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 INTRODUÇÃO 

 

 

 

Sistemas inteligentes e áreas de estudos correlatos interessados em 

modelagem de processos cognitivos e simulação, como jogos, simulações, 

ambientes de histórias interativas e educação à distância, têm voltado suas 

atenções para um campo bastante promissor e de complexidade alta que é o 

desenvolvimento de Atores Sintéticos, ou seja, agentes inteligentes credíveis, 

capazes de apresentar personalidade em um estilo particular de interação, 

percepção, raciocínio e ação [1].  

Evidências indicam que as emoções desempenham um papel central neste 

comportamento considerado inteligente e têm estimulado o desenvolvimento de 

modelos cognitivos que incorporam aspectos emocionais [2].  De forma geral, 

projetos baseados em emoções esperam que a inclusão de um modelo emocional 

dentro do sistema computacional possa melhorar seu desempenho em tomadas 

de decisão, seleção de ações, controle do comportamento e autonomia,  a fim de 

obterem respostas mais próximas do real [3]. 

Em jogos e simulações eletrônicas, cuja finalidade é entreter e motivar o 

usuário, é imprescindível o usuário interagir com o sistema, desta forma, os 

personagens, providos de personalidade e carga emocional, percebem a 

modificação do ambiente, e adaptam seu comportamento, tornando o jogo mais 

interessante [1]. É através do mecanismo de percepção do mundo que eles podem 

captar e reagir às alterações no ambiente em que está inserido, e como já foi dito, 

as respostas serão mais próximas do real se o jogo ou a simulação for baseado em 

emoções, uma vez que a maior parte das teorias sobre emoções concordam  [4] 

que elas constituem um sistema motivacional poderoso que influenciam a 

percepção e a cognição de várias maneiras. Além disso, pesquisadores sugerem 

que motivação e emoção trabalham como um filtro que guia a percepção e afeta a 

avaliação da informação percebida [4].  



PROPOSTA DE PROJETO 

 

 

 

Dentro do contexto ilustrado anteriormente, encontra-se em 

desenvolvimento no Centro de Informática na Universidade Federal de 

Pernambuco, um Framework para desenvolvimento de jogos sérios baseados em 

simulação, e que utiliza o conceito de atores sintéticos, o SmartSim. O atual 

artefato, ainda em estado de produção, o Virtual Team, trata-se de um jogo de 

negócios que se propõe a ensinar gerência de projetos com ênfase em gestão de 

pessoas. 

Percebeu-se então a necessidade de correlacionar as percepções dos 

personagens dentro jogo com as emoções simuladas, baseadas no modelo OCC 

(Ortony, Clore, & Collins,1988) . Desta forma, a proposta deste Trabalho de 

Graduação é produzir um modelo de percepção de agentes inteligentes baseados 

em emoções e validá-lo através dos resultados obtidos com a implementação do 

Virtual Team. 

 

 



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

A tabela abaixo ilustra o cronograma que será seguido durante o 

desenvolvimento do trabalho 

 

ATIVIDADE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO 

Definição do escopo      

Coleta do material bibliográfico       

Análise do material bibliográfico      

Elicitação de Requisitos        

Elaboração do Modelo       

Validação do Modelo       

Escrita do Documento         

Preparação para apresentação Oral       
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