de valores através de uma função própria (G ou H).

Verifiquei experimentalmente que a função H, que usa informação de avaliação
mais complexa, fornece os resultados mais interessantes em termos de adaptação
do agente. Para fazer a ligação entre os dois modelos de escolha potencialmente em
jogo, define-se uma função H ′, que recolhe no mundo a informação de avaliação
nos termos definidos pelo projectista, e os mapeia na rectificação a realizar no
modelo de escolha do agente. A ligação entre experimentador e as mentes da
experiência pode nestes termos ser explicitada à luz desta arquitectura para a
escolha. E dessa ligação, resultam mais fáceis as previsões experimentais, porque
ambas as entidade do exerćıcio experimental beneficiam do uso de termos comuns,
muitas vezes quantificados (basta que as instâncias de BVG sejam como as que
inclúı nesta dissertação).

Simulação:
Teste de avaliação

Projecto do Modelo
(sistema multi-agentes)

Idealização
da

experiência

Conjecturas sobre
os resultados a atingir

Exemplo

Resultados

variar
parâmetros

1

2

3
5

4
6

Figura 7.3: A questão da validação nas simulações baseadas em agentes.

O modelo da experimentação pode ser visualizado na figura 7.3. Existe uma
ligação ı́ntima entre a avaliação da simulação e o projecto do modelo. A questão da
escolha do exemplo é fulcral, pois é ele que guia a afinação do projecto do agente
e sua validação. A observação do comportamento e a intuição do observador
permitem escolher os parâmetros.

Assim, o modelo de escolha do projectista pode ser usado não como um ponto
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de partida, mas como um ponto de chegada. Isto é, não o modelo das escolhas
perfeitas contra o qual todo o mundo deve ser avaliado (já expliquei acima, no
caṕıtulo 2, que não acredito que tal modelo exista), mas um modelo de escolhas
a ser comparado com outro, usando critérios que mais uma vez não poderão ser
perfeitos. Parece um regresso infinito, e para lhe escapar talvez a melhor descrição
seja a da pianista Maria João Pires: “o melhor posśıvel, em cada momento.”

Não consigo demonstrar experimentalmente estas afirmações. Nem penso que
tal seja posśıvel. Porque se fornecer um modelo de escolha de um experimentador,
acredito que ele seja posśıvel de replicar no modelo de escolha de um agente,
dados os suficientes graus de liberdade para que o mecanismo de adaptação possa
actuar. Mas o que é que isso nos diz? Nada que não fosse previśıvel, visto que
bastava que desde o ińıcio o modelo do experimentador fosse o usado no agente.
Na verdade, para que a experiência fosse realista, o próprio modelo de escolha
do experimentador estaria (porque imerso num ambiente complexo e dinâmico)
continuamente a evoluir para melhor representar as suas preferências. E o modelo
do agente, com os seus mecanismos de adaptação a “persegui-lo,” na medida do
posśıvel. Mas então e o modelo do experimentador, evolui para perseguir o quê?
Que outro modelo de escolha está então este modelo a querer emular, e como pode
ele ser representado?

“O melhor posśıvel, em cada momento.”

7.3 Experiências, simulações e escolha

A pergunta que já coloquei anteriormente ganha então de novo relevo: não é
posśıvel então melhorar? Os agentes estão condenados a ser como são? Ou melhor
dito, a ser apenas tão bons como são? A fazer apenas o melhor posśıvel, sem ter
ideia de como poderão almejar a mais?

E outras perguntas decorrem destas: que experiências se podem então fazer,
qual é o significado das experiências já feitas, como se avaliam os resultados das
simulações, como se avaliam este modelo de escolha e esta arquitectura?

O problema da avaliação é mais complicado para a questão espećıfica da es-
colha. Por uma quantidade de razões que têm vindo a ser indicadas: a escolha
é sempre situada e individual, e não convida a generalizações; não é posśıvel es-
tabelecer critérios para comparar escolhas que não ponham em causa os próprios
critérios de escolha; a adaptação dos mecanismos de escolha a um critério de
avaliação surge não como um teste às suas capacidades de adaptação mas como
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uma confrontação directa das escolhas.

Quem deve dizer se as minhas escolhas são ou não boas, com base em critérios
o poderá fazer, porque é que eu aceitaria esses critérios, e no caso de os aceitar
e de passar a fazer as escolhas com base neles, como os poderei avaliar a seguir?
Transpondo este racioćınio para a metodologia experimental, entende-se a dificul-
dade na sua aplicação, pois o passo decisivo está comprometido por esta oposição
entre a trivialidade (quando se usam os mesmos critérios para escolher e para
avaliar as escolhas) e a regressão infinita e inevitável (que acabei de descrever).

Penso apesar de tudo que o agente não pode estar impotente, impedido de
melhorar as suas escolhas. Certamente os agentes humanos não o estão, pois vão
escolhendo melhor (embora não todas as vezes), vão aprendendo com os erros, vão
tendo desempenhos melhores, não só em termos de uma qualquer opinião externa,
mas também segundo a sua própria opinião. No entanto, nem sempre a mudança
das escolhas resulta de uma tentativa de melhoria pelo agente, ele pode apenas ter
mudado de opinião. Se se considerar que a escolha feita pelo agente é a melhor
escolha que ele poderia ter feito (num certo sentido, a tal escolha perfeita cuja
existência recuso), mudar de opinião é a única maneira de melhorar.

E porque o faria o agente? Por uma quantidade de razões: não gostou das
consequências da decisão, a um ponto tal que não crê que os mecanismos de adap-
tação possam bastar para reflectir essa discrepância; ou obteve nova informação;
ou as circunstâncias mudaram; ou tem novos objectivos; etc.

Contudo, também se pode considerar que o agente dispõe de duas racionali-
dades diferentes, para a escolha e para a sua avaliação e consequente melhoria.
Uma razão para isto pode ser a complexidade da função de melhoria ser de tal
forma exigente que não se justifique a sua utilização para as escolhas comuns.

Se o agente pode melhorar as suas escolhas, também dois modelos de esco-
lha podem ser comparados, de acordo com determinados critérios. E assim, as
experiências a desenvolver na metodologia adoptada podem ser avaliadas. Esta
ideia da dupla racionalidade reflecte os dois papéis do observador na figura 7.1. O
projectista da experiência pode usar critérios de avaliação que se baseiem ou não
nos valores considerados relevantes para o agente. Essa ligação pode ser produzida
nos termos que considerei na secção 7.2. Mas pode haver vantagem em que essa
ligação não seja feita. Classicamente, defende-se até que no método experimental
se devem evitar ideias preconcebidas fazendo com que o projectista do modelo e
o projectista da experiência sejam duas pessoas diferentes.

As experiências que foram desenvolvidas para esta dissertação estão a ser agora
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parcialmente refeitas por uma outra pessoa, e de uma forma mais principiada. Por
isso, considero que ainda é cedo para ter uma avaliação conclusiva da maioria das
propostas aqui enunciadas.

De qualquer forma, as avaliações dos resultados experimentais não deixaram
de ser feitos e apresentados. Qual foi então o método seguido? Em sistemas multi-
-agentes, é vulgar pensar em jogos de vida e morte como domı́nios de aplicação,
e usar a sobrevivência como critério do desempenho de um indiv́ıduo ou de uma
população. Transpondo esta ideia para o contexto da escolha baseada em múltiplos
valores, a sobrevivência ganharia assim o destaque de maior valor, aquele que se
sobrepõe a todos os outros, e candidato a ser o primeiro a ser servido numa posśıvel
tentativa de introdução na maquinaria de escolha do agente.

Como experimentador, teria mais confiança nesta concepção se esse valor de
sobrevivência fosse inclúıdo numa ontologia de valores, e a sua posição de topo da
hierarquia não fosse disputada. Como a escolha é raramente feita em abstracto
(ou seja, é situada) uma tal ontologia só poderia ser aceite para uma classe de
situações. Esse trabalho de classificação de situações depende da detecção de
regularidades, de deśıgnios, de contextos. Seria uma abordagem interessante, que
tive sempre em mente ao longo deste projecto, mas que não coube fazer, e poderá
ser uma pista para desenvolvimentos futuros.

Até porque a sobrevivência pode não ser o único candidato a um tal lugar, um
outro seria o conceito mais abstracto de bondade, ou justeza. Ou seja, a sensação
muitas vezes injustificável (ou irredut́ıvel) de que, tudo somado, a opção certa
(boa, justa) se torna evidente para o decisor, por muito que os cálculos indiquem o
contrário. Esta posição está perigosamente próxima da ideia de imperativo moral,
isto é, de dever. Esta oposição interesse próprio/dever está também ausente deste
texto. Procurei representar o interesse próprio dos agentes através do modelo
dos múltiplos valores, partindo da suposição de que todas as decisões dos agentes
advêm da sua perseguição do seu interesse próprio. Ora, não é óbvio que seja
assim. É mais um assunto que fica por agora adiado.

Além do ‘valor maior,’ restam-me dois candidatos para função de avaliação
das escolhas. O primeiro, alguma medida obtida de uma agregação de agentes
simulares ao agente ou comportamento a avaliar. Pretende-se assim comparar
as escolhas feitas por um agente baseado no modelo dos múltiplos valores com
as escolhas de algum grupo a estudar (em prinćıpio empiricamente). Ou seja,
são assim testadas aplicações realistas do modelo, mas partindo no entanto do
prinćıpio de que o agente decisor representa de alguma forma o grupo a estudar.
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O segundo candidato segue as ideias de Simon para a avaliação dos modelos
de escolha: as escolhas são comparadas com as escolhas feitas por um especialista
humano [Newell e Simon, 1972]. Enquanto se pretende verificar se as escolhas do
modelo são iguais ou não, esta ideia parece fácil de realizar. Mas se se pretender
argumentar que o modelo escolha melhor do que o humano de referência, regressa-
-se ao problema de decidir o que significa ‘melhor.’

A avaliação das experiências no caṕıtulo 6 fez-se basicamente usando a se-
melhança (ou melhor, verosimilhança) entre os resultados observados e os que o
experimentador (que coincide neste caso com o especialista de referência e com o
projectista dos agentes) esperaria obter. Esta promiscuidade de papéis é desacon-
selhada, e dáı a necessidade que senti de promover a repetição das experiências
que está a decorrer.
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Figura 7.4: Construção de teorias. Uma teoria existente (T) é traduzida

num conjunto de pressupostos (A) representados por um programa e uma

explicação (E) que exprime a teoria em termos do programa. A geração das

hipóteses (H) a partir de (E) e a comparação com as observações (O) da

execuções (R) do programa permite que tanto (A) como (E) sejam revistos.

Se finalmente (H) e (O) corresponderem então (A), (E) e (H) podem ser

realimentados numa nova teoria revista (T) que pode ser aplicada a um alvo

real (adaptado de [Hales, 2001]).

Uma abordagem metodológica recente sobre a experimentação em sociedades
artificiais pode ser apreciada visualmente em [Hales, 2001]. A figura 7.4 mostra
esquematicamente as fases da construção de teorias. Contudo, vários problemas
se levantam na aplicação desta metodologia. Desde logo, as óbvias dificuldades
na tradução entre (T) e (E) e entre (T) e (A), a subjectividade na selecção do
conjunto de resultados (R) e correspondentes observações (O), a formulação das
hipóteses (H) a partir de (E). O lugar do experimentador volta a ser o central,
o que mais uma vez reforça a necessidade de definir terreno comum entre ele e o
conteúdo mental dos agentes da simulação.
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Depois, a figura (tais como as suas congéneres em [Hales, 2001]) realça ainda
as formas tradicionais da experimentação. Mas é o próprio Hales que admite
(alicerçando-se nos teóricos mais notáveis do ramo) que a experimentação em
sociedades artificiais exige novos métodos, diferentes das tradicionais indução e
dedução. Como diz Axelrod,

“A simulação é uma terceira forma de fazer ciência. (...) Enquanto a
indução pode ser usada para descobrir padrões nos dados, a a dedução
pode ser usada para encontrar consequências de pressupostos, a mode-
lação de simulações pode ser usada como uma ajuda para a intuição.”
[Axelrod, 1997, pág. 24]

Esta é a linha de racioćınio defendida já em [Conte e Gilbert, 1995]: observar
modelos teóricos executando numa bancada de experimentação, é a ‘simulação
exploratória.’ As dificuldades de concretizar o processo de verificação ((=) na
figura 7.4) são ainda vincadas em [Casti, 2001]: o objectivo destes modelos de
simulação não é fazer previsão, mas obter conhecimento e compreensão.
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Figura 7.5: Simulação exploratória. Uma teoria (T) vai sendo constrúıda a

partir de um conjunto de conjecturas (C), e em termos das explicações (E)

que pode gerar e das hipóteses (H) que pode produzir. As conjecturas (C)

provêm do estado corrente da teoria (T), e também de metáforas (M) e in-

tuições (I) usadas pelo experimentador. Os resultados (V) da avaliação das

observações (O) das execuções (R) do programa que representa os pressupos-

tos (A) são usados para gerar novas explicações (E), que permitem reformular

a teoria (T).

Isto equivale a mudar radicalmente o esquema da figura 7.4. A teoria não é
necessariamente o ponto de partida, e a construção de explicações pode ser feita au-
tonomamente, tal como a formulação de hipóteses. Tanto uma como outra podem
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mesmo resultar da aplicação do modelo, e não servir para a sua validação. Segun-
do Casti, a validação do modelo é feita qualitativamente, recorrendo às intuições
de especialistas humanos. Estes, poucas vezes conseguem prever as surpresas que
aparecem nas simulações, mas são peritos em explicar as ocorrências.

A figura 7.5 inspira-se no esquema de descoberta de explicações de
[Hales, 2001], e resulta da śıntese do esquema de construção de teorias da figu-
ra 7.4, e do modelo de validação de simulações apresentado na figura 7.3. Toda a
figura deve ser lida à luz das observações de [Casti, 2001], ou seja, é inelutável o
papel do experimentador e da sua intuição.

Como decorre claramente de [Coelho et al., 1995], as questões da tradução,
retroversão e sua validação são importantes, e envolvem o experimentador. Por
outro lado, o (=) de Hales é substitúıdo por um processo de avaliação, que pode
ser projectado em torno dos valores. É aqui que a ligação entre os agentes e o
experimentador pode ser reforçada pelo modelo de escolha desta dissertação.

Mas seja qual for o projecto das experiências, seja quem for quem as conduza,
não me parece que os resultados possam alguma vez ser considerados absoluta-
mente válidos. Nunca, em ciência. Tal como uma eleição nunca descobrirá qual é
a melhor opção, mas apenas qual é a preferida. Não existe a melhor escolha, não
existe o melhor critério de a decidir. O que valem então os resultados obtidos?
Sempre, e apesar de tudo, “o melhor posśıvel, em cada momento.”

Este é o âmago do cálculo da importância. Sabendo nós que a importância
é relevante, temos que aceitar que um cálculo seja posśıvel e nos ajuda, embora
dentro de um campo de incerteza. Logo, todas as medidas, todas as avaliações em
fenómenos complexos são acompanhadas de taxas de incerteza. E, mesmo assim,
continuamos aqui vivos!



Caṕıtulo 8

Conclusões

A última coisa que eu prometeria
seria “melhorar” a Humanidade.

Não ergo novos ı́dolos;
os velhos ı́dolos que aprendam por si

o que representa ter pés de barro.
in [Nietzsche, 1888, pág. 42]

Nunca pretendi tentar resolver (e muito menos pretendo agora ter resolvido) todas
as questões ligadas à decisão. Identifiquei sim alguns problemas e outras lacunas
que se tornam prementes quando se pensa na decisão como uma componente
de um agente artificial (autónomo). Alguns desses problemas são já antigos no
âmbito dos agentes e decisores humanos, e aparecem na literatura sob a forma de
paradoxos da teoria da decisão. Mas por muitas cŕıticas que tenham sido feitas
ao longo dos anos, quando passamos para a disciplina dos sistemas multi-agentes,
deparamo-nos sempre com as mesmas velhas e gastas abordagens à questão da
decisão.

Ao procurar preencher os espaços abertos por esta discussão, alinhavei um con-
junto de ideias que podem configurar uma solução. Procurei ao longo do projecto
que esta dissertação retrata formar com essas ideias um quadro coerente e funda-
mentado que possa contribuir para essa solução de forma positiva e operacional.

A tradução dessas ideias numa arquitectura de agente foi feita num esforço de
demonstrar a sua exequibilidade. Não consigo garantir que foi a melhor tradução
posśıvel, até porque as técnicas empregues limitam a operacionalidade da arqui-
tectura. Por exemplo, a utilização de dimensões (e medidas sobre elas) numéricas,
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em vez de usar técnicas de racioćınio qualitativo, conjuntos vagos, ou outras, ou
ainda combinações delas. Foram passos de simplificação, mas que possibilitaram
que fosse conduzido um conjunto de experiências e simulações que ajudam não só
a fortalecer as opções de projecto tomadas, mas acima de tudo ajudam a fortalecer
as teses que defendo.

Neste último caṕıtulo, faço uma revisão cŕıtica do trabalho realizado. Começo
por resumir a dissertação nas suas linhas fundamentais. Depois, dou ênfase às
contribuições originais, e apresento possibilidades de desenvolvimentos futuros.
Finalmente, concluo enunciando as principais teses deste projecto.

8.1 Resumo da dissertação

A introdução deste texto quase poderia ter sido escrita antes do projecto começar,
ou talvez como enunciado do projecto. Procuro nela dar o contexto do trabalho
que se vai descrever, e faço-o enunciando as perplexidades que me trouxeram para
este projecto.

Que racionalidade é a nossa, que nos faz decidir coisas contra o nosso próprio
interesse? Como podemos definir esse próprio interesse? Como explicar comporta-
mentos altruistas? De onde vêm os objectivos que os agentes usam para conduzir
o seu comportamento? Como podemos representar e manipular essa noção de
motivação? O que é que os agente valorizam, e como se podem usar valores con-
traditórios para, apesar de tudo, fazer uma escolha?

No segundo caṕıtulo, faço uma revisão guiada da literatura relevante para
procurar as respostas para estas questões. A revisão é guiada, porque constatei
muito cedo que toda a literatura é relevante para estas questões. Centrei-me
nos sistemas multi-agentes como ponto de partida para as arquitecturas; e na
economia e axiologia para ponto de partida para a decisão. Considerei ainda
algumas abordagens metodológicas alternativas, enquanto ponderava os rumos da
ciência actual.

A minha visão da decisão e da racionalidade, que emerge do caṕıtulo 2, não
é certamente original. Inspira-se nos trabalhos fundacionais de Simon, mas é
uma racionalidade menos inspirada pela utilidade (ou, na terminologia de Caldas,
menos instrumental). Toma em conta as considerações que têm a ver com o cálculo
da racionalidade, mas não se verga às dificuldades desse cálculo: não é só por falta
de capacidades que não se consegue a escolha perfeita, ela pode mesmo não existir.

Devido à minha formação e percurso de investigação, os agentes BDI foram
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um ponto de partida natural para a escolha de uma arquitectura. Mas na equação
“intenção = escolha + compromisso,” todo o destaque foi sempre dado à noção
de compromisso, e a escolha ficou para trás. Mas não olhei só para as arquitec-
turas BDI. Procurei sistematizar as arquitecturas de agentes em torno da ideia
de escolha, dividindo-as em arquitecturas centradas no agente, na sociedade, e na
inserção do agente na sociedade. Ao fazê-lo, revi os argumentos do debate agentes
reactivos versus agentes deliberativos, e a sua dissolução. A ideia “deliberativa”
de acção situada interessa-me, como me interessa a encarnação dos agentes para
fundamentar a sua cadeia de motivações em noções concretas, como sobrevivência,
ou vitalidade.

Ainda neste caṕıtulo de revisão bibliográfica, escolhi um exemplo clássico para
demonstrar inequivocamente as debilidades de um modelo de escolha que substi-
tua o complexo das motivações do agente pela motivação única de maximizar uma
medida de utilidade. Percorri ainda a literatura identificando trabalhos com pon-
tos de contacto com as minhas propostas para uma arquitectura voltada para a
decisão. Mostrei assim como existe um espaço que o meu projecto visa preencher.

Nos caṕıtulos seguintes, que formam o núcleo da dissertação, esse projecto é
apresentado. No caṕıtulo 3, apresento então um modelo de escolha que se baseia
em múltiplos valores na avaliação de uma situação. Apresento os pressupostos de
uma arquitectura mental, ou seja os seus constituintes básicos: crenças e objec-
tivos. A ideia de base é manter a arquitectura simples, para depois dar ênfase na
introdução do conceito de valor, e fundamentar os mecanismos de escolha numa
multiplicidade de valores. Os valores fornecem a componente motivacional na ar-
quitectura que já tinha crenças (informacionais) e objectivos (pro-atitudes). As
crenças representam o que o agente sabe, os objectivos representam o que o agente
quer, os valores representam o que o agente gosta. O sistema de valores do agente
é adaptado como resultado de uma sua avaliação das consequências das decisões
anteriores, e argumento que nessa adaptação reside um aumento da autonomia do
agente.

No caṕıtulo 4, mostro como se pode concretizar um mecanismo que usa as
ideias de múltiplos valores em constante adaptação. Por muito que se mantenham
em aberto as várias dimensões de avaliação de uma situação, há uma altura em
que o agente tem que escolher. Para escolher é preciso seriar, ou seja, colocar
todas as opções sobre uma mesma dimensão. Este passo é introduzido com todo o
cuidado, porque pode ser argumentado que então a função que realiza este colapso
das várias dimensões sobre uma única seria equivalente a uma função de utilidade.
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As funções que realizam a escolha e a adaptação são apresentadas através de
um caso de estudo, que mostrou algumas lacunas do modelo, que são então ata-
cadas. A questão do controle é abordada, em particular através de um mecanismo
que se baseia na noção de emoção, ou estados afectivos. As emoções são rela-
cionadas com os valores, e os mecanismos emocionais são ligados aos mecanismos
cognitivos. Procurei demonstrar que o modelo de decisão que propus não con-
fronta (e fornece mesmo mecanismos concretos) as descobertas recentes sobre o
papel das emoções na decisão humana. Mais uma vez, a questão não é de raciona-
lidade ou irracionalidade, mas sim de redefinir a própria noção de racionalidade, e
fazê-lo de forma a incorporar as preferências, mas também os afectos, dos agentes.

Na caṕıtulo 5, forço a inserção do agente num mundo povoado por mais agentes.
Ou seja, estabeleço mecanismos que regem a interacção entre os agentes. Assim
como não creio que os valores desempenhem todos os papéis no mecanismo de
escolha, também não penso que nas interacções o papel deles seja necessariamente
central. No entanto, os valores são o tema central deste projecto, e assim decidi
explorar também a sua função na comunicação de informações entre os agentes.
Estas informações podem ter conteúdos informacionais, pro-activos, ou avaliativos.
Isto traduz-se, nos termos da arquitectura, em comunicar crenças, objectivos ou
os próprios valores. Para todos estes casos, apresento mecanismos concretos de
filtragem da comunicação. Estes mecanismos respeitam os requisitos propostos
por Castelfranchi sobre o controle por parte do agente sobre os seus próprios esta-
dos mentais. As crenças podem ser incorporadas por interiorização ou apenas no
momento da escolha; para os objectivos apresento mecanismos baseados na imi-
tação e na curiosidade (outros mecanismos poderiam naturalmente ser definidos);
e para a transmissão de valores, o agente usa a diversos graus de afinidade (defini-
da ainda em termos dos valores) com o agente emissor. Concluo o caṕıtulo com a
apresentação da reconstrução do modelo dos tributos, de Axelrod, nos termos da
arquitectura BVG. Apesar de uma extensão ao modelo ser facilmente introduzi-
da, a caracteŕıstica dominante de as interacções serem demasiado orquestradas (a
priori, pelo projectista), não permite exibir toda a riqueza permitida pela arqui-
tectura BVG.

Contudo, logo no ińıcio do caṕıtulo 6, as experiências que exploram essa ex-
tensão do modelo mostram que as conclusões de Axelrod são possivelmente pre-
cipitadas, de certo modo lisonjeiras para o papel dos páıses ricos na sociedade
dos páıses. A exploração mais principiada da situação de escolha permitida pelo
modelo de escolha da arquitectura BVG, por contraste com a abordagem mais ad
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hoc de Axelrod, revelam novas conclusões sobre a dinâmica do modelo.

Neste caṕıtulo, reporto ainda as experiências realizadas com o caso de estudo
introduzido no caṕıtulo 4. Mas como esse caso não cobre o caso dos múltiplos
agentes, introduzo um novo caso de estudo, a selecção de vinhos, no qual todas as
caracteŕısticas da arquitectura são testadas.

Introduzo uma instância da arquitectura para este problema espećıfico, e des-
crevo os objectivos que o agente procurará satisfazer, e os valores que procurará
honrar. Defino então um cálculo para realizar a escolha, e os mecanismos de actua-
lização que utilizará. Estes podem utilizar informação simples (unidimensional),
ou complexa (multi-dimensional). Reporto então exaustivamente a construção da
função de escolha, procurando assim realçar que os mecanismos usados neste exem-
plo são instâncias de mecanismos mais gerais, e de utilização numa classe alargada
de problemas de decisão (como exemplo mais evidente, os mecanismos utilizados
para o preço podem ser utilizados com generalidade em todas as situações que en-
volvam um custo). São ensaiados mecanismos que subvertem uma das restrições
mais comuns nas funções de escolha (em especial nas funções de utilidade): a
transitividade. Há evidência emṕırica de que os decisores nem sempre escolhem
de forma transitiva, e os modelos de escolha racional nunca se atreveriam a mo-
delar esse tipo de escolha: o risco é demasiado grande de introduzir a semente do
caos nas escolhas.

Na verdade, os resultados das simulações mostram um agente que decide de
forma regular, embora não obstinada. Ao contrário do que seria talvez de esperar,
as escolhas do agente são variadas ao longo do tempo, permitindo-lhe explorar
uma gama alargada de opções, o que acaba por ser fundamental para o uso bem
sucedido dos mecanismos de actualização. Por outro lado, as escolhas não são
“irracionais” (o que poderia traduzir aqui por aleatórias), as razões para a escolha
são sempre pasśıveis de ser encontradas (com mais ou menos dificuldade). Temos
assim um agente que escolhe, experimenta, tem preferências que respeita, adapta-
-se a essas preferências, e à sua evolução.

Quando esse agente é imerso num ambiente com mais agentes, são identifi-
cáveis comportamentos de liderança e de seguidismo, em maior ou menor grau
consoante os tipos de mecanismo empregues, e a disponibilidade de informação
para os agentes. Alguma simplificação nos mecanismos de gestão interna dos ob-
jectivos e crenças (sempre para dar a ênfase na questão dos valores), mostrou que
o papel dos objectivos é fundamental para o desempenho dos agentes. Possivel-
mente o excesso de protagonismo da escolha na equação de Cohen e Levesque tem
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que ser agora contrabalançado, e para isso é necessária a integração destas ideias
numa arquitectura onde as razões técnicas para a escolha tenham mais peso.

Finalmente, o penúltimo caṕıtulo reataca a questão metodológica na in-
teligência artificial distribúıda, à luz dos ensinamentos colhidos neste projecto.
Proponho uma ligação entre os valores que o agente usa para a sua própria de-
cisão e os valores que o projectista da experiência ou simulação quer observar.
No caso de estes dois conjuntos de valores não serem coincidentes, a actualização
dos mecanismos de escolha dos agentes com os valores observados pelo projectista
(em vez do caso mais comum, que seria os agentes usarem os valores que eles
próprios possuem) fornece a ponte de ligação entre as duas entidades. Nem o
agente está no mundo a trabalhar para um fim do qual não terá nunca nenhuma
indicação; nem o projectista está a lançar experiência após experiência, simulação
após simulação, sem nenhum fim em vista, apenas à espera de alguma surpresa
que considere interessante.

8.2 As contribuições originais

Não há qualquer originalidade em afirmar que a utilidade não pode ser a motivação
única dos agentes. Mas não posso deixar de me interrogar sobre como é que com
todas as cŕıticas se continua a recorrer a essa forma de racionalidade demasiado
simplista e igualizadora, que torna indiferentes todas as alternativas que computem
determinado número. Certamente que a teoria da utilidade é adequada a um
conjunto alargado de situações. Mas como modelo de um sistema de motivações
complexo de um agente autónomo inserido num ambiente complexo e dinâmico,
ela falha. A contribuição original que afirmo reside na cŕıtica espećıfica que fiz a
essa abordagem, e na consubstanciação dessa cŕıtica.

Atrevo-me ainda a dizer que a minha visão da racionalidade é original, na sua
resignação à impossibilidade de optimizar o que quer que seja (não existe a escolha
perfeita!), na sua situabilidade, na sua multiplicidade, em agentes diferentes e
dentro do mesmo agente.

Como resultado das lacunas que encontrei nos modelos de escolha dos agentes,
propus a noção de múltiplos valores para avaliação das situações. E aqui reclamo
vários pontos originais.

Em primeiro lugar, a própria noção de múltiplas dimensões de avaliação das
situações de escolha, não redut́ıveis a uma só, mas reduzidas pontualmente, apenas
no momento da escolha.
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Em segundo lugar, o tratamento frontal da questão dos valores, e da sua ope-
racionalização, a definição que fiz do conceito, os mecanismos que lhe associei,
com particular destaque para a adaptação dinâmica do sistema de valores.

Em terceiro lugar, a relação da escolha com a autonomia dos agentes, a relação
do carácter dos agentes com o seu comportamento através do modelo de escolha
proposto, e também a tabela de classificação dos agentes de acordo com o seu uso
dos valores.

Por último, a inserção dos valores na arquitectura mental de um agente arti-
ficial, que tantas vezes tinha sido aflorada, mas nunca concretizada. Os valores
são promovidos a categoria mental de primeira classe, ao ńıvel das crenças e dos
objectivos.

Crenças, objectivos e valores formam a trilogia de conceitos que está na base da
arquitectura BVG. O desenho desta arquitectura é mais uma contribuição original
deste trabalho. Tal como os seus mecanismos associados, e a descrição formal das
suas instâncias, que usei no texto para fins de demonstração e experimentação.
Os mecanismos de controle baseados em emoções são ainda inovadores. O único
exemplo não original é o do modelo dos tributos, mas mesmo nesse propus uma
extensão original, que deu origem a novos resultados e conclusões. Devo dar
crédito ao Leonel Nóbrega pela programação e colaboração estreita neste exemplo.
O exemplo da situação perturbante foi proposto pelo Helder Coelho.

Também contribuições originais são as regras que propus para reger a inter-
acção entre os agentes. As duas formas de incorporação de informação comunica-
da, os mecanismos de adopção de objectivos, e de aceitação de valores.

No exemplo da selecção de vinhos, aparecem como contribuições originais o
tratamento individualizado dos vários valores e as funções espećıficas que foram
escolhidas para a sua representação; as funções de actualização do sistema de valo-
res com base na avaliação das consequências das decisões anteriores; e a função que
incorpora na decisão o efeito da surpresa, e assim permite escolhas não transitivas.
Esta última ideia deve ser creditada ao João Faria, mas o problema que ela resolve
foi proposto pelo Helder Coelho. Aliás, todo o exemplo é sugestão do Helder
Coelho, e a maior parte do trabalho que envolveu as funções foi feito em estreita
colaboração com o João Faria.

A extensão à metodologia MAD não é nova, mas são originais as considerações
metodológicas do caṕıtulo 2 e a relação da metodologia de trabalho experimental
com o modelo de escolha dos agentes, relatada no caṕıtulo 7.
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8.3 Trabalho futuro

Grande parte do que ficou por fazer prende-se com a confrontação experimental do
modelo de escolha e sua arquitectura associada, BVG, em especial no que respeita
ao exemplo da selecção de vinhos. É necessário realizar mais experiências, e de
forma mais principiada explorar todo o espaço de ambientes e de instâncias de
BVG. Esse trabalho já foi iniciado, e está neste momento a decorrer. Ao mesmo
tempo, o protótipo realizado (em Prolog) está a ser melhorado, em termos de
eficiência e de facilidade de expansão.

A exploração das possibilidades para os agentes e as interacções também só
ainda agora começou. Pretendo introduzir planos mais complexos, avaliações adia-
das das consequências, adopção de planos (e não só de objectivos), conflitos de
valores entre agentes, grupos e cliques, mediação da comunicação, etc. Também
seria interessante cruzar os resultados dos agentes artificiais com os resultados de
experiências conduzidas com decisores humanos.

Uma afirmação forte que defendo, é a de que apesar de a aproximação às
escolhas não poder ser geral, este modelo de escolha é. Se pouco se pode fazer para
sugerir valores (e seus mecanismos) para uma situação abstracta, a abordagem
baseada em valores pode servir para qualquer situação de escolha concreta. Assim,
gostaria de propor mais instâncias de BVG para situações espećıficas, para ganhar
em compreensão do que poderá ser uma sistematização das situações de escolha a
atacar com este modelo de decisão.

Ainda neste âmbito, penso que é posśıvel propor uma ontologia de valores que
possa ser usada (ou servir de guia) numa gama ampla de situações de escolha. O
exemplo da modelação do comportamento do agente ante o preço pode servir de
indicação para este desenvolvimento.

Quem faz um protótipo tem usualmente o sonho de ver as suas ideias usadas
na prática. Mesmo que não seja posśıvel ver um dia agentes na rede que tenham
a BVG como arquitectura, penso que não é irrealizável ver estas ideias usadas em
situações de decisão estratégica, ou concretizadas num sistema de apoio à decisão.

Finalmente, acredito que a inteligência artificial distribúıda e os sistemas multi-
-agentes podem dar um retorno às áreas nas quais beberam a inspiração. Neste
caso espećıfico, penso que a filosofia anaĺıtica pode beneficiar com a perspectiva
experimental e a operacionalização de conceitos que foi usada neste trabalho. Um
sinal disso é a apresentação próxima do artigo [Antunes e Coelho, 2001] na con-
ferência “Mind and Action 3.” Outros cruzamentos com as ciências sociais podem
ser interessantes, por exemplo na linha da extensão ao modelo dos tributos.
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8.4 Conclusão

Confesso que me custa concluir, porque neste trabalho está a minha vida toda.
Numa asserção cŕıtica sincera, direi que tenho a certeza que o problema que

escolhi existe, é um problema real, interessante, e importante. Tenho muita confi-
ança que a solução que proponho é uma boa solução, uma solução informada, ino-
vadora, integradora e coerente. Como cientista, tenho a obrigação de ter dúvidas
sobre a minha demonstração destas convicções. Assim, as minhas escolhas para
concretizar as ideias sobre a solução podem não ter sido as melhores, e as con-
clusões da experimentação podem não ser fortes. Mas creio mesmo assim que nessa
construção ainda produzi outras ideias, também elas interessantes e inovadoras.
O melhor que poderia esperar, seria que todas elas fossem postas em causa.
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neapolis/St. Paul.

[Bowles et al., 2001] Bowles, S., Gintis, H., e Osborne, M. (2001). Incentive-
enhancing preferences: Personality, behavior and earnings. American Economic
Review. To appear.

[Brainov e Sandholm, 1999] Brainov, S. e Sandholm, T. (1999). Poers, depen-
dence and stability in multiagent plans. In Proceedings of the Sixteenth Nation-
al Conference on Artificial Intelligence, páginas 11–16, Menlo Park, CA and
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