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RESUMO 

 

 

VALLE FILHO, Adhemar Maria do. Um modelo para implementação de consciência 
em robôs móveis. Florianópolis, 2003. 128f. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção) – Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, UFSC, 2003. 
 
 
Este trabalho apresenta um modelo de consciência para robôs móveis baseado na teoria 
proposta para seres-humanos de Antônio Damásio, neurologista do Centro médico da 
Universidade de Iowa. A teoria divide a consciência em três partes: o proto-self, o self-
central e o self-autobiográfico. A primeira parte chamada proto-self é responsável pelas 
ações inconscientes, pela reação do corpo aos estímulos. Acima do proto-self encontra-se 
o self-central ou consciência central, que é o sentimento fundamental de conhecer. A 
extensão da consciência central é o self-autobiográfico. O modelo foi elaborado usando 
conceitos de consciência humana combinada com as características de sensores em robôs. 
Os dados e informações percebidas são processados com o suporte da Inteligência 
Artificial, mais especificamente nas áreas de redes neurais, raciocínio baseado em casos e 
sistemas difusos. O objetivo deste modelo de consciência é fornecer novas idéias para o 
controle, inteligência e autonomia dos robôs móveis. 
 
 
 

Palavras-chave: Robótica, Inteligência Artificial, Consciência. 
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ABSTRACT 

 
 
 
VALLE FILHO, Adhemar Maria do. A consciousness implementation model for 
móbile robots. Florianópolis, 2003. 128f. Thesis (Doctor degree in Production 
Engineering) – Production Engineering Post-Graduation Program, Federal University of 
Santa Catarina, 2003. 

 

 

This thesis presents a consciousness model for mobile robots based on a theory that was 
first created to explain the human conciousness. It was shown a general view of 
Damasio´s theory that divide our conciousness in three part: proto-self, core 
consciousness and extended consciousness. Damasio is the head of the Department of 
Neurology at the University of Iowa Medical Center. The first part called proto-self is 
responsible for unconciousness actions and body's reaction to stimuli. Above proto-self it 
is build the core-conciousness, that is the fundamental feeling of knowing. Afterwards it 
is built the extended conciousness where it is positioned the autobiographical-self. The 
model was elaborated using human consciousness concepts besides robots sensors 
features. Data and Information processing was obtained through Artificial Inteligence 
support, like neural nets, case-based reasoning and fuzzy sets. The purpose of this 
consciousness model is to provide new features to mobile robots like autonomy, 
intelligence and self-controlling. 
 
 
Key-words : Robotic, Artificial Intelligence, Consciousness 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa demonstra a adaptação e a aplicabilidade de uma teoria formulada para 

seres humanos em veículos auto-guiáveis e similares, chamados neste trabalho, simplesmente, 

de robôs. A preferência por esse tema leva em consideração uma área que demonstra a 

constante inovação tecnológica com a busca de novos modelos e teorias e a expansão da 

Inteligência Artificial na área da robótica.  

Atualmente, há a preocupação de capacitar os robôs com um certo grau de 

independência quanto à tomada de decisões. Essa independência pode ser chamada de 

inteligência e pode-se dizer que, quando assumem o papel de máquinas dedicadas, preparadas 

para tomar decisões frente a um problema, assim o fazem por terem sido dotadas desta 

capacidade. O objetivo é ampliar esse espectro de inteligência, colocando algo mais, que seria 

chamado um início de consciência. 

Este trabalho segue uma corrente tecnológica avançada, não colocando sob júdice 

trabalhos consultados de outros autores, mas explorando o conhecimento na área específica 

para novas produções científicas, fomentando o desenvolvimento de outros trabalhos, sejam 

eles dissertações de mestrado ou teses de doutorado, bem como a produção de artigos 

técnicos, abrindo novos horizontes na área tecnológica, identificando as reais necessidades e 

dificuldades para uma futura implementação.  

 

1.1 Descrição do Problema 

 

Existem dois campos interdisciplinares envolvidos neste trabalho: robôs móveis e a 

neurobiologia, ambos no âmbito da robótica. A proposta é adaptar a “Teoria do Self”, 

desenvolvida para seres humanos, em máquinas. Esta versa sobre a formação, o 

desenvolvimento e o funcionamento da mente, da consciência e do cérebro humano. A teoria 

será modelada e a idealização da aplicabilidade para um robô é a questão a ser levantada. O 

problema será particionado de acordo com a teoria proposta para seres humanos e o modelo a 

ser construído será voltado à aplicação prática para implementação em robôs. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

  

Este trabalho estuda a proposta formulada por um neurologista para o funcionamento da 

consciência humana e propõe um modelo que possa ser adaptado a um robô. Esse modelo é 

baseado na “Teoria do Self”, desenvolvida pelo neurologista português Antônio Damásio, que 

atua na área desde 1983 e, atualmente, é chefe do Departamento de Neurologia da Faculdade 

de Medicina da Universidade de Iowa. Juntamente com o inglês Oliver Sacks, divide o título 

de grande estudioso da mente humana (RAMIRO, 2001). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo principal, foi necessário identificar as entradas de dados e 

adaptá-las para o robô processar essas informações. Outro ponto abordado foi formar uma 

base para desenvolver a sua consciência e identificar os principais conceitos que podem ser 

transcritos para a empregabilidade em robôs. Essa modelagem internamente ao robô utiliza 

conceitos de Inteligência Artificial. Ainda como um objetivo específico, o modelo deve 

facilitar trabalhos que venham implementar praticamente a idéia proposta.  

As metas traçadas buscam compor uma proposta de modelo, selecionando os pontos 

críticos mínimos, possíveis e necessários para a viabilidade de uma implementação.  
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1.3 Justificativa 

Para ampliar o campo de trabalho, tornar os robôs mais produtivos e independentes, o 

ser humano agrega-lhes cada vez mais uma certa “inteligência”. Na busca de uma inteligência 

com graus mais apurados, propõe-se este modelo.  

A expansão da Inteligência Artificial invadindo áreas desconhecidas, além da robótica, 

traz o conceito da transdisciplinaridade (D’AMBROSIO, 1997). Partindo-se de um tema 

comum e ultrapassando as fronteiras disciplinares na busca da construção de conceitos 

integradores e com isso novas aplicações.   

Uma outra justificativa mostra-se na constante inovação tecnológica com a busca de 

novos modelos, e a necessidade de abrir novos caminhos, novas idéias. Neste ponto situa-se a 

adaptação de uma teoria formulada para seres humanos e sua extensão para aplicação em 

robôs. Busca-se identificar as reais necessidades e dificuldades para uma futura 

implementação.  

 

1.4 Estado da Arte 

 

Para verificar o estado da arte em trabalhos e pesquisas na área afim deste trabalho, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados eletrônicas constantes na Biblioteca 

da UFSC.  

As bases de dados consultadas foram as seguintes: 

− ABI-Inform, ProQuest; 

− Education Plus Text; 

− Portal CAPES – acesso a base de dados Science Direct (Títulos da Editora Elsevier), 

Ideal, High Wire Press (Revista Science), OVID, APA, AIP, GALE, SCIELO; 

− IEEE - Electronic Library on-line (IEL). 

Nessas bases de dados, determinadas palavras foram utilizadas para pesquisa. Estas 

referem-se diretamente a palavras constantemente repetidas ao longo deste trabalho. São elas: 
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robô, consciência, inteligente, inteligência, robótica, robot, robots, intelligent, conscious, 

consciousness, aware, awareness, conscience.   

Foram encontrados trabalhos que se aproximam do tema em conferências, journals e 

proceedings como: Cognition and Instruction, Cognitive Psychology, Robotics and 

Autonomous System, Hybrid Neural Systems Springer, Conference Cognitive Science Society, 

The Institution of Electrical Engineers, International Workshop on Robot and Human, Psyche 

– an interdisciplinary journal of research on consciousness, IEEE International Workshop on 

Robot and Human Cognitive, The Neuronal Correlates of Consciousness and Philosophical 

Transaction.   

Nessa pesquisa, avistou-se um horizonte amplo no qual, além de filósofos como Searle 

(1987), Churchland (1996), Chalmers (1998), os neurobiólogos estão estudando a consciência 

(CRICK, 2000; DENNETT, 1994; EDELMAN, 1987; EDELMAN, 2000; LLINÁS, 2001), e 

a análise dos pontos de vista sobre consciência remetem a trabalhos publicados. Salienta-se a 

base neural e o processo de subjetividade, que é uma característica chave para a busca da 

consciência.   

Em 1994, Daniel Dennet, no Centro de Estudos Cognitivos, projetou um robô 

humanóide dotado de talentos cognitivos, tais como: falar, mexer os olhos e um 

processamento paralelo de várias atividades. A partir desse estudo desenvolvido, Dennet 

publicou um trabalho citando as necessidades básicas para fazer um robô consciente 

(DENNET, 1994). Se, por um lado, o trabalho critica a idéia, por outro deixa uma abertura,  

assinalando com aspas: Eles devem ser poderosos (robôs conscientes de certa maneira são 

impossíveis “a princípio”) ou devem ser triviais (robôs conscientes devem simplesmente ter 

um custo muito alto).  

Martin Nilsson (1996) publica, dois anos mais tarde, um trabalho propondo um robô 

que se assemelha à consciência humana/animal no sentido em que este imagina e manipula 

um modelo dele mesmo. A neurobiologia defronta-se com dois problemas: como o filme do 

cérebro é gerado e como o cérebro também gera o senso de que existe alguém que é 

proprietário e observador desse filme (DAMÁSIO, 2000). 

Outros trabalhos abordam o problema da consciência embora, não diretamente aplicável 

a robôs (DENNET, 2001; DEHAENE, 2001; JAKAB, 2000; SEWARDS, 2001; ECCLES, 

1992; KHROMOV, 2001; BICKLE, 2000). 
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1.5 Metodologia e Estrutura do Trabalho 

 

A pesquisa busca atingir um determinado objetivo e, para isso, é realizada uma 

investigação científica que depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos. 

Esses procedimentos denominam-se métodos científicos, que são conjuntos de processos ou 

operações mentais empregados.  

A pesquisa desenvolveu-se na área exploratória estudando vários autores e finalizando 

com a proposição de um modelo. A forma de pesquisa utilizada foi a busca de artigos 

relacionados ao tema, existentes em bases de dados digitais através de dados referenciais e de 

textos completos. O local para esta pesquisa foi a Biblioteca Universitária que disponibiliza 

este tipo de serviço. Os materiais utilizados foram citados no item 1.1.  

O processo de fundamentação faz-se através da análise textual, temática e interpretativa 

dos textos coletados para a realização do trabalho. Essa análise busca um levantamento 

esquemático da estrutura redacional do texto, como é organizado pelo autor permitindo uma 

visualização global de sua abordagem, buscando, em uma primeira leitura, um melhor 

entendimento no vocabulário utilizado e nos conceitos empregados no trabalho escrito. A 

análise temática procura responder a questionamentos como, por exemplo, de que se trata o 

texto, qual o objetivo do autor, quais são as idéias defendidas pelo autor, qual foi o raciocínio 

utilizado e qual a solução ou conclusão encontrada. A análise interpretativa requer uma 

avaliação mais apurada na originalidade que o autor utiliza, na profundidade atingida em cada 

tema abordado avaliando criticamente a obra em estudo e no alcance das conclusões. 

A fundamentação teórica, tópicos utilizados na elaboração do modelo proposto, inicia-

se no capítulo 2 com a “Teoria do Self”, Cérebro e Consciência. No capítulo 3 apresenta-se 

um breve histórico sobre Robôs, suas características principais e a interface com o ambiente 

através dos sensores. Aborda os modelos de sensores e como é feita a troca de informações, 

armazenamento dos dados recebidos e processamento das aquisições. O reconhecimento e a 

interpretação da informação coletada pelo robô são processados utilizando técnicas da 

Inteligência Artificial, e estas são abordadas no capítulo 4.  

O capítulo 5 aborda o modelo em si e a metodologia na elaboração da modelagem. O 

capítulo 6 finaliza com as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.  



 

2 CONSCIÊNCIA, CÉREBRO, MEMÓRIA e SELF  

 

Neste capítulo serão abordadas as características da consciência, do cérebro, da 

memória e, ao final, a teoria do Self. Elas visam construir a fundamentação para verificar a 

aplicabilidade das colocações sobre consciência, desenvolvidas pelo neurologista Antônio 

Damásio para seres humanos, em robôs. A base para esta teoria encontra-se em seu livro “O 

Mistério da Consciência do corpo e das emoções ao conhecimento de si” (DAMÁSIO, 2000). 

Nessa obra encontra-se a descrição do funcionamento do cérebro, mente e consciência. Essa 

teoria mostra a divisão da consciência em três partes, proto-Self, Self Central (consciência 

central e ampliada) e Self Autobiográfico (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 Divisão da consciência 

 

Damásio divide a consciência em estruturas neurais antigas, aquelas que se formaram 

primeiro e deram suporte às estruturas novas. As estruturas antigas estão intimamente 

relacionadas à manutenção da vida e as estruturas novas são responsáveis pelas aquisições 

neurais modernas do neocórtex: a percepção refinada, a linguagem e o raciocínio superior. 

Mas questões ainda pairam no ar: o que é necessário para se ter consciência?  Esse mesmo 

autor coloca que “não é simples, existe muita coisa envolvida”. Seguindo esse raciocínio são 

colocados alguns pontos em relação ao que antecede a consciência (pré-requisitos). Ele aponta 

em seu livro as circunstâncias biológicas que fazem o ser passar de um estado de inocência, 

ignorância para um estado de conhecimento, auto-interesse (DAMÁSIO, 2000) (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 Princípio da consciência 

 

É a necessidade de conhecer ou, em outros termos, a curiosidade que leva o indivíduo a 

desenvolver ou aprimorar a sua consciência. 

2.1 Consciência 

A parte frontal do cérebro, chamada de lóbulo frontal, é o local onde as idéias são 

criadas, os planos são construídos, os pensamentos ligados para formar novas memórias e 

percepções passageiras são guardadas até que sejam enviadas para a memória de longo-termo 

ou para o esquecimento. Esta região é a “casa” da consciência, o palco iluminado onde os 

produtos montados no “subterrâneo” do cérebro emergem após minuciosa análise. A 

consciência de si mesmo nasce aqui. As emoções são transformadas a partir de sistemas 

físicos de sobrevivência em sentimentos subjetivos. Nos lóbulos frontais ecoa um 

conhecimento armazenado pelos ancestrais, por esse motivo os místicos tradicionalmente 

chamam-no de “Terceira Visão” - o portão para o ponto mais alto da consciência (CARTER, 

1999). 

2.1.1 Introdução 

Antônio Damásio em seu livro “O mistério da consciência” pontua que, quando se fala 

em consciência, refere-se ao conhecimento de qualquer objeto ou ação atribuída a um self 

(DAMÁSIO, 2000). Essa é a primeira idéia em que se baseia a consciência. Para uma pessoa 

ter esse conhecimento é necessário um objeto – físico ou abstrato –, quando a pessoa vê algo, 

escuta um som ou ruído ou sente alguma coisa.  

Muitas vezes não se encontra uma definição isolada que caracterize a palavra 

consciência. Um conjunto de definições poderia tentar colocar, com um pouco de esforço, um 

certo significado. “Capaz de ou marcado pelo pensamento, vontade, propósito ou percepção; 

perceber, aprender ou notar, com um determinado grau de pensamento ou observação 

 



 

 

8

controlados” são algumas conotações para essa palavra colocadas por Calvin (1998, p.39). 

Esse mesmo autor cita Churchland, um filósofo que caracteriza a consciência do foco do 

observador passivo: “utiliza memória de curto prazo, é independente de sinais sensoriais 

externos, possui capacidade de interpretações alternativas de dados complexos ou ambíguos, 

desaparece no sono profundo e reaparece no sonho” (CALVIN, p.40). 

Ela não parece ser alguma coisa, um produto; assemelha-se, antes, a um processo 

contínuo (FIALHO, 1998). Damásio divide-a em estruturas neurais antigas, aquelas que se 

formaram primeiro e deram suporte as estruturas novas. As estruturas antigas são intimamente 

relacionadas a manutenção da vida e as estruturas novas são responsáveis pelas aquisições 

neurais modernas do neocórtex: a percepção refinada, a linguagem e o raciocínio superior 

(DAMÁSIO, 2000).  

Apesar de sua natureza privada, pode ser estudada cientificamente. Outro conceito que 

deve ser esclarecido é que consciência e mente também são distinguíveis: a primeira é a parte 

da mente relacionada ao sentido manifesto do self e do conhecimento. Muitas pessoas leigas 

consideram mente a mesma coisa que consciência.   

2.2 Cérebro - Evolução 

Ao estudar o cérebro deve-se recorrer a conceitos da origem do Homo Sapiens, como 

evoluiu o homem ou a mente humana. Evolução é a mudança na maquilagem genética de uma 

população. Em períodos longos de tempo, essas mudanças podem resultar no aparecimento de 

espécies novas devido a um processo chamado seleção natural (CARTER, 1999).  

A ação de seleção natural confia nas variações genéticas sutis dentro de uma população. 

Por exemplo, suponha que uma população está ferida com uma peste bacteriana, e um certo 

segmento daquela população leva um ou mais genes que os protegem da epidemia. Estes 

indivíduos são mais prováveis de sobreviver à peste que indivíduos que não possuem tal 

proteção. Depois da peste gerações futuras herdariam essa proteção genética provável, 

fazendo a população como um todo menos suscetível para essa ameaça. 

Esse processo não significa que os indivíduos protegidos eram melhores que, ou 

superiores ao resto da população, só que eles foram equipados com melhores recursos para 

batalhar uma ameaça particular.  
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Essa evolução foi lapidando o cérebro e preparando-o para o que é hoje conhecido. 

Seres humanos, ou Homo sapiens, são caracterizados em grande parte pela consciência. O 

nome da espécie significa "o homem pensante". Não é nenhuma surpresa que maiores 

habilidades de raciocínio aumentam a capacidade do indivíduo - humano ou caso contrário - 

para adaptar-se e sobreviver.  

Mas o tamanho do cérebro não é diretamente proporcional à sua capacidade. Deve-se 

observar que o tamanho desse órgão deve ser comparado com o tamanho do corpo do 

indivíduo. Encefalização é uma medida de tamanho de cérebro em relação a tamanho de 

corpo global. Por exemplo, elefantes têm um cérebro maior que os humanos, mas nos 

humanos ele é maior em proporção ao tamanho do corpo. Assim, embora tamanho seja um 

fator determinador da inteligência, não é certamente o único fator que se deve considerar. O 

homem é  mais inteligente que o elefante - apesar de nosso tamanho de cérebro menor - 

porque é mais encefalizado (CARTER, 1999). 

Durante o período que segue à extinção dos dinossauros, mamíferos e pássaros 

substituíram répteis, constituindo os vertebrados dominantes na Terra. Foram selecionados 

mamíferos que tinham cérebros maiores e, com o passar do tempo, o neocórtex mamífero 

aumentou significativamente. O neocórtex é a porção exterior do cerebrum e é associado com 

funções mais elevadas. A construção de tal cérebro altamente desenvolvido requer mais 

tempo ao nível de neonatal. Isto é porque o período de gestação para mamíferos que exibem o 

desenvolvimento mais complexo deste órgão normalmente é mais duradouro do que em 

outros animais (CARTER, 1999). 

O Homo sapiens neanderthalensis, ou  Neanderthals, teve cérebros maiores que os 

humanos atuais. Porém, eles eram muito mais volumosos que os seres atuais. Os braços e 

ossos das pernas eram duas vezes mais grossos do que o dos homens atuais, sugerindo uma 

musculatura bem mais avantajada.    

Aproximadamente cinco milhões de anos atrás, a tendência de crescimento para 

encefalização cessou para todos os mamíferos excluindo-se os humanos. Por alguma razão  

em humanos ela continuou depois que este processo diminuiu em todas as outras espécies. 

Aproximadamente 50.000 a 100.000 anos atrás os ancestrais humanos desenvolveram 

cérebros que eram do mesmo tamanho que o nosso. Isto é, muito antes de utilizarem as 

ferramentas.  
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A maioria dos cientistas concorda que o aumento da socialização teve um papel crítico. 

Primatas que normalmente vivem em grupos sociais grandes têm cérebros maiores, em 

proporção ao tamanho de corpo, que primatas que vivem em grupos menores. Portanto, o 

aumento em tamanho de cérebro de humano poderia ter sido o resultado da demanda para 

sobreviver como parte de um grupo maior. As habilidades para comunicar e lembrar-se dos 

membros e eventos teriam sido importantes para a sobrevivência do grupo.    

Porém, alguns cientistas sentem que outros fatores além do aumento da socialização 

fizeram um papel crítico na expansão de cérebro de humano. Chimpanzés e gorilas vivem em 

colocações sociais complexas, e o tamanho do órgão deles não sofreu o aumento 

testemunhado em humanos. Muitos cientistas sentiram que o aumento da socialização e 

mudanças alimentares resultaram na expansão do cérebro humano. Uma evidência fóssil 

indica isso, há aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás os humanos começaram comendo 

mais matéria animal. Isso proveu os antepassados com mais proteína, o que poderia explicar o 

aumento em tamanho de corpo que os ancestrais humanos experimentaram.    

Mais importante, as gorduras de carcaça fornecem uma fonte de poli-insaturados ácidos 

gordurosos (PIAGs), especificamente AA, DTA, e DHA. Estas três longas-cadeias PIAGs, 

juntas, incluem mais de 90 % da estrutura importante e da gordura bioquimicamente ativa 

encontrada no cérebro (CARTER, 1999).    

Assim, a combinação de aumento da atividade social, juntamente com as matérias-

primas para "construção do cérebro", poderiam ser motivos suficientes para causar nos 

humanos uma acentuada encefalização e tornarem-se “cerebrados”.   

   

2.2.1 A Estrutura Básica do Cérebro e sua Função  

 

A unidade mais básica do sistema nervoso humano é a célula nervosa (neurônio). Uma 

célula nervosa é feita de três partes: o corpo de célula, o dendrite, e o axônio. O corpo é o 

coração da célula nervosa. Os dendritos são filiais fora do corpo de célula e agem como  

receptores. Pelos dendritos, a célula pode receber informação de muitas outras células 

nervosas. O axônio é uma projeção fora do corpo de célula e é o transmissor da célula 
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nervosa. Pelo axônio, a célula nervosa envia informação a outras células nervosas ou tecidos 

de corpo (Figura 2.3).  

 

Figura 2.3 Componentes do neurônio 

 

Uma célula nervosa emite resposta a um estímulo de algum tipo. Este pode ser interno, 

como um sinal de outra célula nervosa, ou externo, como ondas de luz que golpeiam a retina.  

Quando uma célula nervosa está em repouso, mantém o que é chamado potencial de 

“descanso”, que é negativo. Isso significa que ela seleciona cuidadosamente quais sais, ou 

íons, deixará dentro dela. Quando adquirir o sinal para emitir, abre portões especiais que 

deixam íons de sódio na célula próxima onde o sinal foi recebido. Mas, como íons de sódio 

têm uma carga positiva, a célula fica positiva na área dentro da qual íons de sódio entraram. 

Então, a área da célula adjacente a esses lançamentos positivos novos abre seus canais de 

sódio e torna-se positiva. Isso se mantém acontecendo até que o sinal elétrico viaje todo o 

ramo chegando ao fim do axônio. Uma vez que a seção da célula se despolarizou, abrindo 

seus portões de sódio, para voltar ao estado inicial ela fecha esses portões novamente e 

restabelece seu potencial de descanso (CALVIN, 1998).   

O lugar onde o axônio de uma célula nervosa se encontra com o dendrito de outra célula 

nervosa é chamado de sinapse. Em uma sinapse neuronal há um espaço pequeno chamado de 

abertura sináptica. Dessa forma há uma brecha entre uma célula nervosa e outra, e não é 

possível para o sinal elétrico continuar sua viagem sem a ajuda de um intermediário. Esses 

intermediários são chamados neurotransmissores. Eles são segregados pelos axônios e 

reconhecidos pelo dendritos. 

  Para entender como esse processo trabalha, imagina-se duas pessoas que estão em 

qualquer lateral do Grand Canyon. O trabalho de uma delas é sinalizar a outra para que ela 
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comece a correr. Uma pessoa está muito longe da outra para escutar, assim ela acende uma 

fogueira para que a outra perceba e entenda a mensagem. É isso mais ou menos o que ocorre. 

Neste exemplo uma pessoa é o axônio de um nervo, a fumaça que vagueia pelo Grand 

Canyon é o neurotransmissor, e a outra pessoa é o dendrito de outra célula nervosa 

(SEWARDS, 2001).  

Problemas podem surgir se os axônios tanto produzirem muito ou pouco de um 

neurotransmissor particular ou se os dendrites não o reconhecerem corretamente. Muitas 

doenças mentais e emocionais são causadas por um desequilíbrio nos níveis de 

neurotransmissor. Estudos sugerem que entre a maioridade e o envelhecimento, o córtex 

perde 10 a 30 por cento de  seus neurônios. O cérebro é aproximadamente do mesmo tamanho 

de um coco, é oblongo em forma, parece como um fígado cru, e tem uma textura como a de 

um pudim de tapioca (CALVIN, 1998).    

  A superfície enrugada do cérebro é chamada de cerebrum (córtex). O cérebro humano 

tem duas metades, chamadas de hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Embora eles 

pareçam aproximadamente simétricos, uma evidência sugere que eles funcionem um pouco 

diferentemente.   

 

Figura 2.4 Divisões do cérebro (cerebrum) 

 

O cerebrum é a parte do cérebro humano associada com as mais complexas funções do 

cérebro. É dividido em quatro seções:  Lóbulo fronteiriço  ou frontal, Lóbulo parietal, Lóbulo 

Occipital e Lóbulo temporal, conforme mostra a Figura 2.4. 
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Os lóbulos fronteiriços são associados com o pensar, o conceitualizar e o planejar.  Os 

parietais são associados com o movimento, a orientação, o cálculo e o reconhecimento. Os 

occipitais são associados com o processo visual. Os temporais são associados com o som e 

alguns aspectos de memória, e o temporal esquerdo é normalmente responsável pela fala.   

2.2.2 Estrutura do Cérebro e a Consciência   

Damásio escreve que observações científicas e experiências sugerem que alguns 

aspectos da consciência podem ser relacionados à operação de regiões específicas do cérebro 

(DAMÁSIO, 2000). Estas regiões são caracterizadas a seguir.  

O cerebelo (cerebellum) é, evolucionariamente, muito mais velho que o cerebrum. O 

cerebelo, como o cerebrum, tem dois hemisférios e uma superfície dobrada, enrugada. Os 

cientistas acreditam que o cerebelo é envolvido na coordenação da atividade muscular; na 

postura, mantendo o equilíbrio; e controlando a força, direção, e extensão de movimentos 

voluntários.   

Em uma posição inferior aos dois hemisférios do cerebrum está o sistema límbico. Este 

sistema emergiu primeiro em mamíferos e, evolucionariamente, é bastante velho. Esta parte 

do cérebro não é conectada de nenhuma maneira com a consciência, mas é inacreditavelmente 

importante quando se observa as emoções, o apetite e os desejos. O sistema límbico é 

freqüentemente chamado de "centro" de emoção. Na figura aparece um corte transversal do 

cérebro mostrando-o (Figura 2.5). Os módulos principais deste são o thalamus, hypothalamus, 

putamen, amígdala e hippocampus.   

O thalamus age como um operador de painel de comando, enquanto ordena e envia 

informação para as partes apropriadas do cérebro. O hypothalamus, junto com a glândula 

pituitária, exerce um papel vital em várias áreas (incluindo, mas não limitando): mantendo a 

própria temperatura do corpo, regulando o nível de energia, a entrada de comida e o crescimento.   
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Figura 2.5 Cérebro humano revelando o sistema límbico 

 

O putamen faz um papel importante nos movimentos “memorizados”. Quer dizer, 

movimentos que são bem aprendidos, conduzir uma bicicleta, por exemplo, que mais parece 

automático. A amígdala é responsável pelo medo.  O hippocampus faz um papel importante 

na memória de longo prazo.   

2.2.3 Emoção   

Algumas pessoas continuam considerando a emoção como ligação fraca na consciência 

humana. É importante que este mito seja disperso. Cada vez mais se evidencia que ela não é a 

adversária da razão, e sim sua sócia. Percebe-se que as emoções desenvolveram para 

benefício do ser humano e ajudaram na sobrevivência humana.   

Embora alguns componentes da emoção sejam influenciados culturalmente, a maioria 

das emoções e expressões emocionais cruzam nações e linhas étnicas. Assim, a menos que os 

indivíduos sofram de lesão cerebral ou de um desequilíbrio químico, durante a vida  

experimentarão uma gama de emoções bem parecidas entre si, embora cada um com a sua 

religião, nacionalidade, ou cor de pele.   

Enquanto a noção que todos os seres humanos saudáveis experimentam tais como 

alegria, tristeza, amor, desgosto, dor e medo parece elementar a leitores modernos, esse 

conceito escapou a muitos indivíduos bem-educados no século XIX. Naquela época formou-
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se uma separação na percepção pública da emoção: foi simultaneamente marcada como 

irracional e era acatada como exclusivamente humana.   

Atualmente observa-se para além dessa errônea opinião pública e aprecia-se que a 

emoção realiza um papel vital em nossa habilidade para argumentar, comunicar e evitar 

situações perigosas. Isso explica porque ela influencia moralmente no ânimo, no coração, na 

inteligência do ser humano. Quando a habilidade de registrá-las termina, o estado normal de 

uma pessoa é seriamente comprometido.   

Por exemplo, tem-se a situação experimentada por um paciente de Antônio Damásio 

chamado João. Para remover um tumor cerebral, ele perdeu a habilidade para sentir as 

emoções como resultado da cirurgia. Embora o Q.I. tenha permanecido o mesmo depois da 

operação, a habilidade de tomar decisões ou realizar projetos completos foi destruída 

(DAMASIO, 2002).   

O paciente teve dificuldades para levantar da cama pela manhã, priorizar tarefas, e 

reconhecer sinais de advertência emocionais. Por fim ele perdeu seu trabalho devido a uma 

série de negócios questionáveis que realizou.    

O problema de João originou-se do fato que ele não teve suporte emocional para 

realizar escolhas e estava incapaz de dizer se uma opção era melhor que outra. Assim 

observa-se que as emoções fazem um papel importante em nossa habilidade para tomar 

decisões. Elas nos permitem distinguir entre agradável e desagradável, importante ou trivial, 

e, significativamente, nos permitem reconhecer ameaças ao nosso bem-estar, proporcionando 

um senso de bom ou ruim. 

2.2.4 Dois Hemisférios 

Recentemente, as diferenças entre os dois hemisférios do cérebro humano estimularam 

mais o interesse das pessoas. Alguns livros começaram a explorar a idéia de diferenças entre a 

personalidade do lado direito do cérebro e a personalidade do lado esquerdo. Porém, muitas 

dessas afirmações não estão comprovadas.   

A maioria dos indivíduos tem um corpus callosum perfeitamente funcional, e os dois 

lados do cérebro estão comunicando-se entre si constantemente. Enquanto poderia haver 

certas preferências e assuntos relativos a qual lado do cérebro usasse para isso, tais coisas 

raramente afetam os indivíduos saudáveis de modo verdadeiramente notável ou pertinente. 
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Alguns dos livros que tentam explicar caráter em termos de lado direito e lado esquerdo do 

cérebro  simplificam por demais os assuntos relativos à personalidade (CARTER, 1999).   

No entanto, isso não significa dizer que não há diferenças entre os hemisférios da 

mente. Estudando indivíduos que sofrem algum dano em um dos hemisférios, os cientistas 

aprenderam que eles têm algumas diferenças interessantes, e isto inclui como eles se 

comportam frente à emoção.   

Se um lado de sua mente visse um copo como meio-vazio e a outra metade visse o copo 

como meio-cheio, o otimista seria seu hemisfério esquerdo. Na realidade, o esquerdo poderia 

ser tal um otimista extremo que negou que faltou qualquer líquido ao copo.   

Vítimas de derrame que tiveram o seu lado direito afetado permanecem 

surpreendentemente felizes e positivos em relação à situação delas, embora elas pudessem ter 

sofrido um dano severo ao cérebro. Parece que o lado esquerdo do cérebro toma o controle 

assume e põe algo positivo em tudo, indiferentemente se tal otimismo está garantido. Muitas 

vezes, tais pacientes são tão otimistas que se recusam a reconhecer uma capacidade 

diminuída. Em alguns casos, aqueles que sofrem de paralisia como resultado de um golpe 

recusam-se a reconhecer o fato que perderam qualquer controle voluntário do seu corpo.   

O lado direito do cérebro é responsável por reconhecer os aspectos negativos de uma 

situação. freqüentemente, vítimas de um golpe que afetou o lado esquerdo do cérebro têm 

uma visão da situação pior do que ela é. Tais pacientes são o oposto das vítimas super-

otimistas e tendem a ver a experiência delas de uma maneira extraordinariamente medrosa e 

agoniada.   

A maioria das pessoas com os hemisférios funcionais e o corpus callosum em perfeito 

estado, baseia-se nas duas metades para manter o senso de perspectiva equilibrado. Observa-

se atentamente que o copo está meio-vazio e meio-cheio, e pode-se avaliar a situação com 

isso em mente. Esta perspectiva balanceada permite uma identificação prática e razoável de 

problemas e o otimismo para controlar tais problemas sem ruir.   

2.2.5 Emoção e Drogas 

A emoção e o uso de drogas são firmemente e indissoluvelmente conectados. A 

sensação criada por drogas recreativas atrai usuários por uma série de razões, incluindo 
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experiências pessoais e auto-medicação errônea encarando uma desordem de humor. A 

sensação altera a química do cérebro de tal modo que este fica dependente dela para manter 

qualquer senso interno de bem-estar emocional. Em outras palavras, o usuário é viciado na 

droga.   

Infelizmente, o uso de droga é visto freqüentemente só no senso criminal e os usuários 

são aqueles transgressores da lei que não querem nada com a vida. O uso é, em todo senso, 

uma doença mental e requer tratamento para tal. Há locais onde sentenças criminais servem 

para restringir o fluxo de drogas ilegais, porém sem programas de tratamento médico farão 

pouco para restringir a demanda para tais substâncias.   

a) Substâncias Químicas e Efeitos   

As anfetaminas são drogas altamente viciadoras e afetam o cérebro porque são 

estimulantes, causam a liberação de dopamina e noradrenalina. O uso a longo prazo pode 

causar degeneração das células nervosas que geram os neurotransmissores, causando, assim 

depressão crônica.   

A cocaína trabalha bloqueando os mecanismos que se livram do excesso de dopamina, 

seratonina, e noradrenalina. O usuário experimenta sentimentos de euforia, confiança, e 

energia freqüentemente nervosa, do tipo maníaca. Sem a droga, o usuário cai em extremo 

nervosismo, depressão e falta de auto-estima.   

Morfina e heroína são drogas altamente ativas feitas da planta do ópio. Os opiáceos 

trabalham criando um aumento súbito de dopamina. Eles ligam-se aos receptores 

normalmente usados pela endorfina natural.   

b) Sensibilidade e Tolerância   

O usuário de drogas tem afetado negativamente os receptores que se ligam para torná-

los menos sensíveis. Isso cria dois problemas: o vício, porque os receptores dessensibilizados 

não responderão aos níveis do neurotransmissor natural para o qual eles foram planejados. O 

usuário na verdade acaba precisando da droga para adquirir esses receptores para trabalhar.    

A dessensibilização cria o segundo problema, conhecido como tolerância. Como os 

receptores do usuário tornam-se menos sensíveis, a dose necessária para que a droga faça o 

mesmo efeito é cada vez maior. Freqüentemente ficam tão tolerantes a uma determinada 
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substância que precisam de doses extremamente altas para sentir seus efeitos emocionais. 

Freqüentemente, tais doses são tóxicas e resultam em morte.    

Historicamente, a sociedade Ocidental mostrou uma tendência para descrever emoção 

em condições negativas. Freqüentemente é vista como a ovelha negra da consciência. Pessoas 

que expressam os sentimentos estão freqüentemente rotuladas como fracas, irracionais ou 

histéricas. Crianças jovens, meninos mais que meninas, são castigados freqüentemente por 

expressar aflição, tristeza ou dor. Embora um certo grau de controle emocional seja uma 

habilidade social importante e um carimbo oficial de maturidade, a noção de que ela é 

irracional, primitiva e prejudicial ao nosso bem-estar, está muito longe da realidade 

(DAMASIO, 2002).   

 

2.3 Memória   

 

O cérebro humano mantém inúmeras impressões, algumas transitórias, outras que 

guarda para a vida inteira. Essas impressões são chamadas memórias. As informações que 

vêm dos sentidos chegam em partes e são então reconstruídas para formar a percepção. 

Novamente a percepção é fragmentada para passar à memória. Cada fragmento é enviado  

para armazenamento em uma parte diferente da imensa biblioteca interna de cada indivíduo. 

À noite, enquanto o corpo descansa, esses fragmentos são recuperados dos seus lugares, 

encaixados e “imaginados” novamente. Cada episódio assim é gravado mais profundamente 

na estrutura neural até que chega o momento em que a pessoa fixou efetivamente (CARTER, 

1999).   

Uma das características exclusivas da memória humana é a seletividade. Enquanto a 

noção de se lembrar de tudo que a pessoa fez alguma vez e foi bom, a realidade de tal situação 

seria seguramente a aquisição de muita informação periférica útil.   

Assim o cérebro seleciona qual experiência e informação deve manter nitidamente e 

qual deixaria enfraquecer. A mente faz isso pelo uso e processamento do que é comumente 

chamado de memória de curto prazo. O destino de uma memória desse tipo depende das 

emoções que as informações evocaram mais intensamente e com que freqüência a informação 

é ou foi encontrada.   
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O hippocampus faz um papel principal na memória. Evidências indicam que a maioria 

das recordações de curto prazo é armazenada e processada por ele. Ele determina quais 

recordações são enviadas ao córtex para armazenamento de longo prazo e quais podem  

enfraquecer. Em outras palavras, o hippocampus é responsável pela transição de curto prazo 

para a memória de longo prazo (CARTER, 1999).   

2.3.1 Memória e Trauma   

Acredita-se que experiências particularmente traumáticas podem passar sem atingir o 

hippocampus e ir diretamente à amígdala. Tais recordações são inconscientes; o 

armazenamento individual não é percebido. Os cientistas acreditam que recordações 

armazenadas nas amígdalas são responsáveis por fobias e síndromes de tensão pos-

traumáticas (CARTER, 1999).   

Por exemplo, suponha que, acidentalmente, uma criança ponha a mão em uma 

superfície quente e receba uma queimadura bastante dolorosa e sórdida. Se essa experiência 

estiver transtornando particularmente essa memória poderia ser armazenada na amígdala e 

poderia reaparecer como um medo inexplicável de queimaduras ou de estar queimando.   

2.3.2 Memória e Emoção   

Agora suponha que a mesma coisa aconteça, mas a experiência seja mais desagradável  

do que catastrófica na mente da criança. Ela sofre dor e medo e aprende a não tocar aquela 

superfície quente. Isso é armazenado de forma rápida nos registros perigosos da memória ao 

longo da vida dela, devido à tensão emocional causada pela queimadura e ao fato de que esta 

informação afeta diretamente a sobrevivência (CALVIN, 1998).   

O componente emocional de memória é a razão da frustração de muitos pais: lições  

aprendidas de maneira difícil são registradas mais claramente nas mentes das crianças do que 

advertências ou repreensões. Muitas vezes tais advertências tagarelam ao redor da memória 

brevemente antes de diminuir a um vislumbre sutil de recordação.   

Informações em nossa memória de curto prazo que são utilizadas freqüentemente ou  

repetidas  muitas vezes, tornar-se-ão, eventualmente, parte de nossa memória de longo prazo. 

Quando a maioria das pessoas pensa em lembranças com prazer, estão acessando recordações 
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a longo prazo, que seu cérebro determinou importantes o bastante para autorizar uma vida 

mais longa. É importante entender que há, freqüentemente, diferentes tipos de recordações a 

longo prazo e que essas muitas vezes têm vários componentes diferentes.   

Cientistas pensam freqüentemente em instintos como memórias geneticamente 

codificadas. Eles são armazenados no núcleo da espinha dorsal e geralmente ficam com a 

pessoa por toda a vida. Por exemplo: pessoas tipicamente irão saltar ao ouvir um barulho alto, 

que soe de repente.   

Experiências particularmente traumáticas poderiam criar recordações de medo. Essas 

memórias são armazenadas na amígdala. As pessoas com tais recordações não estão cientes 

de que as possuem. Os cientistas acreditam que recordações de medo são responsáveis por 

fobias e desordens de tensão pós-traumáticas.   

A memória processual ocorre quando o indivíduo, ao repetir um movimento muitas 

vezes, faz com que a memória daquele movimento seja armazenada no putamen e no 

cerebellum. A memória de como andar de bicicleta é armazenada nessas áreas. Isto explica 

porque certas atividades parecem ficar automáticas com bastante prática.   

Memórias episódicas são pessoais, como filmes que representam experiências passadas. 

Os elementos dessas memórias são armazenados em várias partes do córtex, sendo  

recuperados e organizados pelos lóbulos fronteiriços. Por exemplo, algo mostrado é  

armazenado no córtex visual, enquanto que um aroma é armazenado em um lugar diferente.   

Ao reconstruir a memória, o córtex fronteiriço conecta ambos os elementos. O processo 

de reconstrução é parte da razão porque às vezes confundem-se os fatos. Pode-se construir 

uma imagem visual do que freqüentemente aconteceu com maior probabilidade que dizer os 

sons que aconteceram. Como tal, a lembrança do que foi ouvido será eventualmente mais 

delineada que a lembrança do que foi visto. Memórias que não são reconstruídas 

freqüentemente tendem a ser esquecidas.   

As falsas memórias existem. Elas são memórias que são construídas baseadas no poder 

de sugestão ou o “floreamento” de memórias reais que estão nebulosas. Estudos envolvendo 

pacientes que sofrem de memórias falsas indicam que enquanto a pessoa pode pensar que a 

experiência era real, o próprio cérebro sabe melhor. PET (Positron Emission Tomography) 

realiza um esquadrinhamento do cérebro demonstrando que as falsas lembranças foram 

geradas exclusivamente nos lóbulos fronteiriços, não nos lóbulos temporais onde as 

lembranças reais se situam.   
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As memórias semânticas são fatos que estão armazenados no lóbulo temporal. Por 

exemplo, saber que o presidente dos EUA mora na Casa Branca é uma memória semântica. 

Elas diferem de lembranças de episódios já que são independentes do passado de uma pessoa.   

 As doenças que afetam a memória estão colocadas no Anexo 1. 

2.4 O Self   

Damásio, em seus relatos, coloca que: “o sentido do self tem um precedente biológico 

pré-consciente, o proto-self (...)” (DAMÁSIO, 2000 p. 201).  

O proto-self é “um conjunto coerente de padrões neurais que mapeiam, a cada 

momento, o estado da estrutura física do organismo nas suas numerosas dimensões. Não 

somos conscientes do Proto-self. Ele é composto de dispositivos reguladores que mantém a 

vida sob controle” (DAMÁSIO, 2000 p. 201). 

Um exemplo do proto-self seria quando a pessoa está atravessando a rua e, de repente, 

pela audição ou visão, percebe um veículo vindo em alta velocidade. Quase que 

instantaneamente, surge uma emoção: o medo e, de maneira independente, inúmeras reações 

alteram o organismo, tais como: o intestino, o coração e a pele, entre outros órgãos. A 

experiência ou o conhecimento de alguma coisa – que seria parte da consciência – ainda não 

ocorre.   

A seqüência de uma reação a uma situação de perigo é a seguinte: as pupilas se dilatam 

para captar a maior quantidade de informações, sem preocupar-se com detalhes, o coração 

acelera para provocar força muscular, no pulmão os bronquíolos se dilatam para aumentar a 

capacidade de absorver mais oxigênio, o corpo começa a quebrar gorduras para gerar energia 

aos músculos, o fígado quebra açucares para produzir energia, os rins produzem adrenalina 

que contrai os vasos sanguíneos fazendo com que o sangue circule mais rápido. Só depois o 

córtex começa a entender que estímulo é aquele, então, a partir desse momento, a razão entra 

em cena.  

A parte da consciência denominada self-central surge quando, internamente, o 

organismo constrói e exibe um tipo específico de conhecimento sem palavras. É o “re”-

conhecimento que o organismo foi modificado por um objeto externo. O mecanismo de 

produção do self central sofre mudanças mínimas no decorrer de toda a vida. O ser humano é 

consciente do self-central. Exemplificando: ao escutar uma música, o ser humano sabe que é 
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ele escutando a música, ele está consciente disto. Ao acabar a música, fatos que surgiram 

durante sua execução podem ficar registrados na memória, apropriadamente categorizados e 

relacionados a outras que levem ao passado ou ao futuro antevisto. Essa complexa operação é 

o desenvolvimento do self-autobiográfico. Dele surge a informação sobre quem é o ser 

humano, onde nasceu, quem são seus pais, acontecimentos marcantes em sua vida, suas 

preferências. O self-autobiográfico muda em decorrência da experiência, sendo mais passível 

de mudanças do que o self-central que se reproduz de modo incessante, essencialmente da 

mesma forma durante toda a vida.  

A modelagem inicia-se no proto-Self, no qual é desenvolvido o instinto de 

sobrevivência e estende-se para as principais estruturas do Self Central e Self Autobiográfico.  

A consciência para Damásio resume-se em entender dois problemas: “como reconhecer 

e armazenar imagens de um objeto e o sentido do self no ato de conhecer” (DAMÁSIO, 2000 

p24). O Self está relacionado com a identidade da pessoa, porém é independente da cultura 

desta pessoa. 

2.4.1 O Desenvolvimento do Idioma   

O idioma e a cultura formam um importante papel no desenvolvimento da mente e de 

como percebe-se o mundo. É importante entender que, na maioria dos casos, idioma e cultura 

são indissoluvelmente conectados. Evidências recentes indicam que a consciência do self, o 

conhecimento que a pessoa é um ser separado e independente, não é dependente de cultura ou 

idioma. Isto contradiz teorias anteriores que sustentavam que a percepção do self é 

completamente dependente do desenvolvimento do idioma. Porém, o desenvolvimento da 

identidade, ou o self social, aparece completamente dependente de ambos: idioma e cultura.   

A maioria dos seres humanos fala de uma maneira ou de outra. No entanto, é evidente 

que crianças não expostas a um idioma até uma certa idade, perderá a capacidade para 

aprender importantes técnicas acerca deste idioma. A evidência para isto está baseada em 

pesquisas que envolvem as chamadas crianças selvagens. Incidências registradas de tais 

crianças são raras. Na maioria dos casos conhecidos, é aparente que muitas destas vieram a 

este estado como resultado de negligência e abuso. Um dos casos mais famosos é Genie, uma 

jovem menina que foi achada com 13 anos depois de passar a maior parte de sua vida 

amarrada a uma cadeira (ECCLES, 2002).    
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Apesar do resgate de Genie deste estado isolado em 1970, ela não pôde compreender o 

significado da sintaxe (gramática). Ela, porém, fez melhorias crescentes em semântica e agora 

tem um vocabulário extenso. Assim se parece que a introdução de sintaxe tem que vir durante 

os primeiros anos, mas a habilidade para aprender palavras novas continua pela vida adulta 

(ECCLES, 2002).   

Pesquisas no cérebro de Genie revelaram que ela usa o lado direito do cérebro quando  

fala. Isto, em si mesmo, não é notável, dado que o centro de idioma fica situado no lado 

direito do cérebro em 5 por cento da população (as pessoas principalmente canhotas). O que é 

incomum é que Genie faz isto não porque o centro de idioma dela se desenvolveu no 

hemisfério direito, mas porque seu centro de idioma (situado no hemisfério esquerdo), 

privado do som da fala humana, tinha se atrofiado (ECCLES, 2002).    

A parte do cérebro que usa agora para o idioma normalmente é reservada para sons 

ambientais. Os investigadores acreditam que esta área permaneceu ativa como resultado de 

ouvir barulhos distantes, como cantar dos pássaros, ruídos da porta do banheiro, pisos 

rangendo, e assim por diante.   

2.4.2 Idioma e Pensamento   

As pesquisas tentam encontrar qual a importância do idioma na formação do 

pensamento. A maioria das pessoas diz que a mente traduz os seus pensamentos 

imediatamente de imagens em palavras. Um assunto de debate entre antropólogos, lingüistas, 

biólogos e neurocientistas durante anos foi o tema de que pessoas falantes de idiomas 

diferentes pensam diferentemente.   

Recentes evidências indicam que alguns aspectos de pensamento são afetados através 

do idioma, mas que a maioria pensou que os processos permanecem os mesmos por linhas 

culturais. Algumas das evidências mais constrangedoras que mostram a influência do idioma 

no pensamento foram produzidas por Stephen C. Levinson (MAX PLANCK, 1998).   

Levinson e seus colegas estudaram as diferenças entre os oradores de idiomas que 

descrevem relações de espaço em termos do corpo (como inglês) e aqueles elementos de uso 

do ambiente deles (como de alguns idiomas australianos Aborígines).    
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Por exemplo, pessoas de língua inglesa recorreriam ao braço direito ou esquerdo. Os 

Aborígines australianos recorreriam ao seu esquema de direção, braço norte/sul/leste/oeste, 

dependendo de qual direção eles estavam se referindo. Para falar usando o idioma Aborígine, 

um orador deve estar atento a sua posição em relação às quatro indicações da bússola. O 

trabalho de Levinson (MAX PLANCK, 1998) mostrou, em cruzamentos de estudos 

lingüísticos e culturais, que os Aborígines realmente estão atentos a indicação da bússola a 

toda hora.   

Quando a maioria das pessoas é solicitada a se identificar, ela freqüentemente o faz 

dentro da própria religião, nacionalidade, etnia, idioma, ou trabalho. Estes componentes 

culturais são uma parte principal da maioria da identidade das pessoas. Assim, muitas  

percebem ameaças a estes constructos culturais como ameaças a quem eles são.    

Os assuntos para pessoas interessadas por ameaças ao modo de vida delas, não são 

mudanças da vida do dia-a-dia, mas desafios para a identidade delas. Confia-se nas 

identidades para entender relações dentro de nosso grupo social e com o mundo. A criação da 

identidade vai além da consciência do self. Autoconsciência é o conhecimento que cada 

pessoa é um indivíduo separado e distinto dos outros. A identidade é um constructo que a 

própria pessoa edifica enquanto usa ferramentas providas por sua cultura, idioma e família 

para criar um self social.   

 

2.4.3   A Diferença Entre Identidade e Autoconsciência   

A própria identidade é a percepção de quem o indivíduo é, a sua autoconsciência é o 

conhecimento de quem o indivíduo é. Alguns aspectos da identidade são criados - a escolha 

de carreira, por exemplo - e alguns aspectos são baseados em suas experiências e, como tais, 

dependem de sua memória.  Há alguns aspectos de identidade que estão além do próprio 

controle, tais como o gênero, a cor de pele e a idade. 

O nível de identidade determinada pelo self é dependente do número de papéis 

prescritos em uma sociedade e a rigidez com que esta espera que os indivíduos se amoldem a 

esses papéis. Identidade e autoconsciência também podem ser pensadas em termos de self 

autobiográfico e o self central.   
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Damásio esboça em seu livro dois tipos de consciência e dois tipos de self. O que ele 

chama consciência central é um "sentido do self sobre um momento - agora - e sobre um lugar 

- aqui". Assim, o self central é uma "entidade passageira, ininterruptamente recriada para cada 

e todo objeto com que o cérebro interage" (DAMASIO, 2000).    

A consciência central é estável em toda a vida de um organismo, e não é 

exclusivamente humana. A consciência central é baseada em imagem, não é baseada em 

idiomas e é fundamentada firmemente no presente, diferente da consciência estendida distinta 

e do self autobiográfico.   

Na consciência estendida Damásio mostra que ambos, o passado e o futuro antecipado 

são sentidos continuamente com o aqui e o agora em uma ampla varredura como um romance 

épico (DAMASIO, 2000).    

O senso tradicional do self, que ele chama self autobiográfico, contrasta com o self 

central, nisso "corresponde a uma coleção não transiente de fatos únicos e maneiras de ser que 

caracterizam uma pessoa" (DAMÁSIO, 2000). O autor chama de registro organizado que 

coleciona a memória autobiográfica. Diferente da consciência central, a consciência estendida 

é dependente da memória que trabalha, do raciocínio e do idioma, e evolui toda a vida.   

São relacionados os dois tipos de self, relacionado a cada um deles e inter-relacionados 

a dois tipos de consciência. O self autobiográfico precisa do self central e da consciência 

central para desenvolver. O self central e consciência central podem existir sem o self 

autobiográfico e consciência estendida; porém, o contrário não é possível. Além disso, 

emoção é neurologicamente conectada a consciência e nosso corpo físico, tecendo uma rede 

complicada que se chama de Ego.   

Há determinadas condições que podem causar problemas de identidade. Estas incluem 

perda de memória, desordem de identidade dissociativa - desordem de personalidade múltipla, 

e práticas sociais opressivas.   

2.4.4 Perda de Memória   

Considerando que as identidades dependem, em grande parte, da experiência, uma 

perda de memória pode causar dano significante ao senso de quem cada pessoa é. A extensão 

do dano depende de que tipo de perda ocorre.   
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Indivíduos poderiam esquecer de experiências anteriores ou posteriores a um 

determinado evento, perda da habilidade para reconhecer faces, esquecimento de nomes ou da 

história familiar, dificuldade com muitos outros elementos que são dependentes da memória. 

Estes tipos de eventos podem ser muito importantes para determinar a identidade de uma 

pessoa e freqüentemente podem resultar em muita tensão para o indivíduo afetado 

(DAMASIO, 2000).   

Por exemplo, quando Jerry Garcia (do conjunto Grateful Dead) teve uma perda de 

memória devido a complicações geradas pelo abuso de drogas, ele esqueceu de como tocar 

guitarra. Garcia, depois da perda de memória, não era capaz de se identificar como guitarrista, 

já que não possuía mais aquela habilidade em particular. Felizmente para Garcia (e os fãs do 

Grateful Dead), ele reaprendeu a tocar o instrumento que havia escolhido (CARTER, 1999).   

 

2.4.5 Desordem da Identidade Dissociativa   

Filmes como por exemplo “Sybil” (em português Arquivos do Insólito) fizeram o 

público ficar fascinado com a Desordem de Identidade Dissociativa (DID), mais comumente 

conhecida como desordem de personalidade múltipla. Alguma controvérsia relativa a esta 

desordem existe, como questionam alguns psicólogos se DID é uma condição real 

(DISSOCIATIVE, 2003).    

A DID é caracterizada pela presença de duas ou mais identidades separadas que 

controlam as ações de uma pessoa e o seu comportamento. Pessoas com DID freqüentemente 

experimentam aberturas na memória que são mais significantes que o esquecimento usual.  A 

DID é muito ligada a uma desordem causada por stress devido a um trauma ou um pós-

trauma. Muitas pessoas diagnosticadas com DID conduzem vidas funcionais e prósperas e 

desafiam a noção de que a condição delas é não adaptável. Muita controvérsia existe em 

relação a como a DID deveria ser controlada e tratada. Alguns médicos sentem que o 

tratamento deveria impor uma fusão das personalidades existentes em uma só, enquanto que 

outros discordam e sentem que pacientes com a DID deveriam ser ensinados a viver 

prosperamente com tudo o que as identidades separadas permitem.   
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2.4.6 Trauma de Cérebro e Ferimento   

Pessoas que tiveram o corpus callosum afetados cirurgicamente, ou devido a um 

acidente, são chamadas de pacientes com divisão-de-cérebro. O corpus callosum é um grupo 

de nervos que permite aos dois lados de seu cérebro comunicarem-se entre si. Cortando-o 

termina esta comunicação.    

A pesquisa que envolve os pacientes com divisão-do-cérebro mostrou que os dois lados 

não só poderiam sofrer emoções diferentes, mas poderiam ter desejos diferentes e até mesmo, 

motivações.  Observa-se por exemplo, o caso de J.A., um paciente de Michael Gazzaniga da 

Universidade da Califórnia. Ele era um paciente com divisão-de-cérebro que possuía bastante 

habilidade de idioma no hemisfério direito (lembrar que o centro do idioma no cérebro fica 

situado no hemisfério esquerdo) para soletrar palavras, usando cartas de Scrabble, com sua 

mão esquerda. Geralmente, o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo, e 

vice-versa (GAZZANIGA,2002).   

Gazzaniga projetou uma experiência na qual J.A. foi questionado em uma série de 

perguntas que eram inicialmente registradas pelo hemisfério esquerdo somente e, depois, 

registradas pelo hemisfério direito. Estas perguntas exigiram que J.A. analisasse muitas coisas 

inclusive comidas, cores, e o nome da sua namorada.   

O médico descobriu que o hemisfério direito de J.A. viu estas coisas mais 

negativamente e obteve uma taxa menos alta que seu hemisfério esquerdo. Além disso, 

quando o hemisfério esquerdo de J.A. foi questionado sobre o que desejaria fazer quando se 

graduasse, ele respondeu que queria se tornar um desenhista. Quando a mesma pergunta foi 

efetuada para o hemisfério direito, ele respondeu que  queria se tornar um motorista de carro 

de corrida.   

Um outro fenômeno incomum que afeta alguns pacientes com divisão-de-cérebro é 

chamado “mão-alheia”. É caracterizado pela inabilidade de um paciente controlar 

voluntariamente sua mão não dominante.  Pacientes que experimentam mão alheia poderiam 

abrir uma porta, só para ter a outra mão fechando-a. Uma mulher teria dificuldade em se 

vestir pela manhã porque ela escolheria uma roupa  para usar e a mão alheia escolheria outra 

(FIGUEIREDO, 2002).    

Existe relatos que parecem absurdos, mas acontecem. Por exemplo, um homem que 

narrou a ação de sua mão direita abraçando a esposa e a sua mão esquerda batendo nela. 
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Outro relato é de um homem temeroso que sua "mão alheia" o estrangulasse durante o seu 

sono. É importante entender que só ocasionalmente ela pode fazer alguma coisa perigosa; 

tipicamente, o que mais ocorre são coisas passageiras que causam aborrecimentos 

(FIGUEIREDO, 2002).   

Alguns cientistas especulam que este fenômeno acontece quando o hemisfério direito 

percebe que há uma tarefa para ser realizada e acha algum modo para participar. Isto é 

semelhante a alguns modos para confabulação de que alguns pacientes com perda de memória 

se encaixam. Nesses casos, os contos fantásticos, que são tecidos, servem para encher 

aberturas em sua memória. No caso de mão alheia, as estranhas e freqüentes artimanhas 

produzidas servem para encher de informação brechas relativas à função motora.   

Outros investigadores acreditam que ela seja o resultado de duas esferas separadas de 

consciência. Eles acreditam que cortando a linha de comunicação literalmente entre os 

hemisférios impede para a mão esquerda de saber o que a mão direita está fazendo. Como 

resultado, a mão esquerda faz o que quer simplesmente.   

Há evidência para apoiar ambos os argumentos, portanto os cientistas terão que 

pesquisar para assegurar uma resposta que possa justificar tais argumentos. Talvez ambas as 

idéias estejam, até certo ponto, corretas.   

Quando as pessoas normalmente pensam em lesão cerebral, pressentem uma reduzida 

habilidade intelectual ou então crianças com desordens no desenvolvimento. Embora ela  

possa causar ambas as situações, um ferimento traumático no cérebro pode afetar a 

personalidade sem prejudicar a capacidade intelectual.    

Por exemplo, uma mulher que sofreu cirurgia no cérebro para remover um tumor, 

literalmente perdeu seu senso de humor depois da operação. Embora as habilidades cognitivas 

e intelectuais desta permanecessem as mesmas, ela perdeu completamente o senso de alegria e 

jovialidade (DAMASIO, 2000).   

Um caso clássico de mudança de personalidade, resultado de um ferimento traumático 

no cérebro é o de Phineas Gage, um trabalhador de linhas férreas do início do século 19 que 

sofreu o infortúnio de ter uma vara de aço entrando pelo orifício do olho e saindo pela parte 

superior dianteira da cabeça. Ele sobreviveu ao incidente, mas sofreu mudanças no 

comportamento (CARTER, 1999).   

Inicialmente, Gage era uma pessoa determinada, laboriosa; tornou-se distraída,  

impulsiva e de caráter rude. As habilidades intelectuais permaneceram afiadas, mas ele 
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tornou-se incapacitado pela falta de inibição. Em 1994, Hanna e Antônio Damásio 

examinaram o crânio de Gage e a vara de aço que mudou sua personalidade tão 

dramaticamente. Eles determinaram que a vara tinha danificado ambos os lóbulos frontais 

seriamente, particularmente a região do lóbulo fronteiriço esquerdo chamada de região 

ventromedial. Este achado corroborou as informações obtidas de pacientes que atualmente 

sofrem de lesão cerebral semelhante (CARTER, 1999).   

Os pacientes com tal dano podem se lembrar de informação efetiva e executar 

computação matemática, mas não podem manter promessas, compromissos de honra, manter 

um trabalho ou obter sucesso no matrimônio. Perdem a habilidade tanto para planejar o futuro 

quanto para entender como o comportamento deles afeta a si próprio e aos outros.   

Isto não significa que pessoas hostis, sórdidas, rudes e impulsivas sofram de algum tipo 

de dano no cérebro. O comportamento delas poderia ser o resultado de fatores ambientais e 

culturais. Poderiam ter tido experiências que encorajassem a hostilidade como um mecanismo 

de sobrevivência.   

O que é considerado rude para alguém poderia ser aceitável em outra pessoa, família ou 

cultura. Embora cada pessoa tenha a sua mente, é importante entender que a variedade é parte 

da natureza e as diferenças na função mental ou comportamento não são necessariamente 

patológicas. No entanto, às vezes, um comportamento anti-social é patológico, e novos 

avanços no tratamento da desordem no cérebro ofereçam possíveis maneiras para alterar tal 

comportamento.   

Embora o dano causado através de um trauma no cérebro (Traumatic Brain Injury - 

TBI) é freqüentemente permanente, o grau em que este dano afeta a qualidade de vida de uma 

pessoa depende de muitos fatores e, em muitos casos, pode ser minimizado por mudanças no 

estilo de vida e comportamento (JOHNSON, 2002).   

Problemas comuns que desafiam as pessoas que se recuperam de um dano traumático 

no cérebro incluem a perda de memória, dores de cabeça, problemas organizacionais, 

dificuldade de dormir, frustração, depressão e dificuldades de fala. Um dos aspectos mais 

importantes de lidar com um dano desta natureza é consultar um profissional treinado para 

lidar especificamente com esta condição. Isto pode proporcionar para um paciente de TBI 

uma valiosa informação, aliviar a frustração e identificar quais mudanças de estilo de vida o 

ajudarão.   
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2.5 Estudos Sobre a Consciência  

A consciência é basicamente construir um conhecimento sobre dois fatos: um 

organismo está empenhado em relacionar-se com algum objeto e o objeto, nessa relação, 

causa uma mudança no organismo (DAMASIO, 2000).  

“Nós estamos conscientes de algo quando vemos, ouvimos ou sentimos de outra 

maneira”. Mas nem todas as possibilidades foram abordadas, então Rosenthal continua: “Nós 

estamos conscientes de algo quando temos idéia sobre algo como se estivesse presente” 

(ROSENTHAL, 2000). 

Analisando neurologicamente, para tentar exemplificar a presença ou ausência de 

consciência, apresenta-se o relato de um homem relativamente “normal” sentado em uma sala 

e seu observador, um médico. A sala possuía uma janela e uma porta, uma mesa, duas 

cadeiras e uma xícara de chá. O médico procura manter uma conversa com o paciente sentado 

à mesa, porém em um determinado instante não obtém mais resposta. Esta resposta poderia 

ser um sinal de percepção da sua presença, um som ou um movimento ao chamar seu nome. O 

paciente fixa seu olhar em um ponto da sala, eleva a xícara, bebe o chá, levanta da cadeira, 

caminha. Só após algum tempo e insistência do médico volta a conversar. Ele obteve uma 

perda momentânea da consciência. Ficou somente com o estado de vigília (DAMASIO, 

2000). 

É importante observar também o que não é consciência. Por exemplo, Watson questiona 

se atenção é o mesmo que consciência. O mesmo autor pergunta se a consciência relaciona-se 

com memória de trabalho e percepção. Muitos usam estes termos sem criticar como parte da 

tradição literária e social (Watson appud BAARS, 1997). 

A consciência opera através da memória de trabalho para coordenar as informações 

provenientes de várias fontes quer sejam do passado, presente ou previsões para o futuro. Sua 

função crucial é permitir ao organismo refletir nas opções disponíveis e escolher uma 

determinada ação ou estratégia adicionando-se o peso de experiências passadas. 

A percepção sensorial tem qualidades conscientes robustas, que são denominadas pelos 

filósofos de qualia: cor, textura, gosto, suavidade, sensação de áspero, umidade, pontiagudo e 

dor contínua, e outras. A consciência perceptiva deve ser o modo mais antigo. Dois 

argumentos mostram que percepção sensorial e consciência não são as mesmas coisas 

(ECCLES, 1992). 
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Há conteúdos na consciência que não são percebidos. Imagens mentais vívidas ou 

algum pronunciamento interno não são dirigidos ao exterior, embora eles mostrem qualidades 

sensoriais. As abstrações, assim como o sentido da matemática, não envolvem o qualia, 

exceto em algumas associações incidentais. E muitas intenções claras, reportáveis e precisas 

são convencionalmente consideradas como conscientes. Assim diferentes tipos de conteúdos 

podem ser conscientes, dentre eles, a percepção é somente um deles (BAARS,1997).  

A consciência é a parte que cuida das “relações públicas” do cérebro, e é utilizada para 

acessar todas as funções dele. Os mecanismos de atenção existem para controlar o acesso a 

este órgão de relações públicas, seria uma parte central do processo da consciência.  

Sendo assim, a seleção da atenção é necessária por duas razões. Primeiro para controlar 

a alocação de recursos, dirigindo o sistema de conhecimento (cognição) para problemas e 

estímulos significantes fazendo-os conscientes em uma proporção à sua importância 

motivacional e informativa. Alguns exemplos disso seriam: prestar atenção a eventos pessoais 

e biológicos, à resistência a estímulos significantes para acostumar a consciência e uma 

tendência para prestar mais atenção a problemas que demandam soluções inovadoras. Se um 

ser humano perde acesso a ela, torna-se incapaz de enfrentar emergências e oportunidades não 

esperadas.  

Segundo, para regular o fluxo de informações novas, não confrontando muita ou pouca 

novidade. Excessivas novidades podem ter um efeito emocional de forte impacto e muitas 

redundâncias podem desperdiçar a capacidade de processamento. O sistema nervoso deve 

encontrar um balanço entre estes dois níveis e processos seletivos devem otimizar este 

balanço (BAARS,1997). 

Mathis e Mozer (1995) propõem a teoria estável da consciência ou a teoria da 

estabilidade da consciência. Ela é baseada em três pontos. Primeiro: a arquitetura cognitiva 

humana consiste num conjunto de funcionalidades especializadas, módulos computacionais 

interconectados. Um módulo visual de reconhecimento de objetos deve gerar saídas 

consistentes com as restrições de realizabilidade regidas no espaço tridimensional. Segundo: a 

operação de cada módulo é um estágio de dois processos, um mapeamento de processamento 

rápido e outro mais lento (relaxamento de procura) que transforma esta saída em algo melhor 

processado. E, como terceiro ponto, a hipótese central é que estados estáveis temporariamente 

entram na consciência. Um exemplo seria que a saída estável do processo de procura relaxada 

de qualquer módulo entra na consciência. Isto implica que não há um módulo consciência em 

especial. O conteúdo é distribuído entre os módulos (MATHIS, 1996). 
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Neste capítulo colocou-se os principais pontos relativos à formação, desenvolvimento e 

funcionamento da mente, consciência e cérebro humano, além da teoria do self, como parte da 

fundamentação ao modelo formulado para robôs móveis. No próximo capítulo serão 

abordadas as características dos robôs. 

 



 

3 ROBÔS 

Inicialmente, os robôs foram concebidos para trabalhar em um ambiente fechado, 

muitas vezes dentro de uma indústria, para realizar trabalhos repetitivos. Entretanto, 

atualmente, os robôs não são concebidos simplesmente para realizar este tipo de tarefa, mas 

sim, muitas vezes são utilizados para resolver problemas que crescem em complexidade e 

tamanho. Para resolver estes problemas algumas características são necessárias como, por 

exemplo: interação com o mundo real, movimentos, flexibilidade e percepção (FERREIRA, 

1997). 

3.1 Introdução 

Com o poder de armazenamento e processamento aumenta a busca incessante pelo 

modelo ideal, daquele robô que possa construir algo que ele não foi preparado para construir, 

ou que possa tomar uma decisão que não tenha sido previamente armazenada em seus bancos 

de dados.  

Quando se fala de robôs, a imaginação transporta a um mundo de ciência e ficção com 

máquinas que aparecem em filmes de cinema, com aparência quase humana, com instintos 

assassinos, ou com grande senso de humor e simpáticos, outros, inofensivos. 

Sendo prático e objetivo o homem realiza muitas tarefas que são repetitivas e não 

exigem toda a capacidade inerente ao ser humano para realizá-las. Outras tarefas são 

realizadas em ambientes hostis e poderiam ser realizadas por algum autômata. Este é um 

desafio atual, e muita coisa tem sido feita para tal. Um protótipo japonês para realizar tarefas 

cotidianas já foi construído, mas o seu preço está fora do alcance da maioria.  

3.2 Leis da Robótica 

A robótica é uma atividade que envolve conhecimentos de eletrônica, mecânica, 

informática, matemática e física. Outras disciplinas também auxiliam a construção de um 

robô. Uma definição adotada pelo Instituto Norte-americano de Robótica (ROBOTICS, 2002) 

aceita internacionalmente é: 
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- Manipulador multifuncional e re-programável, projetado para mover materiais, peças, 

ferramentas e dispositivos especiais, mediante movimentos programados e variáveis que 

permitem terminar várias tarefas.  

Outra definição aceita mundialmente pode ser a seguinte: aparelho automático que 

realiza funções geralmente executadas pelo homem ou uma máquina com forma humana. 

O termo robot deve-se a Karol Capek que o utilizou em 1917 pela primeira vez para 

denominar uma máquina construída pelo homem e dotada de “inteligência”. É derivado de 

robotnik, termo que significa escravo de trabalho. 

Em 1942, Isaac Asimov começou a utilizar o termo em suas obras e acabou por 

populariza-lo. Foram do mesmo autor as leis da robótica (CLARKE, 1994): 

− Lei Zero: um robô não pode prejudicar a humanidade ou através de sua falta de ação 

permitir que algum dano seja feito para a humanidade. 

− Primeira Lei: um robô não pode prejudicar um ser humano, ou através de sua falta de 

ação, permitir que seja feito um dano ao ser humano. 

− Segunda Lei: um robô deve obedecer as ordens dadas pelos seres humanos, exceto quando 

tais ordens estejam contra a primeira lei. 

− Terceira Lei: um robô deve proteger a sua própria existência, sempre quando esta proteção 

não entre em confronto com a primeira e a segunda lei. 

Atualmente, os robôs construídos ainda não possuem inteligência e autonomia 

suficientes para deparar-se com estas leis, mas é sempre bom estar preparado para o que vier 

no futuro. Possivelmente foi este o argumento utilizado por Asimov para criar estes 

mandamentos: um robô do futuro. 

3.3 Tipos, Funções e Classificação 

Os robôs utilizados atualmente na indústria executam tarefas com maior exatidão, 

velocidade, repetitividade e são incansáveis; realizam trabalhos em ambientes perigosos e até 

inacessíveis ao homem e são mais econômicos que sua contrapartida humana. Esta questão é 
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um problema social enfrentado no mundo inteiro, mas discutir isto não é o objetivo deste 

trabalho. 

As funções que os robôs executam, atualmente, são as mais variadas possíveis: 

− O Sojourney, da missão espacial Pathfinder, projeto da NASA, que foi ao planeta Marte 

em 1997. Foi um robô pequeno (65 cm x 45 cm x 25 cm) que se movia a 60 cm/min e que 

tinha vários objetivos científicos para realizar (NASA, 2002). 

− O que imita uma mariposa controla o bater das asas até permitir que o artefato levante vôo 

(MICHELSON, 2002). 

− Os desenvolvidos para entretenimento e educação são controlados por um computador 

pessoal (PC) e servem para ensinar quais os comandos e a programação permitida para 

realizar ações nos robôs.  

− O cachorro robô que pesa cerca de 16 kg e custa um preço relativamente alto, tenta imitar 

o formato de um cão e também o seu comportamento (AIBO, 2001). 

− O utilizado para evitar seqüelas e mortes para seres humanos, que desativa bombas e 

localiza minas (HAVLIK, 1999). 

− Os robôs cirurgiões que realizam cirurgias e/ou auxiliam médicos nas operações 

(ROBOT, 2002).  

− O projetado para relacionamentos sociais com os humanos, é especialista em reconhecer 

pessoas e atuar frente a gestos humanos. 

− Cog é um projeto do MIT baseado na premissa de que a inteligência nos robôs requer 

interação deste com o mundo. Tem um conjunto de sensores e atuadores que tentam 

aproximar o seu funcionamento aos sentidos e mobilidades do corpo humano (COG, 

2002). 

− Uma fábrica japonesa fabricou um protótipo de robô parecido com um ser humano, ele é 

capaz de subir e descer escadas, e realizar tarefas domésticas (ASI, 2002). 

Outros modelos são os robôs voadores, submarinos, micro e nano-robôs. No futuro, a 

imaginação humana aliada à novas tecnologias levará aos mais incríveis projetos. 

A evolução destas máquinas ao longo da história fez surgir vários tipos de 

classificações (NATO-OTAN, 2002). Uma classificação geral seria a seguinte: 
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• Robôs industriais  
  

• Veículos de controle remoto 

- Terrestres 
- Aquáticos 
- Aéreos 
- Espaciais 

• Prótese para uso humano  
  

• Robôs didáticos 
- Estáticos 
- Móveis 

Outra classificação para tipos industriais: 

• Manipuladores 

- Manual – controlado diretamente 
- de seqüência fixa – preparado previamente 
- de seqüência variável – pode-se alterar 

• Robôs de repetição da aprendizagem 

• Robôs controlados pelo computador  

• Robôs inteligentes  

• Micro-robôs  

 

Os robôs inteligentes são similares aos controlados por computadores. A diferença é 

que os primeiros têm a capacidade de se relacionar com o ambiente através de sensores  

apropriados e tomar decisões adequadas às circunstâncias em tempo real. São chamados auto-

programáveis.  

Ao observar a forma e o funcionamento dos diferentes tipos de robôs, pode-se deduzir 

que todos têm algo em comum. A estrutura do chassi que é encarregada de lhe dar a forma e 

sustentar seus componentes, pode ser constituída de vários materiais, por exemplo, plásticos, 

metais, entre outros e ter várias formas diferentes. 

Assim como na natureza, os robôs podem ser do tipo endoesqueleto, quando a estrutura 

é interna e os demais componentes são externos; e exoesqueleto, quando a estrutura está por 

fora e cobre os demais elementos (ROBOT, 2002).  
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As fontes de movimento são aquelas que fazem a locomoção do aparelho. A mais 

utilizada é o motor elétrico. A energia elétrica é convertida em energia mecânica rotacional 

que é utilizada para dar movimento às rodas e aos demais elementos de locomoção. Em 

robótica são utilizados motores de corrente contínua, servomotores e motores passo a passo. 

Uma fonte de movimento nova que surgiu recentemente no mercado, são os músculos 

elétricos baseados no metal especial chamado Nitinol (CONRAD, 1997). 

Os meios de locomoção permitem que o robô percorra um determinado caminho ou 

trajetória e pode ser através de rodas, esteiras, pernas ou ventosas. 

3.4 Sensores e Atuadores 

Para um robô relacionar-se com o ambiente é necessário que ele absorva informações. 

Isto é feito através de sensores que permitem a ele se locomover com certa inteligência ao 

trocar informações com o meio. Os sensores são componentes que detectam e percebem 

certos fenômenos e situações e pretendem, de certa forma, imitar os sentidos que os seres 

vivos possuem. Entre os diferentes tipos que se pode encontrar estão as fotocélulas, os 

fotodiodos, os microfones, os sensores de toque, de presença, de pressão, de temperatura, de 

ultra-som e câmaras de vídeo, como parte importante de uma visão artificial do robô. 

O potencial deles relativo à precisão de posicionamento é muito maior que a dos 

humanos. Um homem normal (órgão sensitivo) e saudável é capaz de posicionar sua mão com 

uma precisão de 2 a 3 mm com seus olhos abertos e de 2 cm com seus olhos fechados. Um 

robô sem sensores é capaz de posicionar seu “atuador” (end-effector) com uma precisão de até 

centésimos de milímetros. Deve-se lembrar que qualquer troca nas condições de trabalho de 

uma máquina deste tipo, inclusive a alteração das cargas, poderá causar desgaste no seu braço. 

Sem sensores, ele não é capaz de ajustar-se às novas condições, onde um humano normal 

poderia muito bem se adaptar (DESCHAMPS, 1996). 

Os circuitos de controle são o cérebro do robô e, atualmente, são formados por 

componentes eletrônicos complexos e diretamente proporcionais às funções desempenhadas 

por este.  

Nos sistemas automáticos de manipulação de peças e objetos pode-se distinguir três 

partes estruturais: 
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− A primeira é a máquina propriamente dita, ou seja, todo o sistema mecânico e os motores 

ou atuadores 

− Os sensores de força, visão, tato e som são os detectores necessários para que a máquina 

saiba exatamente o estado de todas as variáveis que necessita para um desempenho ideal. 

− O sistema de controle e linguagem de programação formam o sistema que toma decisões e 

incluem o planejamento e controle dos movimentos e a interpretação dos dados que 

chegam aos sensores. 

Os elementos do braço mecânico podem ser classificados em (NATO-OTAN, 2002): 

• Manipulador ou braço - propicia o movimento do atuador 
  

• Controlador  

- de posição 
- cinemático 
- dinâmico 
- adaptativo 

  

• Elementos de força-motriz  
- pneumáticos 
 - hidráulicos 
- elétricos 

  

• Atuador – elemento terminal  
- ferramenta 

- prensa 

• Sensores  

 

Os elementos rígidos do braço estão relacionados entre si mediante articulações, as 

quais podem ser giratórias ou prismáticas. O número de elementos do braço e as articulações 

que os relacionam determinam os graus de liberdade do manipulador que, nos robôs 

industriais, geralmente são seis. 

O controlador é o dispositivo que se encarrega de regular o movimento dos elementos 

do braço e todo tipo de ação, cálculos e processamento de informações. A complexidade do 

controle varia com os parâmetros que estão envolvidos, existindo várias categorias de 

controladores. O de posição só intervém no controle de posição do elemento terminal, 

podendo atuar ponto a ponto ou em modo contínuo. O cinemático, além da posição, controla a 

velocidade do braço. O dinâmico cuida das propriedades dinâmicas do manipulador, motores 

e elementos associados. O adaptativo, além das indicações anteriores, também considera a 

variação das características do manipulador ao variar a posição.  
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Sob outro ponto de vista, o controlador pode ser de laço aberto ou de laço fechado. No 

primeiro caso envia-se um sinal de controle, mas não se verifica se é executado com exatidão 

ou se houve um erro ao executar. No segundo caso existe uma realimentação de saída, cuja 

informação compara-se com o sinal enviado; tratando-se de erro, procura-se consertar a 

trajetória de maneira adequada para o ponto pretendido no comando enviado. 

Os elementos motrizes ou atuadores se encarregam de mover as articulações através de 

cabos, polias, correntes e engrenagens. Os elementos motrizes caracterizam-se pelo tipo de 

energia que utilizam: 

- pneumáticos: empregam ar comprimido como fonte de energia e utilizam para controlar 

movimentos rápidos, porém de não muita precisão; 

- hidráulicos: são utilizados quando se necessita de uma grande capacidade de carga, junto 

com um controle da velocidade preciso; 

- Elétricos: são os mais utilizados, por seu controle fácil e preciso, e pelas vantagens do 

funcionamento mediante energia elétrica.  

Os sensores em robótica podem ser divididos de acordo com a Tabela 3.1: 

Cinemáticos 

quanto à posição 
quanto à orientação 
quanto à velocidade 
quanto à aceleração 
quanto à proximidade 

Dinâmicos 
conjugado 

força 

tato 

Sensores 

Imagens analógicos 

digitais 

Tabela 3.1 Classificação dos sensores 

Além desta classificação, podem existir outros tipos de sensores, como por exemplo, os 

de presença, som, luz, temperatura, tensão e corrente. Os de proximidade podem ser óticos e 

através de Ultra-som. Suas características: são simples, baratos e eficientes na detecção de 

presença. Não é robusto quanto à iluminação ambiente. A calibração depende da textura da 

superfície. 
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Os sensores baseados em ultra-som funcionam com a aplicação de pulsos de 40 a 

60kHz com duração de 1 ms. A precisão chega a 1% do valor máximo e um ângulo maior que 

30° causa reflexões indesejadas.  

Entre os sensores existem os transdutores, que podem ser analógicos e digitais. São 

instrumentos que permitem transformar uma forma de energia/sinal em outra. Por exemplo 

um alto-falante, ele transforma sinais elétricos em sonoros. Um exemplo contrário, seriam os 

microfones, que transformam um sinal sonoro em sinal elétrico.  

Sensores de pressão são transdutores que convertem a grandeza física pressão em sinal 

elétrico. No seu centro existe uma célula de medição que consiste de uma pastilha com um 

fino diafragma de silício acoplado, no qual caminhos resistivos são formados pela 

implantação iônica para transferir o nível exato de força para a ponte de Wheatstone de silício. 

3.5 Visão de Máquina 

 

A visão de máquina, podendo ser chamada de reconhecimento de padrões, manipula 

estrutura de informações simples ou complexas, ou seja, simples ou complexos elementos de 

visão. A automatização da visão pode ser útil para evitar colocar o homem em situação de 

perigo como, por exemplo, inspeções em usinas nucleares. Outra situação para esta utilização 

é a ocorrência de um número excessivo de dados a ser guardado.  

Os artefatos que captam esta imagem podem ser câmeras de vídeo, webcam, scanners 

ou até mesmo sensores infra-vermelho. Com a recente evolução tecnológica dos 

computadores e dos dispositivos que permitem captar as imagens houve uma utilização 

crescente da visão de máquina nas mais diversas áreas.  

A Figura 3.1 ilustra a captação dos dados que formam a imagem passando pelo 

conversor analógico digital, a divisão desta imagem em vários quadros dependendo da taxa de 

amostragem, o processamento desta imagem, comparando com dados armazenados e a 

tomada de decisão através de movimentos que podem ser de locomoção ou uma mudança no 

atuador.   
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Figura 3.1 Arquitetura dos fluxos de informação 

 

Subjetivamente uma pessoa sente que tem um campo visual, e que tudo está acessível 

nele. Todos os objetos que o compõe possuem resolução aproximadamente igual. Pode-se  

sentir quais são as cores associadas aos objetos que estão presentes neste campo visual. Na 

realidade, uma pessoa tem uma mancha cega, e a resolução é muito melhor no pequeno fovea, 

mais do que em outro lugar. A cor percebida de um objeto no campo de visão não tem 

nenhuma relação simples com a luz sensibilizando um ponto correspondente na retina.   

Tudo isso é possível porque a natureza evoluiu de um sistema de visão que tenta 

reconhecer o máximo, mas as vezes se confunde. É o caso de cores que aparentemente são as 

mesmas sob determinadas condições de variação de iluminação. 

 

3.6 Robôs Móveis 

Existem duas vertentes na definição de robôs móveis. A primeira diz que ele deve ser 

completo, auto-contido, autônomo e necessita de instruções de seu idealizador apenas 

ocasionalmente. A segunda é aquela que o define como sendo qualquer equipamento que se 

mova por seus próprios meios, com o objetivo de executar tarefas próximas as humanas 

(MCCOMB, 1987). 
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Um robô móvel é capaz de manobrar livremente no ambiente em que se encontra, 

realizando a função predestinada, desviando de possíveis obstáculos. As pesquisas nos 

movimentos  e controle têm recebido muita atenção nas últimas duas décadas. Duas 

abordagens surgiram destas pesquisas: a baseada em planejamento e a baseada em reação. A 

primeira utiliza um modelo global para gerar a mais apropriada seqüência de ações para o 

agente encontrar o seu objetivo. Executando planejamento livre pode-se gerar seqüências 

ótimas em um ambiente estático porém complexo. A partir do momento em que este 

planejamento demanda algum tempo, ele não pode reagir a mudanças bruscas na posição dos 

obstáculos.  

A segunda incorpora reações instantâneas nos motores do robô a qualquer dado 

percebido. Ele pode responder robusta e imediatamente a qualquer alteração no ambiente. 

Entretanto, perde no conhecimento global do ambiente e a seqüência de operações pode não 

ser a melhor em uma análise macro. Pode reagir incorretamente em um ambiente complexo 

(LOW, 2002). É inegável que muitas das técnicas adotadas no planejamento de um sistema de 

movimentação de um robô têm um elevado embasamento em sistemas biológicos. Estes 

sistemas são responsáveis por várias heurísticas utilizadas nos artifícios de orientação. 

Falando-se em robôs que operam em locais abertos, o sensoriamento deve ser realizado 

simultaneamente ao translado deste, visto que é impossível ter um caminho pré-gravado em 

um ambiente com incertezas. Ao se perceber uma falha em algum sistema de controle, o robô 

deve parar imediatamente, evitando, assim, qualquer erro de trajetória ou choque. O tempo 

computacional deve ser rápido principalmente se ocorre um aumento da velocidade de 

locomoção (BRUMITT, 1992).   

Uma das características principais é a independência, sem conexões e fios. Para isto 

ocorrer, uma aplicação em um robô móvel sofre algumas limitações, quanto à armazenagem 

de energia e, conseqüentemente, a sua autonomia (MCKERROW, 1991).  

O movimento dele pode ser definido de três maneiras: em cálculo de posição, utilizando 

balizas e baseado em mapas e modelos de ambiente. A navegação por cálculo de posição é 

aquela na qual o robô possui sensores que medem sua locomoção e determinam sua posição 

instantânea. Ocorre uma odometria e, conseqüentemente, um erro deve estar associado a esta 

medida. A baseada em balizas possibilita dizer ao robô se ele encontra-se na trajetória correta. 

Fontes de transmissão de sinais externos a ele realizam uma “triangulação” que calcula a sua 

posição. Atualmente estas transmissões externas estão sendo substituídas pelo Sistema de 
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Posicionamento Global – GPS, a partir do qual satélites em órbita terrestre enviam o 

posicionamento com precisão que pode chegar a dezenas de centímetros ou metros 

(BORENSTEIN, 1996).  

O posicionamento baseado em mapas e modelos de ambientes pode ser de dois tipos: 

aquele de planejamento de caminho e aquele que utiliza sensores. No primeiro utiliza-se um 

modelo simplificado, estático, pré-gravado que permite à máquina traçar uma rota mesmo em 

um lugar onde seus sensores não possam ser utilizados, ou por estar fora de alcance ou ainda, 

por estarem obstruídos por algum motivo. No segundo, ocorre uma navegação curta baseada 

nos valores recebidos pelos sensores e interpretados pelo robô. Modela-se o ambiente e o 

planejamento local é o responsável pela localização e direcionamento do robô 

(BORENSTEIN, 1996).  

 O modelo utilizado neste trabalho é baseado em sensores que percebem o meio 

ambiente e processam em tempo real a reação do robô. Todo o processamento é realizado 

internamente, sendo que nenhum dado necessita ser enviado para um computador ou algo que 

processe a informação externamente. O tempo de resposta irá variar de acordo com o estímulo 

percebido, pois é a idéia principal é prover a integridade do robô móvel em um ambiente que 

pode ser hostil a sua presença. 



 

4 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

O raciocínio envolve muito de arte e engenhosidade, sendo difícil de retratar 

(RABUSKE,1995). Os cientistas têm a tendência ou a necessidade de formalizar tudo. Mas 

formalizar a arte, a intuição, talvez seja uma tarefa impossível. Ao longo da história iniciou-se 

o estudo da inteligência através dos filósofos. Atualmente extrapolou-se o campo filosófico e 

outros campos do saber humano começaram a estudá-la: a engenharia, a psicologia, a 

pedagogia, a ciência cognitiva, a neurologia, a lingüística, a computação.   

4.1 Introdução 

A Inteligência Artificial (IA) tem se destacado com o objetivo prático de simular a 

inteligência (GANASCIA, 1993). Pelas características de processar uma informação e 

juntamente com a complexidade de calcular esta simulação, a IA encontrou nos computadores 

seu aliado principal (BOOSE, 1984).  O mesmo autor afirma que a IA busca entender a mente 

humana e imitar seu comportamento. As questões que surgem são muitas: como ocorre o 

pensamento, como surgem as idéias? Como o homem busca extrair conhecimentos das 

coisas? Como a memória, os sentidos e a linguagem ajudam no desenvolvimento da 

inteligência? Como a mente processa informações e tira conclusões decidindo por uma coisa 

ao invés de outra? Essas perguntas devem ser respondidas pela  IA. As técnicas que se apóiam 

na IA necessitam de uma grande quantidade de conhecimentos e de manipulação de símbolos, 

segundo (GANASCIA,1993). Esta base deve ter as seguintes características: representação, 

modificação e ampliação.  

O que o homem chama de inteligência é o resultado de milhões de anos de evolução. A 

complexidade envolvida na formação, no funcionamento e na tentativa de replicação é muito 

grande. Muitas conclusões a respeito são relevantes, mas há muito a ser desvendado. Não 

existe uma teoria completa sobre a mente humana e os processos de raciocínio. Para 

(SIMONS, 1988) o objetivo da IA é estudar a inteligência tratando-a como um fenômeno e 

tentando modelá-la. A expressão que trata de máquinas que são capazes de “comportamentos 

inteligentes” não quer dizer que se chega ao nível da inteligência humana, e sim que possui 

características de uma capacidade própria de tomar decisões, “imitando” uma pessoa. 
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Observa-se em alguns inventos que esta característica aplica-se, por exemplo, no caso de um 

avião, ele voa, mas não executa as ações inerentes a um pássaro.  

Muitos pesquisadores afirmam que, embora estudos e implementações tenham sido 

realizados nesta área e já seja possível reproduzir algumas características da inteligência 

humana através de programas de computador, não se pode afirmar com certeza que um dia 

seja possível construir uma máquina que pense como o ser humano. (GANASCIA,1993) 

A capacidade de interagir com o ambiente por meio de habilidades cognitivas e 

conotativas, ou seja, movimentar-se, reconhecer imagens e objetos, e reconhecer sons, são 

características principais da inteligência (SIMONS,1988). Existe um esforço, principalmente 

no campo da robótica, no sentido de implementar essas habilidades nas máquinas inteligentes, 

de modo a propiciar uma maior interação com o meio e desenvolver padrões de inteligência 

envolvidos na aquisição do conhecimento, reconhecimento e aprendizado.  

A IA se desenvolveu em um estágio inicial da investigação sobre a inteligência. Ainda 

acontece muita discussão contra ou favor da possibilidade ou não de se criar máquinas com 

uma inteligência igual a do homem. Deve-se levar em consideração que a mesma é uma 

ciência ainda em fase de estruturação e, a cada ano, surgem novos campos de pesquisa. Não é 

possível afirmar até onde a IA poderá chegar no propósito de criar máquinas capazes de 

pensar.  

As características envolvidas como, por exemplo consciência, inconsciência, fatores 

cognitivos e até mesmo instintivos estão envolvidos no processo de pensar. Alguns aspectos 

da inteligência já podem ser implementados e utilizados para auxiliar ou substituir o homem 

na realização de tarefas. E mesmo quando se chegar à modelagem e ao entendimento dos 

fatores envolvidos nesse processo ainda haverá o desafio de encontrar formas de implementá-

los no computador e desenvolver equipamentos adequados para otimizar essa implementação 

(GANASCIA,1993). 

4.2 Histórico 

Na década de 40 surgiram os primeiros estudos sobre IA, época  marcada pela II Guerra 

Mundial (LOSANO, 1992). A necessidade básica da guerra era a produção de artefatos para 

análise de balística, quebra de códigos e máquinas de cálculos capazes de suportar o projeto 
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de uma bomba atômica. Neste período a tecnologia evoluiu até surgirem os primeiros projetos 

de construção de computadores, assim chamados por serem máquinas utilizadas para fazer 

cálculos (cômputos). Após o término da Guerra o computador deixou de ser objeto militar e 

invadiu empresas, indústrias, universidades. A utilização em vários locais e por vários 

usuários determinou as pesquisas em software, hardware e linguagens de programação.  

Desde o surgimento dos primeiros computadores eletrônicos (1943 - Collossus, na 

Inglaterra e 1946 - ENIAC, nos Estados Unidos) até o surgimento dos microcomputadores (na 

década de 70), essa área recebeu grandes investimentos. Em 1956, nos Estados Unidos, John 

McCarthy reuniu, em uma conferência proferida ao Darmouth College, na Universidade de 

New Hampshire, vários pesquisadores de renome para estudar o que foi denominado por 

Minsky, McCarthy, Newell e Simon de Inteligência Artificial - expressão utilizada para 

designar um tipo de inteligência construída pelo homem para dotar a máquina de 

comportamentos inteligentes (TAFNER,1995).  

Com a abertura e estruturação desse novo campo do conhecimento, o fenômeno da 

inteligência começou a ser pesquisado de forma variada e intensa. Os métodos de raciocínio 

utilizados pelo ser humano foram modelados e o próximo passo era implementá-los no 

computador utilizando a IA, amplamente utilizada como auxílio que expande a capacidade de 

inteligência do homem e até mesmo o substitui em diversas funções. Isso se tornou possível 

em grande parte graças ao desenvolvimento dos sistemas especialistas, da lógica fuzzy e das 

redes neurais. É uma atividade que envolve  pesquisadores de instituições governamentais, 

militares, industriais e universitárias de todo o mundo e muito investimento tem sido feito 

neste sentido (GANASCIA,1993). 

Baseando-se em diversos campos de estudo que ajudaram na fundamentação dos 

princípios teóricos da IA surgiram duas abordagens (SIMONS, 1998):  

A abordagem cognitiva, também denominada de descendente ou simbolista, dá ênfase 

aos processos cognitivos, ou seja, a forma como o ser humano raciocina. Objetiva encontrar 

uma explicação para comportamentos inteligentes baseando-se em aspectos psicológicos e 

processos algorítmicos. Os pioneiros dessa corrente foram Jonh McCarthy, Marvin Minsky, 

Newell e Simon. 

A abordagem conexionista, também denominada de biológica ou ascendente, dá ênfase 

ao modelo de funcionamento do cérebro, dos neurônios e das conexões neurais. Os pioneiros 
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dessa corrente foram McCulloch, Pitts, Hebb, Rosenblatt e Widrow. Em 1943 surgiu a 

representação e formalização matemática dos neurônios artificiais, que deu origem  aos 

primeiros modelos de redes neurais artificiais. A corrente conexionista sofreu grande impacto 

quando os cientistas Marvin Minsky e Seymour Papert (1969) publicaram o livro 

“Perceptrons”, no qual criticaram e sustentaram que os modelos das redes neurais não tinham 

sustentação matemática suficiente que lhes fosse possível atribuir alguma confiabilidade. 

Apesar das pesquisas nesta área não terem parado, foi apenas na década de 80, que o físico e 

biólogo do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Jonh Hopfield, conseguiu recuperar a 

credibilidade da utilização das redes neurais.  

4.3 Aplicações 

Existem vários campos de estudo dentro da IA com o intuito de prover algum raciocínio 

no computador, bem como certa capacidade de aprendizado e de auto-ajuste. A seguir são 

apresentados alguns campos de aplicações (RICH, 1993).  

O Processamento de Linguagem Natural é um estudo que visa a construção de 

programas capazes de compreender a linguagem natural (interpretação) e gerar textos. A 

geração de linguagem natural consiste na produção de textos por um programa a partir de um 

conteúdo semântico representado internamente no próprio programa. O principal objetivo é 

aperfeiçoar a comunicação entre as pessoas e os computadores.  

O Reconhecimento de Padrões é uma área de pesquisa que possui grandes aplicações já 

implementadas e funcionando. A capacidade de reconhecimento de padrões permite ao 

programa reconhecer a fala em linguagem natural, os caracteres digitados e a escrita (ex.: 

assinatura). Os scanners, por exemplo, utilizam programas de reconhecimento óptico 

desenvolvido pelas pesquisas em IA.  

A Visão Computacional busca desenvolver formas de o computador trabalhar com a 

visão bidimensional e tridimensional. A Programação de Jogos é o estudo voltado para a 

construção de programas de jogos que envolvam raciocínio. Os jogos computadorizados são 

um grande sucesso, ainda mais quando exibem um tipo de inteligência capaz de desafiar as 

habilidades do jogador. O jogo de xadrez, por exemplo, foi utilizado para as primeiras 

experiências em programação do raciocínio artificial, através do qual o computador se tornou 

capaz de analisar milhões de jogadas por segundo para tentar derrotar o adversário. Além de 

analisar as jogadas, os programas utilizam um método heurístico que consiste na utilização de 
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uma árvore de busca, que possui ramificações a partir de certos nós representando pontos de 

decisão no caminho a tomar, com um certo número de etapas, para chegar a um objetivo. 

Deste modo, ele pode analisar vários nós, de acordo com a situação atual do jogo, e escolher o 

melhor caminho (o mais curto ou menos arriscado); 

A Robótica, que é o campo de estudo voltado para desenvolver métodos de construção 

de máquinas que possam interagir com o meio, como por exemplo: ver, ouvir, reagir aos 

estímulos sensoriais, realizar tarefas em ambientes hostis ao homem e tarefas repetitivas.  

Existem programas em IA que conseguem aprender certos fatos por meio da 

experiência, desde que esse conhecimento possa ser representado de acordo com o 

formalismo adotado pelo programa.  

4.4 Modelos de Inteligência Artificial  

São considerados os principais modelos de IA: os algoritmos genéticos, a programação 

evolutiva, os sistemas difusos, os sistemas baseados em conhecimento, o raciocínio baseado 

em casos, a programação genética e as redes neurais (GANASCIA,1993). 

Algoritmos Genéticos é um modelo para o aprendizado da máquina, inspirado no livro 

Origem das Espécies, através da Seleção Natural, escrito pelo naturalista inglês Charles 

Darwin (1809-1882), criador da teoria evolucionista, segundo a qual somente os mais aptos 

sobrevivem. Ele é um método utilizado pelos Algoritmos Evolutivos, que inclui o estudo dos 

algoritmos genéticos, estratégia de evolução, programação evolutiva e sistemas 

classificatórios. Foram criados por Jonh Holland (1975), e objetivam emular operadores 

genéticos (específicos, como cruzamento, mutação e reprodução) da mesma forma como é 

observado na natureza. Isso é feito criando-se dentro da máquina uma população de 

indivíduos representados por cromossomos. Os indivíduos passam por um processo simulado 

de evolução, seleção e reprodução, gerando uma nova população; 

A Programação Evolutiva é o campo da IA concebido por Lawrence J. Fogel (1960). 

Assemelha-se aos algoritmos genéticos, sendo dada maior ênfase na relação comportamental 

entre os parentes e seus descendentes. As soluções para os problemas são obtidas por meio de 

tentativas e transmitidas para a nova população (simulada em programas). 
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Os Sistemas Difusos ou Lógica Nebulosa foram estruturados por Lofti Zadeh, da 

Universidade da Califórnia, no ano de 1965. É uma metodologia que serve para representar, 

manipular e modelar informações incertas. 

Os Sistemas Baseados em Conhecimento implementam comportamentos inteligentes de 

especialistas humanos. A Programação Genética é um campo de estudo da IA voltado para a 

construção de programas que visam imitar o processo natural da genética. Trabalha com 

métodos de busca aleatória. 

O Raciocínio Baseado em Casos é o campo de estudo da IA que utiliza uma grande 

biblioteca de casos para consulta e resolução de problemas. Os problemas atuais são 

resolvidos através da recuperação e consulta de casos já solucionados e da conseqüente 

adaptação das soluções encontradas. Como exemplo o Sistema CASEY, que faz o diagnóstico 

em pacientes cardíacos baseado na consulta de arquivos de pacientes com o mesmo 

diagnóstico (GRESSE, 2002). 

As redes neurais possuem várias denominações, dentre elas redes neuronais, modelo 

conexionista, neurocomputação, modelo de processamento paralelo distribuído, sistemas 

neuromórficos e computadores biológicos. As redes neurais artificiais são definidas como  

redes massivamente paralelas e interconectadas, de elementos simples, com organização 

hierárquica. Estes elementos devem interagir com objetivos do mundo real, da mesma 

maneira que o sistema nervoso biológico (KOHONEN, 1972). 

 As áreas de pesquisa dos mais variados assuntos estão sendo influenciados pelo 

desenvolvimento da IA. Por ser uma ciência relativamente nova possui um potencial muito 

grande ainda inexplorado, certamente muitas outras áreas de pesquisa e de aplicações deverão 

surgir nas próximas décadas (DAZZI,1998). 

As implementações que utilizam a IA caracterizam-se pelo fato de objetivarem uma 

interação com o usuário ou seu ambiente (sistema) por meio da simulação de atitudes e 

reações humanas que envolvem a compreensão, análise, planejamento, tomada de decisão, 

aprendizado. Esses já são utilizados com significativa eficiência substituindo ou auxiliando o 

homem em tarefas de aprendizagem, diagnóstico médico, predições econômicas, tradução, 

reconhecimento de padrões de imagens e voz, automação de processos industriais, controle de 

qualidade (DAZZI, 1998). 
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4.5 Inteligência e Conhecimento 

Para implementar a inteligência em uma máquina, torna-se necessário que sejam 

analisados todos os aspectos relativos à maneira que o ser humano adquire e desenvolve esta 

característica. Dentro desse contexto, o conhecimento é o que faz com que seja possível o 

encadeamento e desenvolvimento da inteligência. Para incorporar estes conhecimentos alguns 

detalhes devem ser observados (RICH, 1993).  

O conhecimento é volumoso, isto quer dizer, possui diversos aspectos, características e 

detalhes. À medida que procura aprofundar-se mais em determinado assunto, mais a pessoa 

obtém informações. Muitas vezes tem-se apenas o conhecimento, mas não se sabe como foi 

adquirido, ou então não se sabe explicá-lo. De fato, muitas vezes não há consciência do 

conhecimento que se possui.  

Outra característica importante é que o conhecimento está sempre crescendo e  

modificando-se, aperfeiçoando-se. Ele é uma aquisição do indivíduo, duas pessoas não 

adquirem o mesmo conhecimento de uma forma exata. Cada uma faz a sua própria 

interpretação. Pode-se afirmar que duas pessoas possuem um mesmo conhecimento genérico, 

mas não com conceitos idênticos.  

Para se utilizar o conhecimento no computador é necessário estruturar o que será 

utilizado pelo sistema; trabalha-se com uma representação do conhecimento. Ao contrário do 

conhecimento em si, a representação tem as seguintes características, segundo (RICH,1993): é 

generalizável, ao contrário do conhecimento em si, que é individual. Uma representação 

necessita de vários pontos de vista do mesmo conhecimento, de modo que possa ser atribuído 

a diversas situações e interpretações; deve permitir a atualização e correção do conhecimento 

formalizado, uma vez que o conhecimento, não é estático; a representação computacional do 

conhecimento deve ser compreensível ao ser humano e ser robusta. 

Estas características são utilizadas em sistemas computacionais de IA. Como o que se 

busca são imitações do comportamento humano, deve-se tentar imitar a estruturação de seu 

conhecimento. Nem todas as aplicações de IA envolvem conhecimento estruturado, mas 

necessitam, porém, pré-processar o conhecimento existente.  

Na aplicação deste trabalho é importante a aquisição automática do conhecimento que 

permitiria a um sistema sua auto-evolução. O fato deste sistema aprender com exemplos 

significa não haver necessidade de pessoas estruturarem o conhecimento para colocá-lo no 
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computador, executando, com isso, mais uma tarefa humana. Uma outra idéia é a simulação 

de um raciocínio lógico, descritível através de regras, as quais podem ser utilizadas para 

simular situações e encontrar soluções previsíveis; 

Os Sistemas de IA podem ser utilizados em programas tutoriais, destinados a ensinar ao 

usuário determinado raciocínio em relação à computação ou a outras ciências.  

4.6 Técnicas de IA 

Uma técnica de IA é um método que explora o conhecimento e deve ser representado de 

tal forma que: capture generalizações, seja compreendido pelas pessoas que o fornecem, 

utilizado em inúmeras situações e facilmente modificado.  

Dentre as técnicas de IA, destacam-se três: a busca heurística, a abstração e o uso do 

conhecimento.  

4.6.1 Busca Heurística 

A heurística é um procedimento para resolver problemas através de um enfoque 

intuitivo muitas vezes racional. É através da interpretação da própria estrutura do problema 

que se obtém uma solução adequada. Para os pesquisadores da IA as heurísticas são critérios, 

métodos ou princípios para decidir, entre vários cursos de ação alternativos, aquele que 

parecer mais efetivo para atingir algum objetivo (MÜLLER,1997). 

As técnicas de busca heurística podem ser descritas sem depender de qualquer tarefa ou 

domínio do problema em particular. Quando aplicadas a problemas em particular, sua eficácia 

torna-se altamente dependente do modo como eles exploram o conhecimento específico de 

cada domínio de aplicação, já que sozinhos não são capazes de superar a explosão 

combinatória a qual os processos de busca são tão vulneráveis. Devido a esta particularidade, 

estas técnicas normalmente são chamadas de “métodos fracos”. Um resultado importante que 

emergiu nas últimas três décadas em busca em IA foi a percepção de que esses  têm eficácia 

limitada para resolver sozinhos problemas difíceis; entretanto essas técnicas continuam a 

fornecer a estrutura na qual pode ser colocado o conhecimento específico a cada domínio, 

manualmente ou como resultado do aprendizado automático. Assim, elas continuam a formar 



 

 

52

o núcleo da maioria dos sistemas de IA (RICH, 1993). As técnicas são denominadas: busca 

em profundidade, busca em largura, gera e testa, e busca em feixe. 

4.6.2 Conhecimento 

Para solucionar os problemas encontrados na IA, precisa-se de uma grande quantidade 

de conhecimento e também de alguns mecanismos para a manipulação deste, a fim de criar 

soluções para novos problemas (RICH, 1993). 

A geração de certa inteligência pressupõe a aquisição, armazenamento e inferência de 

conhecimento. Para armazená-lo é essencial que se possa representá-lo. A maior parte do 

esforço em IA tem se concentrado em buscar ou aperfeiçoar formalismos para essa 

representação. As pesquisas sobre representação do conhecimento, estão, em boa parte, 

ligadas à hipótese de representação do conhecimento de Brian Smith, ou seja, de que qualquer 

processo inteligente realizado por uma máquina deve conter uma estrutura que permita uma 

descrição proposicional do conhecimento exibido pelo processo, e que, independentemente de 

uma semântica, tenha um papel formal, causal e essencial na geração do comportamento que 

manifesta tal conhecimento (YOSHIDA,1998). 

Para buscar a solução dos problemas mais complexos encontrados em IA, é necessária 

uma grande quantidade de conhecimentos e certas regras para manipulá-los. Para implementar 

estes mecanismos é necessário contar com uma forma adequada de representação do 

conhecimento (UBER, 2000). Quando se discute sobre representação do conhecimento lida-se 

com dois tipos diferentes de entidades: fatos e representação dos fatos através de formalismos. 

A representação pode ser definida como um conjunto de convenções sintáticas e 

semânticas que torna possível descrever coisas. Existem três largas perspectivas no campo de 

representação do conhecimento: com epistemologia aplicada, como módulo pergunta-resposta 

e como incorporação de sistemas de IA. 

São características das formas de representação: escopo e granulosidade; 

indeterminância e definição das noções primitivas de representação;  modularidade, 

compreensibilidade, legibilidade; conhecimento explícito e flexibilidade (YOSHIDA,1998). 

Existem diversos paradigmas de representação do conhecimento que têm emergido 

destas perspectivas (HOKAZONO, 1998). Os paradigmas chaves são: conhecimento 
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procedural, redes, frames, lógica, árvores de decisão, conhecimento estatístico, regras, 

processamento paralelo distribuído e esquemas híbridos. 

No paradigma de redes, o conhecimento é representado por um rótulo de grafos 

direcionados cujos nós representam conceitos e entidades, enquanto os arcos representam a 

relação entre entidades e conceitos. Quase da mesma maneira que a semântica de redes, no 

paradigma de frames cada nó representa conceitos e/ou situações. Cada nó tem várias 

propriedades que podem ser especificados ou herdados por padrão. No conhecimento 

estatístico ocorre o uso de fatores de certeza, redes bayesianas, teoria de Dempster-Shafer e a 

lógica difusa.  

As redes semânticas e as regras de produção são as formas mais conhecidas de 

representação do conhecimento. Uma das tecnologias emergentes nesta área é a representação 

através de casos. 

As redes semânticas representam o conhecimento: grafos com nodos que representam 

objetos, conceitos e valores; e arcos que representam associações entre objetos, conceitos, ou 

entre atributos e objetos. É a forma de representação adequada para domínios onde problemas 

podem ser descritos como taxonomias, classificações complexas. Herança de atributos, para 

inferir propriedades “default”  de elementos de classes “filho”, “neto” (UBER, 1998). 

Regras de produção são usadas atualmente apenas em sistemas de pequeno porte. Suas 

primitivas de representação são regras SE...ENTÃO..., com premissas, e conclusões, 

condições ou ações, ligadas por conectivos lógicos. As regras são disparadas por conjuntos de 

fatos conhecidos. As conclusões podem ser usadas como premissas para outras. O raciocínio 

com regras de produção pode ser: encadeamento Progressivo (forward chaining) - a partir das 

evidências dadas para conclusões intermediárias, e para as conclusões; encadeamento 

Regressivo (backward chaining) - a partir dos objetos/conclusões  para sub-objetivos, e 

finalmente para as evidências.  

A maior parte dos sistemas especialistas, baseados em regras usam backward chaining, 

mais adequada para classificação. Este mecanismo reduz o espaço de busca e otimiza 

execução de consultas. É possível combinar backward e forward chaining, raciocinando para 

frente através de conjuntos iniciais de evidências, para gerar novas “evidências” (fatos 

deduzidos). A seguir trabalha-se para trás, buscando as evidências (novas e originais) que 

comprovem a hipótese-objetivo. Os caminhos para trás ficam mais curtos (UBER, 1998). 
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Considera-se como raciocínio ineficiente o fato de que as regras são testadas repetidas 

vezes, não há como encurtar o caminho completo de solução. O Fluxo de controle de 

raciocínio é difícil de seguir e compreender, gerando dificuldades no teste e depuração de 

conhecimento. 

4.6.3 Abstração 

A representação através de casos é uma tecnologia emergente para representação e 

processamento de conhecimento. Usa experiência passada, acumulando casos e tentando 

descobrir por analogia soluções para outros problemas (YOSHIDA, 1998). A construção de 

um modelo deste tipo segue os seguintes passos: 

- Aquisição e Representação: selecionar os melhores dentro de um conjunto de casos 

disponíveis;  

- Indexação: seleciona características da descrição dos casos que permitam recuperação 

eficiente dos casos relevantes ao problema;  

- Recuperação: mecanismos para medir grau de similaridade entre casos e problemas; 

- Adaptação: estratégias para adaptar a solução ou soluções a casos recuperados; 

mecanismos para avaliar a qualidade da solução;  

- Aprendizado: um problema resolvido e com solução validada pode ser acrescentado à 

base de casos (HOKAZONO, 1998). 

 

4.7 Redes Neurais 

 

As Redes Neurais (RNs) são sistemas físicos que modelam as habilidades de 

processamento de informações do sistema nervoso biológico. Ao definir uma rede, três 

palavras formam a base da estrutura: neurônio, arquitetura e aprendizagem. O neurônio é a 

unidade computacional básica da rede em questão; a arquitetura é a estrutura topológica de 

como os neurônios são conectados; e a aprendizagem é um processo que adapta a rede de 

modo a computar uma função desejada ou realizar uma tarefa (LOSANO, 1996). 
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As RNs, também conhecidas como modelos conexionistas, são sistemas que podem 

adquirir, armazenar e utilizar conhecimentos experimentais. Podem alcançar uma boa 

performance devido à sua densa interconexão entre os nós da rede formando modelos de 

processamento paralelo distribuído (LIPPMANN, 1997). 

Atualmente, existe um grande interesse nos modelos de Redes Neurais Artificiais. 

Psicólogos se interessam por suas semelhanças estruturais em relação à mente humana, 

chamando-as de sistemas neuromorfológicos. Pesquisadores da área de IA buscam nestas 

soluções para um dos grandes problemas desta área, o aprendizado de máquina.   

4.7.1 Histórico 

Os primeiros estudos na área surgiram de modelos para a ação muscular e a condução 

dos estímulos nervosos. Eram as chamadas considerações neurovasculares (GURNEY, 1997). 

Vários modelos foram propostos para a condução de estímulos eletroquímicos: modelos 

hidráulicos, mecânicos, óticos, elétricos ou eletrônicos, até que em 1938 Rashevsky propôs o 

modelo matemático (CARVALHO, 1996). Este modelo usava equações diferenciadas para 

descrever o comportamento neuronal, empregando matemática contínua. 

McCulloch e Pitts em 1943 escreveram o artigo clássico intitulado “A Logical Calculus 

of the Ideas Immament in Nervous Activity”. O primeiro autor era psiquiatra e 

neuroanatomista, o segundo, um matemático que colaborava com a Universidade de Chicago. 

Ambos fazendo parte de um dos primeiros grupos do mundo dedicado ao estudo da Biofísica 

Teórica, criado por Nicolas Rashevsky (HAYKIN, 1994). A proposta era um novo modelo 

matemático para descrever o comportamento neuronal. Este modelo baseava-se no fato de 

que, em um dado instante de tempo, o neurônio ou está disparando ou inativo. Desta maneira 

ter-se-ia um neurônio de dois estados (disparando ou inativo) através de um tratamento 

discreto e binário, utilizando o cálculo proposicional (HAYKIN, 1994). 

Outros autores colocaram neuro-transmissores químicos para explicar o funcionamento 

dos neurônios. Hodgen e Huxley propuseram um novo modelo matemático que incorporava a 

ação de agentes químicos no comportamento neuronal (CARVALHO, 1996). Este modelo foi 

de grande importância para os estudos das redes ART3 (VALLE, 1997). 

A capacidade das Redes Neurais Artificiais corrigirem seus próprios erros, através da 

utilização de informações redundantes foi investigada entre 1950 e 60 por Von Neumman  
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(CARVALHO, 1996). O interesse no mecanismo de aprendizagem foi iniciado por Hebb 

(FAUSET, 1995), que propôs a seguinte regra: quando um estímulo de entrada influencia na 

produção de estímulos de saída, o peso da conexão entre os neurônios deve ser incrementado. 

A regra de Hebb é utilizada em vários algoritmos de aprendizagem. 

Uma outra regra de aprendizagem bastante utilizada é a do Perceptron, considerada 

como sendo mais poderosa que a regra de Hebb (FAUSETT, 1995). Esta regra foi alvo de 

muito estudo nos anos de 1960. Ainda durante esta época, Widrow e Hoff (CARVALHO, 

1996) desenvolveram o Adaline (ADAptative LINear Element) e o Madaline (Many 

ADALAINE) para o reconhecimento de padrões. O algoritmo de aprendizagem de Widrow é 

conhecido como Regra Delta. 

Marvin Minsky que atualmente é pesquisador do MIT e, desde 1950, trabalhou usando 

idéias computacionais para caracterizar processos psicológicos humanos, bem como 

incorporar inteligência nas máquinas. Fundou, juntamente com Seymour Papert, matemático, 

o laboratório de IA no MIT. Em seus trabalhos provaram que uma rede formada de uma única 

camada de neurônios, independente do algoritmo de aprendizagem, é capaz apenas de 

resolver o problema de associação de padrões quando os conjuntos de pares de padrões são 

linearmente separáveis. Estes resultados desencorajaram os estudos sobre as redes neurais 

durante os anos seguintes a 1970 até por volta de 1981.  

O renascimento dos interesses sobre as redes neurais aconteceu após esta data (1981), 

com vários trabalhos, tais como o de Hopfield. Este elaborou um algoritmo de aprendizagem 

que estabiliza uma rede binária simétrica com realimentação (HOPFIELD, 1982). Uma rede 

de Hopfield é capaz de estabilizar um conjunto de padrões de treinamento e também de 

realizar auto-associação semelhante a uma memória endereçada por conteúdo. 

A deficiência das redes Perceptron na resolução de problemas de associação de padrões 

para um conjunto de padrões não-lineares foi eliminada por Rumelhart, Hinton e Willians 

(CARVALHO, 1996). A solução encontrada foi a generalização da regra Delta, conhecida 

como algoritmo de Backpropagation para redes Perceptron de multi-camadas de neurônios 

com entradas e saídas analógicas. 

Um outro tipo de rede neural surgiu com a possibilidade de realizar associação de 

padrões em memórias óticas associativas (SOFFER, 1986). Mais tarde este modelo veio a ser 

chamado de BAM (Bi-directional Associative Memory) por Kosko (1988). Este tipo de rede 

possui um algoritmo de aprendizagem com a regra de Hebb. 
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As redes neurais do tipo LAM (Linear Associative Memories) foram estudadas por 

Anderson, Kohonen e Nakano (CARVALHO, 1996). Uma LAM é uma rede feedforward de 

duas camadas que realiza um processo interpolativo de associação de padrões analógicos. 

Kohonen também possui outro trabalho muito importante que trata das redes do tipo 

LVQ (Learning Vector Quantification) (CARVALHO, 1996). Neste caso, o algoritmo de 

aprendizagem usa um método de auto-organização dos mapeamentos de características. 

Outro tipo de rede neural importante refere-se às redes baseadas na Teoria da Resonância 

Adaptativa (ART), desenvolvidas por Grossberg (FAUSETT, 1995). Estas redes utilizam um 

sistema de auto-estabilização e auto-organização dos padrões de entrada através de um processo 

competitivo em uma arquitetura de duas camadas completamente conectadas entre si. 

 

4.7.2 Características Gerais das Redes Neurais 

Uma rede neural artificial é composta por várias unidades de processamento, cujo 

funcionamento é bastante simples. Essas unidades geralmente são conectadas por canais de 

comunicação que estão associados a determinado peso. As unidades fazem operações apenas 

sobre seus dados locais, que são entradas recebidas pelas suas conexões. O comportamento 

inteligente de uma Rede Neural Artificial vem das interações entre as unidades de 

processamento da rede (GURNEY, 1997). 

A operação de uma unidade de processamento, proposta por McCullock e Pitts em 1943 

(CARVALHO, 1996), pode ser resumida da seguinte maneira (Figura 4.1): 

 

Figura 4.1 Esquema de unidade McCullock Pitts 
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- sinais são apresentados à entrada (E);  

- cada sinal é multiplicado por um número, ou peso (w), que indica a sua influência na saída 

da unidade;  

- é feita a soma ponderada dos sinais que produz um nível de atividade;  

- se este nível de atividade exceder um certo limite (threshold) a unidade produz uma 

determinada resposta de saída. 

 

Supondo que se tenham o seguintes p sinais de entrada E1, E2, ..., En e pesos w1, w2, ..., 

wp e limitador t; com sinais assumindo valores booleanos (0 ou 1) e pesos valores reais. Neste 

modelo, o nível de atividade “a” é dado pela Equação 1: 

a = w1E1 + w2E2 + ... + wpEn Equação 1 

                                    

A saída y é dada pela Equação 2: 

      

y = 1, se a >= t ou  

          y = 0, se a < t 

Equação 2 

                   

A maioria dos modelos de redes neurais possui alguma regra de treinamento, através da 

qual os pesos de suas conexões são ajustados de acordo com os padrões apresentados. Em 

outras palavras, elas aprendem através de exemplos. 

O esquema interno das redes neurais se dá organizando-se em camadas, com unidades 

que podem estar conectadas às unidades da camada posterior. Usualmente são classificadas 

em três grupos: entrada, intermediárias e de saída.  

O funcionamento do neurônio é simulado através da soma de todos os pesos 

multiplicados pelas entradas e o resultado passa por uma função de ativação não-linear 
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(Figura 4.1). Há três tipos de não-linearidade: limitadores elevados; elementos limiares 

lógicos e não linearidades sigmóides (LIPPMAN, 1987). 

A classificação pode ser feita sob o ponto de vista da direção na qual o sinal percorre a 

rede:  feedforward e feedback. Nas RNs feedforward, os sinais se propagam em apenas uma 

direção a partir da unidade de entrada, passando pela camada intermediária até a saída. Nas 

RNs feedback, os sinais de entrada podem propagar da saída de qualquer neurônio para a 

entrada em um outro neurônio. Uma RN é especificada, principalmente, pela sua topologia, 

pelas características dos nós e pelas regras de treinamento (ANDERSON, 1972).  

 

4.7.3 Processos de Aprendizado 

Uma RN possui uma propriedade muito importante que é a capacidade de aprender. 

Segundo (ACKLEY, 1985), a habilidade de aprender ocorre através de um processo interativo 

de ajustes aplicado a seus pesos, o treinamento. O aprendizado ocorre quando atinge uma 

solução generalizada para uma classe de problemas. Esta propriedade é muito importante 

porque a Rede tende a melhorar o seu desempenho inicial. 

Os algoritmos de aprendizado podem ser específicos para determinados modelos de 

redes neurais. Eles diferem entre si, principalmente, pelo modo como os pesos são 

modificados. O aprendizado pode ser supervisionado, quando é utilizado um agente externo 

que indica à rede a resposta desejada para o padrão de entrada; e não-supervisionado (auto-

organização), quando não existe um agente externo indicando a resposta desejada para os 

padrões de entrada.  

Denomina-se ciclo uma reapresentação das entradas para um novo treinamento no 

processo de aprendizado. A correção dos pesos num ciclo pode ser executado de dois modos: 

no modo padrão a cada conjunto de treinamento e no modo batch (FAUSET, 1995). 

 

a) Treinamento Supervisionado  

O treinamento supervisionado do modelo de rede Perceptron, consiste em ajustar os 

pesos e os thresholds de suas unidades para que a classificação desejada seja obtida. Para a 
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adaptação do threshold juntamente com os pesos pode-se considerá-lo como sendo o peso 

associado a uma conexão, cuja entrada é sempre igual à -1 e adaptar o peso relativo a essa 

entrada (TAFNER, 1995). 

Quando um padrão é inicialmente apresentado à rede, esta produz uma saída. Após 

medir a distância entre a resposta atual e a desejada, são realizados os ajustes apropriados nos 

pesos das conexões de modo a reduzir esta distância (FAUSET, 1995). Este procedimento é 

conhecido como Regra Delta:  

- Iniciar todas as conexões com pesos aleatórios;  

- Repetir até que o erro E seja satisfatoriamente pequeno (E = e).  

               Para cada par de treinamento (X,d), fazer:  

                    Calcular a resposta obtida O;  

               Se o erro não for satisfatoriamente pequeno E > e, então:  

                    Atualizar pesos pela Equação 3:  

Wnovo := W anterior + ηE X Equação 3 

 

Onde:  

- O par de treinamento (X, d) corresponde ao padrão de entrada e a sua respectiva resposta 

desejada;  

- O erro E é definido como: Resposta Desejada - Resposta Obtida (d - O);  

- A taxa de aprendizado “neta” é uma constante positiva, que corresponde à velocidade do 

aprendizado. 

As respostas geradas pelas unidades são calculadas através de uma função de ativação. 

Existem vários tipos de funções de ativação, as mais comuns são: Hard Limiter, Threshold 

Logic e Sigmóide. 

b) Treinamento Não Supervisionado 

Haykin, em seu livro, observa que no treinamento não supervisionado não existe a 

figura do crítico externo para avaliar o processo de aprendizagem Um exemplo clássico de 
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redes com aprendizado não-supervisionado são os Mapas de Auto-Organização de Kohonen 

(HAYKIN, 1994). 

Os mapas de auto-organização ou redes de Kohonen, foram estudados por Teuvo 

Kohonen, pesquisador da Universidade de Helsinki - Europa. O modelo deste é uma rede 

neural do tipo feedforward, de treinamento não supervisionado. É representada em um espaço 

bidimensional dividido em grupos de células, no qual um grupo ou uma única célula pode 

responder à entrada na rede (STARKE, 1995). Este tipo de rede neural pode ser aplicado ao 

reconhecimento de padrões, robótica, controle de processos e processamento de informações 

semânticas. 

A rede de Kohonen é dividida em duas camadas: a de entrada e a competitiva de 

neurônios. Cada neurônio da camada competitiva está conectado à camada de entrada por  

vetores de pesos sinápticos que são ajustados por um processo de aprendizado não 

supervisionado (LOSANO, 1996).  

 

Figura 4.2 Rede auto-organizável 

 

Os pesos sinápticos que conectam as duas camadas servem para associar um padrão de 

entrada a um neurônio da camada competitiva (Figura 4.2). Durante o processo de 

competição, o neurônio selecionado como vencedor é aquele que mais se assemelha ao vetor 
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de entrada, ou seja, aquele que possui a menor distância Euclidiana em relação ao vetor de 

entrada. A distância Euclidiana pode ser calculada pela Equação 4: 

 dj = Σ (wij(t) - xi(t))² Equação 4 

onde: 

        xi(t): elemento do vetor de entrada no instante t 

        wij(t): valor dos pesos do vetor de pesos no instante t 

Após o processo de seleção, os pesos do neurônio vencedor e de seus vizinhos são 

ajustados. Este ajuste fornece a auto-organização da rede neural. 

A descrição do funcionamento é a seguinte: inicialmente os pesos dos neurônios da 

camada competitiva são inicializados com valores aleatórios pequenos; em seguida são 

apresentados padrões de entrada para o treinamento da rede; neste treinamento é feito o ajuste 

dos pesos dos neurônios; após feito o treinamento da rede pode-se apresentar dados de entrada 

à rede e esta vai identificar o neurônio que possui o padrão armazenado que mais se 

assemelha ao de entrada; o neurônio vencedor foi aquele que obteve a menor distância entre a 

entrada e o padrão armazenado (STARKE, 1995). 

A camada competitiva é representada em uma matriz bidimensional, na qual a 

vizinhança de um neurônio pode estar representada de algumas formas (TAFNER, 1995). O 

neurônio vencedor e seus vizinhos são chamados de regiões. Estas fazem o reconhecimento 

dos padrões de entrada. Para que diferentes regiões não entrem em conflito, deve-se reduzir o 

raio da vizinha no decorrer do treinamento. Diminuindo o número de vizinhos, em um 

momento final, a vizinhança tende a resumir-se em um único neurônio - o vencedor - tendo 

somente seus pesos ajustados. 

O ajuste dos pesos dos neurônios da camada competitiva pode ser expresso pela 

Equação 5 (STARKE,1995): 

 wij(t+1) = wij(t) + α (t)(xi(t) - wij(t)) Equação 5 

 

onde: 

        wij(t): valor dos pesos do vetor de pesos no instante t 
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        α(t): taxa de aprendizagem no instante t 

        xi(t): elemento do vetor de entrada no instante t 

 

 

A taxa de aprendizagem é um valor entre 0 e 1; deve ser fixada antes do treinamento 

da rede e decrescer durante. O decréscimo da taxa de aprendizagem pode ser expresso pela 

Equação 6:  

 α (t)  = α (t) (1 - t / T) Equação 6 

 

onde : 

         t: iteração atual 

        T: nº total de iterações no processo de aprendizagem 

A cada iteração, a taxa de aprendizagem vai decrescendo. O número total de iterações 

no processo de aprendizagem é um parâmetro a ser fixado antes do treinamento da rede. Uma 

medida adotada é de, pelo menos, 500 vezes o número de neurônios da camada de saída. Uma 

iteração é o equivalente a uma apresentação de todos os padrões de entrada existentes para o 

treinamento. Por exemplo: se existem 50 padrões de treinamento, uma iteração corresponde a 

apresentação dos 50 padrões uma vez à rede. 

 

4.7.4 Etapas para o Desenvolvimento de Aplicações de Redes Neurais 

 

As etapas de desenvolvimento de aplicações de redes neurais, segundo (GURNEY, 

1997), são: coleta de dados e separação em conjuntos; configuração da rede; treinamento e, 

por fim, teste e integração.  

A coleta de dados relativos ao problema e a sua separação em um conjunto de 

treinamento e um conjunto de testes é a primeira etapa.  Esta tarefa requer uma análise 

cuidadosa sobre o problema para minimizar ambigüidades e erros nos dados. Além disso, os 
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dados coletados devem ser significativos e cobrir amplamente o domínio do problema; não 

devem cobrir apenas as operações normais ou rotineiras, mas também as exceções e as 

condições nos limites do domínio do problema. 

Os dados coletados são separados em duas categorias: dados de treinamento, que serão 

utilizados para o treinamento da rede e dados de teste, que serão utilizados para verificar sua 

performance sob condições reais de utilização. Além dessa divisão, pode-se usar também uma 

subdivisão do conjunto de treinamento, criando um conjunto de validação, utilizado para 

verificar a eficiência da rede quanto a sua capacidade de generalização durante o treinamento, 

e podendo ser empregado como critério de parada.  

Os conjuntos depois de determinados são, geralmente, colocados em ordem aleatória 

para prevenção de tendências associadas à ordem de apresentação dos dados. Além disso, 

pode ser necessário pré-processá-los através de normalizações, escalonamentos e conversões 

de formato para torná-los mais apropriados a sua utilização na rede. 

O terceiro passo é a definição da configuração da rede, que pode ser dividido em três 

etapas: seleção do paradigma neural apropriado à aplicação, determinação da topologia da 

rede a ser utilizada - o número de camadas, o número de unidades em cada camada e 

determinação de parâmetros do algoritmo de treinamento e funções de ativação. Este passo 

tem um grande impacto na performance do sistema resultante. A definição da configuração de 

redes neurais é ainda considerada uma arte, que requer grande experiência dos projetistas. 

O quarto passo é o treinamento da rede. Nesta fase, seguindo o algoritmo de 

treinamento escolhido, são ajustados os pesos das conexões. É importante considerar, nesta 

fase, alguns aspectos tais como a inicialização da rede, o modo e o tempo. 

A experiência com treinamento de redes pode facilitar uma boa escolha dos valores 

iniciais dos pesos da rede e diminuir o tempo necessário para a tarefa. Normalmente, os 

valores iniciais dos pesos da rede são números aleatórios uniformemente distribuídos, em um 

intervalo definido. A escolha errada destes pesos pode levar a uma saturação prematura. 

Nguyen e Widrow encontraram uma função que pode ser utilizada para determinar valores 

iniciais melhores que valores puramente aleatórios (NEURAIS, 2002) . 

Para o modo de treinamento, na prática, utiliza-se mais o modo padrão devido ao menor 

armazenamento de dados, além deste ser menos suscetível ao problema de mínimos locais, 

devido a pesquisa de natureza estocástica que realiza. Por outro lado, no modo batch se tem 

uma melhor estimativa do vetor gradiente, o que torna o treinamento mais estável. A 
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eficiência relativa dos dois modos de treinamento depende do problema que está sendo 

tratado. 

Em relação ao tempo de treinamento, vários fatores podem influenciar a sua duração, 

porém sempre será necessário utilizar algum critério de parada. O critério de parada do 

algoritmo backpropagation não é bem definido, e geralmente é utilizado um número máximo 

de ciclos. Mas devem ser consideradas a taxa de erro médio por ciclo e a capacidade de 

generalização da rede. Pode ocorrer que, em um determinado instante do treinamento, a 

generalização comece a degenerar, causando o problema de over-training, ou seja, a rede se 

especializa no conjunto de dados do treinamento e perde a capacidade de generalização. 

O treinamento deve ser interrompido quando a rede apresentar uma boa capacidade de 

generalização e a taxa de erro for suficientemente pequena; menor que um erro admissível. 

Assim, deve-se encontrar um ponto ótimo de parada com erro mínimo e capacidade de 

generalização máxima. 

O quinto passo é o teste da rede. Durante esta fase o conjunto de teste é utilizado para 

determinar a performance da rede com dados que não foram previamente utilizados. A 

performance, medida nesta fase, é uma boa indicação de sua performance real.  

Devem ser considerados, ainda, outros testes como análise do comportamento da rede, 

utilizando entradas especiais e análise dos pesos atuais. Se existirem valores muito pequenos, 

as conexões associadas podem ser consideradas insignificantes e assim serem eliminadas 

(prunning). De modo inverso, valores substantivamente maiores que os outros poderiam 

indicar que houve over-training (NEURAIS, 2002). 

Finalmente, após treinada e avaliada, a rede pode ser integrada em um sistema do 

ambiente operacional da aplicação. Para maior eficiência da solução, este sistema deverá 

conter facilidades de utilização como interface conveniente e facilidades de aquisição de 

dados através de planilhas eletrônicas, interfaces com unidades de processamento de sinais, 

ou arquivos padronizados. Uma boa documentação do sistema e o treinamento de usuários são 

necessários para o sucesso do mesmo.  

Além disso, o sistema deve periodicamente monitorar sua performance e fazer a 

manutenção da rede quando for necessário ou indicar aos projetistas a necessidade de re-

treinamento. Outras melhorias poderão ainda ser sugeridas quando os usuários se tornarem 

mais familiares com o sistema, estas sugestões são muito úteis em novas versões ou em novos 

produtos. 
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Um erro comum é a "presunção de inocência" coletando dados. Erros como: 

inconsistência temporal, erros na formatação dos dados, exemplares conflitantes, são 

exemplos a ser evitados. Existem técnicas para inspecionar se um conjunto de dados é 

conflitante. Mesmo porque é impraticável inspecionar manualmente cada padrão e certificar-

se certeza de não estar causando um conflito com outro padrão de treinamento. Para 

exemplificar, no treinamento de uma Backpropagation, o erro global cai à medida que ocorre 

cada época. Uma das técnicas é verificar este decréscimo através da plotagem da curva. 

Separam-se vários conjuntos de treinamento e para cada um é colocado graficamente cada 

curva de erro. Se o erro em determinado conjunto é significantemente diferente dos outros, 

pode estar ocorrendo um conflito.   

Outras técnicas para resolver inconsistências são as seguintes: eliminando padrões que 

causam conflitos, combinando padrões e alterando o esquema de representação destes 

padrões. Analisando cada uma separadamente, tem-se que, eliminar padrões pode ser uma 

maneira fácil, rápida e objetiva, porém descartá-los pode reduzir a efetividade da solução por 

redes neurais.  

Para avaliar existem técnicas que permitem medir o desempenho de uma rede treinada. 

Muitas não possuem as fases distintas de treinamento e teste (por exemplo Hopfield e ART). 

Porém outras maneiras de medir o erro são possíveis nestas arquiteturas. Na ART um erro 

aceitável pode ser obtido quando não ocorre mais "Reset". Para uma Backpropagation medida 

do erro é um pouco mais complexa, devido ao erro global computado durante o treinamento. 

Este cálculo não é função apenas do estado da rede, mas também do conjunto de treinamento 

que é submetido à rede. 

A efetividade da rede é medida através da apresentação de um padrão que não fazia 

parte do grupo de treinamento. O comportamento da rede é avaliado então pela interpretação 

da saída. Uma técnica para medir é reter alguns padrões (partial-set) que seriam utilizados no 

treinamento e utilizá-los posteriormente para medir o comportamento da rede ao analisar tais 

padrões. É uma boa técnica, observando-se entretanto que, dependendo da seqüência em que 

são apresentados, podem levar a rede a aprender que tais padrões sempre precedem outros. A 

rede torna-se pré-disposta. Observa-se muitas vezes essa situação quando o "desenvolvedor" 

deliberadamente troca a seqüência de apresentação dos padrões durante o treinamento. 

Portanto, não é uma técnica garantida. 
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4.8 Sistemas Difusos 

Integração das redes neurais e da lógica difusa (fuzzy). Mostra-se a combinação destas 

duas tecnologias ao fornecer soluções a sistemas visando à aplicação no mundo real e, 

conseqüentemente, tentando torná-las menos complexas.  

A teoria fuzzy tem como essência tudo ser mensurável a partir de uma certa referência 

ou grau. Um monte de areia pode ser pequeno ou maior em relação a outro, dependendo do 

ponto de referência. A lógica fuzzy é uma técnica matemática para compreensão, controle e 

manifestações específicas desta teoria (MARTINS, 2002).  

Um exemplo de um conjunto fuzzy pode ser a descrição da temperatura ambiente. Para 

esta variável pode-se ter um conjunto variáveis lingüísticas. Na Figura 4.3 observa-se a 

utilização de Frio, Morno, Quente e Queima. Porém, para certas pessoas uma determinada 

temperatura pode ser considerada baixa, média e, para outras, alta e média dentro de certos 

parâmetros.   

 

Figura 4.3  Variável lingüística temperatura 

 

Um comparativo para as teorias das possibilidades e para a teoria das probabilidades: 

- teoria das possibilidades à variáveis difusas 

- teoria das probabilidades à variáveis aleatórias  

Uma rede fuzzy é uma estrutura de processamento neural que emula uma função de 

lógica fuzzy. Pesquisadores da Universidade Nacional de Singapura realizaram uma 

implementação de uma rede deste tipo. Não é uma rede neural pura, mas uma adaptação para 

aprender operadores fuzzy e construída para executar funções desejáveis nessa lógica. 
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Dentre os elementos fundamentais desta lógica, algoritmos de propagação fuzzy, três 

são apresentados a seguir : 

- a rede fuzzy conjuntiva onde as entradas receberiam pesos 1/n (Figura 4.4). 

µµ A B A Bx min I x I x∩ =( ) ( ( ), ( ))  Equação 7 

 

 

Figura 4.4 Diagrama de uma rede fuzzy conjuntiva 

 

A equação 7 mostra, matematicamente, como funciona a rede fuzzy conjuntiva. 

A equação da rede fuzzy disjuntiva (fuzzy OU) é mostrada abaixo (Equação 8): 

))(),(max()( xIxIx BABA =∪µ  Equação 8 

 

 

Figura 4.5 Diagrama de uma rede fuzzy disjuntiva 
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Na Figura 4.5 apresenta-se o modelo de uma rede fuzzy disjuntiva onde os pesos iniciais 

são configurados no valor unitário. 

A equação da rede fuzzy complemento é apresentada abaixo (Equação 9).   

 

µµ µµ
A Ax x( ) ( )= −1  Equação 9 

 

 

Figura 4.6 Diagrama de uma rede fuzzy complemento 

 

Na Figura 4.6 tem-se o diagrama que representa a rede fuzzy complemento. Nota-se que 

a cada entrada é associada na saída o valor complementar 

A principal diferença entre uma arquitetura de uma rede de inferência fuzzy e uma rede 

BPN é que a primeira não é completamente interligada em suas camadas internas. Na primeira 

camada, entrada, encontram-se os "fuzzificadores". Na segunda, as regras de fuzzificação. Na 

terceira as funções associadas de saída e, na última, a camada de defuzzificação (MARTINS, 

2002).  

Para o aprendizado das regras fuzzy, Higgins e Goodman (2002) descreveram um 

método que, basicamente, é a aplicação de uma função de probabilidades, chamada Medida-J. 

Uma das aplicações realizadas pelos autores foi o problema de aproximação de funções e 

outra na área de controle foi regular a aceleração de um carro de controle remoto. 

Outra aplicação combinada de tecnologias, na qual uma delas é a lógica fuzzy, é o 

controle da taxa de aprendizagem durante a fase de treinamento de uma rede BPN. O 
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benefício deste controle é poder ser utilizado de uma maneira geral em qualquer aplicação, 

removendo o peso da seleção heurística pelo desenvolvedor. E mais, pode minimizar o tempo 

de treinamento durante um típico desenvolvimento de uma rede BPN, sem afetar a habilidade 

da rede aprender a aplicação.  

David Hertz e Qing Hu (1994), desenvolveram uma arquitetura que permite a variação 

dinâmica da taxa de aprendizagem, fazendo o controle através da lógica fuzzy (FCNN). Os 

autores colocaram o controlador fuzzy para fazer o cálculo na saída e realimentaram a camada 

intermediária (ou escondida).  

A aplicação da lógica fuzzy para otimizar a taxa de aprendizado numa rede BPN 

diminuiu em 36% o número de épocas de treinamento (em média). Outro resultado 

significativo foi de que, ao invés de atribuir aleatoriamente taxas de aprendizagem e ficar 

modificando depois de cada padrão ser apresentado, Hertz and Hu (1994) asseguram que 

construir uma FCNN é muito mais eficaz, pois converge mais rapidamente.   

Um ponto importante a ressaltar neste estudo é o benefício que a integração da lógica 

fuzzy e a tecnologia de redes neurais pode trazer. Principalmente no que se refere aos cortes 

inteligentes de neurônios na estrutura de uma rede, seletivamente eliminando certas conexões 

e mesmo decidindo como determinar a taxa de aprendizagem apropriada em uma unidade 

interna. 

4.9 Raciocínio Baseado em Casos 

O Raciocínio Baseado em Casos (RBC), apresenta-se como uma ferramenta de 

raciocínio da Inteligência  Artificial. A filosofia básica desta técnica é a busca da solução para 

uma situação atual através da comparação com uma experiência passada semelhante. O 

processo característico do RBC consiste em: identificar o problema atual, buscar a experiência 

mais semelhante na memória e aplicar o conhecimento desta experiência passada no problema 

atual (RAMALHO, 1999). 

Este procedimento pode ser detalhado em alguns passos: 

- Identificação de um problema a ser resolvido (problema de entrada); 

- Definição das principais características que identificam este problema; 

- Busca e recuperação na memória de casos com características similares; 
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- Seleção de um ou mais dentre os casos recuperados; 

- Revisão de cada caso para determinar a necessidade de adaptação; 

- Reutilização do caso adaptado para resolver o problema de entrada; 

- Avaliação da solução do problema de entrada; 

- Inclusão do caso adaptado na memória de casos (aprendizagem). 

Experiências mostram como pessoas usam casos específicos para resolver problemas: 

aprendendo novas tarefas em casa, no serviço, em qualquer lugar; em diagnósticos de 

problemas mecânicos, diagnósticos médicos; problemas em linhas telefônicas e concepção de 

projetos arquitetônicos entre outros. 

Estas experiências vividas pela primeira vez são denominadas como um caso, nas 

demais vezes que forem executadas as mesmas tarefas, é intuitivo que se use aquilo que foi 

aprendido na primeira vez, tornando-se uma rotina. Um exemplo clássico é a do motorista, a 

primeira vez que ele dirige é um caso, após ter aprendido a dirigir não precisa mais lembrar da 

última vez para saber como fazer. 

Uma regra é colocada na memória independente de um exemplo de como ela foi usada, 

quando não pode ser usada (exceção), um caso é guardado. Estes casos são guardados 

separadamente até que existam casos suficientes para criar uma nova regra. Por exemplo, para 

um motorista dirigir é normal se tornando uma regra, mas se o mesmo bater o veículo, então, 

isto será um caso. Mas se o mesmo motorista torna a batida do veículo um habito, então, se 

tornará abstração (regra) por ser generalizado, mas sempre haverá um link entre os dois .  

Para definir o perfil do usuário é necessário utilizar-se de uma base de conhecimento 

passível de hipóteses para preencher um conhecimento que não esteja completo ou que esteja 

incorreto, baseando-se na base que possui. Retornando ao usuário soluções justas ou muito 

boas. RBC (Raciocínio Baseado em Casos) utiliza o domínio do conhecimento. 

A resolução de um problema utilizando RBC consiste em identificar um problema atual, 

buscar a experiência mais semelhante em um conjunto de casos e aplicar o conhecimento 

desta experiência passada na resolução do problema atual. Este conjunto de casos representa a 

base de casos, ou memória, do sistema (RAMALHO, 1999). 

Os RBCs tiveram origem na IA em trabalhos de Roger Schank, mais especificamente 

em memória dinâmica. O papel central que lembra situações recentes (episódios, casos) e 

situações modelos (scripts, MOP’s ou episódios generalizados) têm uma solução e 
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aprendizado do problema. O primeiro sistema que pode ser considerado de RBC foi o 

CYRUS, desenvolvido por Janet Kolodner. Este sistema foi baseado no modelo de memória 

dinâmica de Schank e na teoria dos MOP’s para aprendizagem e solução de problemas 

(RAMOS, 2000). 

Bruce Porter e seu grupo desenvolveram outras bases para RBC e outros conjuntos de 

modelos. Inicialmente eram endereçados os problemas de aprendizado de máquina de 

conceitos aprendidos para classificação de tarefas. Esta linha de desenvolvimento deu origem 

ao sistema PROTOS (BAREISS, 1989) que enfatiza a integração do domínio geral de 

conhecimento e especifica o conhecimento de casos dentro de uma estrutura de representando 

unificada (PORTER, 1990).  

Um RBC pode utilizar o conhecimento específico de situações de problemas concretos 

(casos), em vez de confiar no conhecimento geral de um domínio do problema somente, ou 

fazer associações contendo relações generalizadas entre descrições de problema e conclusões. 

Um novo problema é resolvido achando um caso passado que seja semelhante. Usa-se 

novamente isto em situação de problema novo. Uma segunda diferença importante do RBC é 

a técnica de aprender com incremento contínuo, desde que uma experiência nova seja retida a 

cada tempo que um problema seja resolvido tornando isto imediatamente disponível para 

problemas futuros (AAMODT, 1994).  

Uma característica marcante em um RBC é que ele trabalha com pesquisas em sua 

memória e verifica se há um caso semelhante com as características do problema, podendo 

achar um, ou então diversos casos que serão utilizados na solução do problema. O sistema é 

capaz de encontrar e modificar partes de casos que não são adequados ao problema, criando 

assim um novo caso para uso posterior (LEE, 1998). 

Os seres humanos são considerados robustos resolvedores de problemas, muitas vezes 

resolvem problemas difíceis apesar do conhecimento limitado e incerto. Além disso, com a 

experiência adquirida a performance deles melhora cada vez mais. Todas estas qualidades são 

desejáveis em um sistema de IA para o mundo real.  

Algumas vantagens de utilizar RBC (RAMALHO, 1999)  

- A aquisição do conhecimento em um sistema de RBC fica armazenado na própria base de 

casos;  

- A manutenção do conhecimento pode ser realizada pelo usuário do sistema, ao adicionar 

novos casos na base de casos sem a intervenção do especialista;  
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- A eficiência crescente na resolução de problemas pode ser feita com a reutilização de 

soluções anteriores para incrementar a eficiência na resolução de problemas. RBC 

armazena as soluções que não obtiveram sucesso, assim como aquelas bem sucedidas. Isto 

faz com que eventuais insucessos sejam evitados;  

- Quando os princípios de um domínio não são bem conhecidos as regras não são a melhor 

solução. Nesta situação, as soluções sugeridas pelos casos refletem o que realmente 

aconteceu em uma determinada circunstância.  

Um dos pontos chaves para o sucesso de um sistema de IA é a aceitação do usuário. Os 

sistemas de RBC podem comprovar o seu raciocínio apresentando ao usuário os casos 

armazenados na base. Este é um dos grandes problemas enfrentados por outras técnicas de IA 

como as Redes Neurais.  

4.9.1 Aplicações Utilizando RBC 

Sistemas de RBC já estão presentes em diversos tipos de aplicações como suporte ao 

consumidor, controle de qualidade, manutenção de aeronaves, planejamento de processos, 

apoio à decisão, roteamento de mensagens, help desks computadorizados, predições, pesquisa 

jurisprudências. Estes são alguns tipos de problemas resolvidos com o uso de RBC (LEE, 

1998). 

Seja qual for a aplicação, os sistemas desenvolvidos em RBC resolvem problemas 

utilizando o mesmo princípio: comparam o novo caso com os casos já armazenados na 

memória ou base de casos. Faz uma pesquisa pelos casos mais semelhantes utilizando 

algoritmos que calculam o grau de similaridade entre o novo e os da base. Se a consulta 

retornar um idêntico ao novo, o que dificilmente acontece, o caso encontrado pode ser usado 

naturalmente para resolver o problema. Do contrário, será necessário que o usuário ou o 

próprio sistema faça uma adaptação da solução encontrada. Quando apropriado, novos casos 

serão acrescentados à base de casos para aumentar o conhecimento do sistema (Buta apud 

RAMALHO, 1999). 
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4.9.2 Principais Etapas do Desenvolvimento de um Sistema de RBC 

Segundo LEE (1998) o desenvolvimento de um sistema de RBC utiliza etapas de 

representação dos casos, indexação, recuperação, ajuste da situação e aprendizagem. Em 

(Buta apud RAMALHO, 1999) é descrito o desenvolvimento de um sistema de RBC nas 

seguintes etapas - representação dos casos, indexação, recuperação, adaptação, aplicação e 

manutenção. 

O processo de desenvolvimento de um sistema de RBC em qualquer domínio é uma 

tarefa interativa e não se encaixa numa metodologia genérica. Portanto, descreve-se a seguir 

algumas destas etapas, consideradas as mais importantes, tais como: Representação dos 

Casos; Indexação; Recuperação; Ajuste da Situação; Aprendizagem (LEE, 1998). 

 

4.9.3 Representação dos Casos 

A representação dos casos é uma das mais importantes etapas do processo de 

desenvolvimento de um sistema de RBC (RAMALHO, 1999). Caso é forma de conhecimento 

contextualizado representando uma experiência que ensina uma lição útil. Elas podem ser 

definidas como aquelas que tem o potencial para ajudar o raciocinador a alcançar uma ou um 

conjunto de metas, ou ainda, advertem sobre a possibilidade de uma falha ou apontam para 

um futuro problema (KOLODNER, 1993). 

Buta (apud RAMALHO,1999) define um caso como sendo uma abstração de uma 

experiência, que deve estar descrita em termos de seu conteúdo e contexto. Estas experiências 

precisam ser organizadas em unidades bem definidas formando a base do raciocínio ou 

memória de casos. Os casos representam o próprio conhecimento presente no sistema. Ele 

pode ser representado de diferentes maneiras. Mas a descrição através de atributos é a forma 

mais usual, embora a melhor representação destes atributos possa ser difícil de determinar. 

Algumas aplicações necessitam um conhecimento profundo do domínio do problema, 

utilizando-se o conhecimento do especialista (RAMALHO, 1999). 

Um caso tem três partes segundo (KOLODNER, 1993): descrição do problema, solução 

e resultado. A primeira é o estado da situação quando o caso aconteceu, segue o conteúdo da 

representação de um problema. A segunda, derivada do problema especificado na descrição 
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deste, pode ser a solução propriamente dita, deve seguir os passos de raciocínio e as 

justificativas para decisões que foram feitas na resolução do problema. A última deriva da 

solução e pode ser o resultado propriamente dito. Deve verificar se o resultado preencheu ou 

violou as expectativas, se foi sucesso ou falha, qual a estratégia de reparo que poderia ter sido 

feito para evitar um problema e apontar para uma próxima possível solução.  

Os índices de um caso são tão importantes como os de livros em uma biblioteca. A 

indexação se faz necessária para que possam ser recuperados. Ela determina quais os atributos 

que devem ser comparados para se avaliar a similaridade entre o caso de entrada e os da base 

(Kolodner & Leake; Weber-Lee, 1998 apud RAMALHO, 1999). 

A indexação de casos é a associação de rótulos em casos de forma a caracterizá-los para 

posteriormente recuperá-los em base. Para construir uma boa coleção de índices para um 

conjunto de casos é necessário ser ter em mente o que faz um índice "bom" e como escolhê-

los (KOLODNER, 1993). A indexação é a essência do RBC porque orienta a avaliação de 

similaridade. A similaridade refere-se à comparação entre o caso de entrada e os da base para 

determinar quão semelhante eles são. Portanto, os índices são utilizados para determinar o 

grau de similaridade entre um caso e outro (WEBER-LEE, 1997). 

As características superficiais são facilmente extraídas de um caso, mas estas podem ser 

menos úteis do que índices mais complexos obtidos pela combinação e composição de 

características que os distinguem de cada lição que ele possa ensinar. Escolher os índices pode 

requerer uma interpretação ou processo de elaboração durante o qual características 

funcionais podem ser feitas de forma separadas (KOLODNER, 1993).  Deve-se procurar 

formas de descrever ou representar o caso, o vocabulário indica quais conjuntos de descritores 

devem ser utilizados para algumas classes de casos. Para qualquer caso particular, precisa-se 

adquirir a capacidade de designar quais partes da descrição, ou quais características serão 

selecionadas para atuarem como índices.  

A seleção de índices é o processo de identificação de descritores para um caso 

particular. A comunidade de RBC tem proposto diversos guidelines para a escolha: índices 

devem ser preditivos e as predições feitas, úteis; abstratos o suficiente para tornar o caso útil 

em uma variedade de futuras situações; concretos o suficiente para serem facilmente 

reconhecíveis em futuras situações.  

A recuperação é o processo de retornar um ou mais casos da base em resultado à 

comparação de um novo caso com cada um dos da base. Esta comparação é feita através de 
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uma avaliação de similaridade. O resultado desta é a seleção de um ou uma combinação de 

casos que sugere uma solução ao novo (KOLODNER,1993). 

É importante nesta etapa que o sistema de RBC possua meios de identificar os casos 

que tenham potencial de utilidade. Determinar o quanto um caso pode ser útil requer 

considerações de quais são os propósitos a que ele se destina e quais dos seus aspectos foram 

relevantes no passado. Os procedimentos de comparação estarão habilitados para determinar 

quais dimensões devem ser focadas no julgamento da similaridade (Leake apud COSTA, 

1999). 

Algumas definições pertinentes a RBC são colocadas por (KOLODNER, 1993). 

Descritor: par atributo-valor usado na descrição de um caso. Podem descrever aspectos do 

problema ou de uma situação, a solução ou o resultado. Ex.: idade-72, pulsação-96. 

Dimensão: faz referência a parte atributo de um descritor. Característica: usado tanto como 

descritor, como dimensão, mas mais comumentemente como descritor.  

Os algoritmos de recuperação procuram diretamente determinados locais na memória, 

acessando casos com algum potencial para serem úteis, mas isto é feito por heurísticas de 

match e ranking, as quais escolhem os mais úteis daquele conjunto (KOLODNER, 1993). 

Match: é o processo de comparar dois casos entre si e determinar o seu grau de similaridade. 

Pode ser produzido um score que representa o grau de similaridade ou simplesmente 

determinar se um é similar o suficiente ou não.  Ranking: é o processo de ordenar os casos 

partially-matching de acordo com a utilidade, isto é, determinar qual é melhor que os outros. 

Freqüentemente, o procedimento de Ranking usa a saída do procedimento de Match para 

ordenar os casos partially-matching de acordo com a sua utilidade.  

O vizinho mais próximo (nearest neighbour retrieval) é uma técnica simples e para 

entendê-la não é necessário muitos cálculos. O primeiro passo é identificar as características 

essenciais para a solução do problema. Estes atributos (características) devem ser 

representados em algum sistema de coordenadas, de tal forma que possa ser medida a 

distância entre o novo problema e os casos já existentes na base de casos. O especialista pode 

considerar outros fatores além, transformando cada atributo para que tenha pesos 

diferenciados, alterando as distâncias. 

A similaridade é expressa pela equação 10: 

Similaridade (N,F) = Σn ƒ(Ni,Fi) * wi Equação 10 
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Onde:  N = caso novo; 

 F = casos existentes na base de casos; 

 n = número de atributos; 

 i = atributo individual; 

 ƒ = função de similaridade para o atributo  i  nos casos N e F 

 w = peso do atributo i. 

 

A recuperação indutiva (inductive retrieval) é uma técnica desenvolvida por máquinas 

de aprendizagem buscando extrair regras ou árvores de decisão de um caso. Em sistemas RBC 

a base de casos é analisada por um algoritmo de indução para produzir uma árvore de decisão 

que classifica os casos. O algoritmo mais utilizado é chamado de ID3. 

O ID3 constrói uma árvore de decisão da base de casos. Ele usa a heurística chamada 

informação mais proveitosa (information gain) para encontrar o atributo mais promissor de 

todos (pelo conhecimento do domínio), dividindo a base de casos. ID3 requer um atributo 

alvo e uma condição para analisar os casos a partir deste critério. A construção da árvore de 

decisão pode ser um processo muito lento, principalmente se a base de casos for grande 

(WATSON, 1997). 

A última variação é a pesquisa paralela na base de casos. Uma forma é aplicar funções 

de casamento em paralelo a toda a base. Se a base de casos é grande assim como é o número 

de processadores úteis, o recurso é usar máquinas paralelas para selecionar casos usando 

indexação superficial e, então, aplicar funções de casamento para estes casos paralelos 

(KOLODNER, 1993). 

Outro sistema de busca em árvores utiliza o conceito de redes discriminatórias 

redundantes. As RDNs (Redundant Discrimination Networks) tentam responder ao problema 

de informações perdidas. Ela organiza os itens usando diferentes DN, cada uma com uma 

ordem diferente das questões, as árvores são pesquisadas em paralelo. Se e resposta a uma 

questão em uma árvore não é conhecida, a pesquisa naquela é interrompida, mas continua em 

outra árvore. Por causa das redundâncias nas árvores, a última rede estará encontrando um 

casamento de caso que realmente existe. Por causa do significante overhead envolvendo 
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RDN, estas são geralmente combinadas com SFN para manter a redundância sob controle 

(FERNANDES, 2000).  

A apresentação de uma nova tecnologia envolve sempre o esclarecimento sobre suas 

potencialidades em relação a "como" e "onde" utilizá-la. A princípio, qualquer problema pode 

ser implementado em um sistema de RBC, mesmo (e principalmente) que não haja algoritmo 

disponível para sua solução. O afunilamento da resposta a tal questão dar-se-á na medida em 

que avaliem-se técnicas competitivas e disponibilidade de dados. 

Quanto à disponibilidade de dados, um banco contendo um número suficiente para uma 

busca, tanto elimina quanto inclui alguns problemas. Há sistemas que podem operar com um 

número pequeno tal como 25 casos apenas; entretanto, há domínios em que não é possível 

validar um sistema com menos de centenas ou até milhares de casos. 

Para a validação do sistema deve-se estar atento para a adequação da escolha do 

problema a ser resolvido. Algumas características devem ser consideradas, tais como o fato de 

haver especialistas humanos que executem esta tarefa baseada em casos. Com relação à 

implementação do sistema, deve-se investigar se há casos disponíveis e se estes têm seus 

pontos principais modeláveis computacionalmente, e se é viável desenvolver uma métrica de 

similaridade. Com relação à aplicação do sistema já pronto, deve-se pesquisar se são 

necessários os benefícios computacionais e organizacionais para desenvolver tal sistema. 

Vários aspectos podem ser levados em consideração para a validação de um sistema de 

RBC. Métodos de validação de outros sistemas inteligentes são adequados, mas ainda há um 

conjunto de técnicas exclusivas para estes sistemas. Uma questão exclusiva dos sistemas de 

RBC trata-se em avaliar se a tarefa para qual o sistema é proposto, quando executada por 

especialista humano, é uma tarefa baseada em casos (RAMOS, 2000) 

Em termos gerais, estas são algumas das características a serem consideradas para a 

validação de um sistema de RBC:  

- características técnicas tais como estabilidade e a operacionalidade;  

- escolha do problema: se o problema é próprio para o tipo de raciocínio;  

- características organizacionais: se o sistema é adequado à operação dentro de uma 

organização;  

- características econômicas: retomo do investimento, aumento na qualidade de serviços; 

- características estratégicas: se a memória de casos pode ser vista como um ativo;  
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- qualidade e eficiência com relação às principais etapas de um sistema baseado em casos: 

recuperação, adaptação, representação dos casos e aprendizagem (FERNANDES, 2003). 

Levando-se em conta a aprendizagem, além de avaliar a eficiência e a qualidade, deve 

ser considerado se o aumento de robustez resultante da aprendizagem realmente beneficia a 

qualidade do sistema ou diminui a sua velocidade, a utilidade e a eficiência; 

Avalia-se o sistema comparativamente a especialistas humanos em dois momentos: num 

primeiro, apenas compara-se o sistema ao especialista; num segundo, o especialista utiliza o 

sistema como um colega ou um assistente técnico. Nesta etapa, calculam-se os percentuais em 

que o especialista utilizou as sugestões oferecidas pelo sistema. 

As aplicações já desenvolvidas de sistemas de RBC são um forte indicativo do potencial 

do paradigma. Três são os tópicos pertinentes às aplicações que se considera relevantes: quais 

os tipos de aplicação são adequadas; quais as ferramentas disponíveis para implementação; e 

quais são as importantes aplicações que podem orientar e ilustrar o potencial dos sistemas de 

RBC (RAMOS, 2000). 

Muitas das aplicações que podem ser implementadas em um sistema baseado em casos 

são comuns a outras técnicas de IA. Genericamente, estes são alguns dos tipos de problemas 

endereçados: interpretação, projeção, diagnóstico, análise e elaboração de projetos, formação 

de preços, desenvolvimento de propostas, planejamento, configuração, "scheduling", 

monitoramento, "debugging", consertos, análise situacional, classificação, instrução, aprendi-

zagem e controle (KOLODNER, 1993).  

As ferramentas para desenvolvimento e implementação de sistemas de RBC não têm a 

mesma aplicabilidade do que as "shells" de outras técnicas de IA pela diversidade de estilos 

de estruturação das bases de dados destes sistemas. Um dos fatores que toma um problema 

adequado para ser implementado num sistema de RBC é o fato de existir um banco de dados 

com os casos para utilização. Sendo assim, muitas vezes é mais eficiente desenvolver o 

sistema com uma ferramenta que seja compatível com os dados disponíveis do que o oposto. 

Mesmo assim, as seguintes ferramentas servem como plataforma para implementação de 

sistemas de RBC: ART*Enterprise; CASE-1; CasePower; CBR2; CBR Express; The Easy 

Reasoner; Eclipse; ESTEEM; Induce-lt; KATE; MEM- 1; ReCall; ReMind; S3-CASE. No 

trabalho executado por Watson encontra-se a comparação destas ferramentas (WATSON, 

1991). 
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4.9.4 Metodologias para RBC´s 

A idéia de que a lembrança de experiências passadas está presente na resolução de 

problemas fundamentou a evolução da técnica de raciocínio baseado em casos, que 

compreende a seqüência dos seguintes passos (já vistos, mas reproduzidos aqui): identificar o 

problema, buscar o mais similar na memória, adaptar, reutilizar e adicionar à base de casos.  

No desenvolvimento de aplicações desta metodologia, foram implementados sistemas 

que abordam estes passos distintamente. Algumas aplicações, por diferenciarem-se 

significativamente em um ou mais destes passos, adotaram nomes que mais se aproximam do 

principal enfoque de suas implementações.  

A seguir apresenta-se algumas destas metodologias segundo Aamodt (1994):  

- raciocínio análogo; 

- raciocínio baseado em memória; 

- raciocínio baseado em exemplares; 

- baseado em metas; 

- baseado em modelos. 

Uma aplicação de raciocínio análogo prevê que a solução do problema de entrada possa 

ser buscada em universos de conhecimento diferentes do universo do problema de entrada  

(CARBONELL, 1988). O raciocínio baseado em memória caracteriza-se por aplicações com 

uma memória de dados muito grande, onde sua organização e acesso tomam-se os pontos 

principais. Stanfill e Waltz (1988) apresentaram um trabalho que decompõe os problemas de 

entrada em blocos e cada um destes blocos ativa elementos da memória paralelamente. 

O raciocínio baseado em exemplares classifica os exemplares da memória. Não há 

adaptação (PORTER, 1986). A metodologia baseada em metas agrega-as ao processo de 

recuperação que podem ser mutuamente exclusivas (MADHAVAN, 1994) e (SLADE, 1994). 

No baseado em modelos o objeto básico é um modelo ao invés de um caso e os modelos são 

estruturas de informação a respeito de um domínio de conhecimento expresso em linguagem 

formal. 
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4.10 Sistemas Híbridos 

Em 1993, a edição de julho da revista BYTE trouxe uma matéria sobre o poder dos 

sistemas baseados em conhecimento e o potencial dos sistemas híbridos, sistemas que 

combinassem outros baseados em conhecimento com redes neurais, RBC, algoritmos 

genéticos (BYTE, 1993). 

Há vários trabalhos que combinam RBC com outras técnicas, principalmente sistemas 

especialistas e sistemas indutivos. Entretanto, algumas aplicações são apenas integrações 

entre técnicas. 

Dentro das metodologias baseadas em casos, há integrações de aplicações com 

conhecimento representado por casos dentro de um domínio específico combinados com 

metodologias com conhecimento mais geral. Branting (1991) e Aamodt (1994) propõem o uso 

em vários domínios como alternativa de utilização em um sistema de RBC quando o 

conhecimento contido nos casos não é suficiente para solucionar o problema de entrada. 

Aamodt chama de integração horizontal quando o método de RBC falha e, então, o sistema 

utiliza o método contido no universo de conhecimento geral. Integração vertical, quando o 

conhecimento geral for utilizado dentro do método baseado em casos 

O mais forte argumento para a utilização do paradigma baseado em casos para a 

simulação de um especialista humano é o fato de o que faz um especialista é sua experiência. 

Se o conhecimento especialista fosse somente aquele dos livros, bastaria modelar a 

informação dos livros em regras e pronto. Entretanto, num processo de extração de 

conhecimento especialista, observa-se que este coloca sua experiência para tentar explicar 

como faz seu trabalho. Muitas vezes, sua especialidade é ilustrada através de exemplos, 

experiências passadas que justificam a abordagem escolhida para tratar determinado 

problema. Além disso, quando é possível estabelecer uma regra para determinada situação, 

esta vem sempre acompanhada de exceções 

A grande vantagem dos sistemas baseados em casos sobre os baseados em regras, em 

termos práticos de implementação, refere-se ao conhecimento. O primeiro não requer extração 

de conhecimento para sua representação. Mesmo que a extração de conhecimento especialista 

não fosse o maior gargalo dos sistemas baseados em regras, ainda assim não é possível 

representar todas as interações que a complexidade de um vasto domínio compreende. A 

representação do conhecimento nos sistemas de RBC engloba toda a complexidade do 
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universo da aplicação com as informações presentes nos casos, ficando o problema de 

representação uma tarefa bem mais fácil do que num sistema baseado em regras. 

As justificativas ou vantagens para o uso dos RBCs são sempre consistentes com as 

soluções por serem as próprias experiências, representando mais um aspecto de proximidade 

ao comportamento humano do sistema. Uma outra vantagem dos sistemas de RBC, segundo  

Stottler (1994) é uma forma de consciência que estes sistemas possuem com relação a suas 

próprias limitações. Se o sistema não encontra casos com a devida similaridade com o caso 

em análise, o sistema não gera solução alguma. Isto evita possíveis problemas gerados por 

sistemas sob outros paradigmas que podem gerar uma solução aproximada.  

Outras importantes vantagens dos sistemas RBC que reduzem o espaço de solução são 

apontadas por Kolodner (1993). Primeiro, estes sistemas podem recuperar uma solução 

rapidamente, ao contrário de outros que precisam fazer todo um trabalho para buscar uma 

solução numa vasta base de conhecimento. Outra vantagem refere-se ao fato de que o 

problema deve ser identificado pelo sistema o suficiente para recuperar uma solução, não é 

necessário que ele entenda perfeitamente as condições e circunstâncias do problema para 

propor uma solução. Os sistemas de RBC também proporcionam um meio de resolução de um 

problema quando não houver um algoritmo disponível para avaliação e solução do mesmo. 

 



 

5 MODELO PROPOSTO 

No desenvolvimento deste trabalho foram vistos os tópicos principais que serão 

reunidos para propor a modelagem do sistema baseado na teoria de Damásio (2000). 

Condições suficientes para que o robô móvel possa suportar um início de consciência.   

As tarefas, o comportamento e o arco-reflexo do ser-humano estão relacionados com as 

funções na máquina de acordo com a Figura 5.1. Baseando-se nesta idéia, juntamente com a 

teroria de Damásio, o modelo foi dividido em quatro partes. A primeira, equivalente ao proto-

self, é composta dos sensores e responsável pela sobrevivência do robô. Nela ocorrem as 

reações primárias. O controle deve ser local e imediato. A segunda é a divisão correspondente 

ao self-central onde ocorre a percepção do mundo, composta dos sensores e do sistema de 

armazenamento. Aquelas reações que não precisam ser imediatas e podem ocorrer sem 

prioridade. É onde ocorre a identificação de formas, objetos, através do reconhecimento de 

padrões. A terceira, ainda dentro do self-central, engloba o raciocínio no qual ocorre a lógica e 

sentenças que são armazenadas, mas ocupam determinado espaço que pode ser requerido para 

armazenar outras informações e eles podem se perder (esquecimento). E por último o self-

autobiográfico no qual ocorre o armazenamento de informações que não são prioritárias mas 

são permanentes (Figura 5.2). 

 

Figura 5.1 Associação das funções cérebro - máquina 
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Figura 5.2 Particionamento do modelo 

5.1 Primeira Parte: Proto-Self 

Como já referido anteriormente o proto-self é a célula da sobrevivência. É aquela reação 

rápida, inconsciente, que ocorre para a preservação da espécie. Observa-se na Tabela 5.1, no 

nível inconsciente, a regulação básica da vida. É o equivalente ao arco-reflexo, memória filo-

genética adquirida pela espécie nos milhares de anos vividos (CARTER, 2001). É uma 

necessidade básica e também o fator que aumenta esta necessidade ou provoca a sua 

diminuição. Esta propriedade exige equipamentos que se comunicam rapidamente, locais de 

armazenamento da memória de curto prazo e locais prioritários.  

Consciente Razão Superior Planos de ação complexos, comportamento 

Sentimentos Padrões sensoriais de dor, prazer e emoções 

Emoções Padrões de reação complexos, movimentos 

estereotipados, emoções de fundo, primárias e 

secundárias 

Inconsciente 

Regulação Básica da 

Vida  

Padrões de reações simples, regulação metabólica, 

reflexos 

Tabela 5.1 Níveis de regulação da vida segundo Damásio  

Fonte: Damásio (2000) 
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Na percepção rápida ocorre uma divisão do sinal, uma parte para o reconhecimento e 

outra para identificar ou procurar as necessidades internas da entidade. O pré-consciente é 

uma consulta rápida à memória. Esta parte da memória deve  conter informações de fácil 

acesso (Figura 5.3).  O automatismo é originário do aprendizado durante um determinado 

tempo, no qual, no início, a pessoa está atenta ocupando a sua consciência, mas com o 

decorrer do tempo e repetições torna-se automático. O automatismo não tem consciência, mas 

acessa a memória.  

 

Figura 5.3 Processamento e memórias do robô 

 

A tarefa realizada é instantânea e a consciência fica livre para realizar outra tarefa. Seria 

o exemplo de uma pessoa que passa um certo período aprendendo a dirigir e após certa 

experiência dirige prestando atenção em outras ações que ocorrem no momento. Este modelo 

para o robô contempla sensores para captarem informações novas e um dispositivo de 

automatismo, acesso rápido a tomadas de decisões (como um arco-reflexo). 

Os sensores que equipam o robô móvel devem verificar o posicionamento e determinar 

a sua posição para um futuro movimento. Qual lado ele pode se movimentar caso ocorra uma 

situação de emergência. Isto se armazena em sua memória rápida, com um sinal de tarefa 

prioritária em percepção de perigo.   
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5.2 Segunda Parte: Self-Principal – Locomoção e Reconhecimento 

Nesta segunda parte do modelo ocorre o processamento das informações para 

locomoção, percepção e armazenamento de informações. Este armazenamento é provisório, 

isto quer dizer que a informação recebida instantaneamente é armazenada, podendo 

posteriormente ser descartada, visto que uma informação mais importante é recebida. 

Somente se o sistema detectar importância, esta informação é enviada para a memória 

permanente. O nível de importância será definido pela funcionalidade a que o robô será 

submetido. O armazenamento das informações é realizado através de sentenças lógicas. 

A locomoção é realizada com auxílio da lógica difusa, controlando servo-motores. O 

sensoriamento é realizado segundo o esquema mostrado na Figura 5.4. Os sensores são 

posicionados para locomoção em todas as direções. A área de atuação de um sensor pode 

invadir o limite de atuação do sensor ao seu lado. Isso vem corroborar a informação 

percebida.  

 

Figura 5.4 Posicionamento dos sensores em um robô 

 

5.2.1 Lógica Difusa 

Uma das grandes vantagens de se trabalhar com a lógica difusa é o aumento da 

modelagem cognitiva dos sistemas especialistas (VALLE, 2001). A forma como é 

armazenado o conhecimento possibilita a associação de regras à forma de pensar dos 
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especialistas. Outra vantagem é a habilidade para modelar problemas extremamente 

complexos. Os sistemas convencionais, ao tratarem de problemas reais, geralmente não 

lineares, aumentam consideravelmente o custo computacional. A lógica difusa torna possível 

resolvê-los utilizando raciocínio, requerendo menos regras.  

Ocorre uma melhora na manipulação de incerteza e possibilidades, enquanto os 

modelos difusos têm como característica intrínseca o tratamento de imprecisão e incerteza. O 

funcionamento é o seguinte: os sensores percebem o que ocorre no ambiente, medindo as 

variáveis envolvidas no processo; os dados passam por um pré-processamento, é a preparação 

para entrada na máquina de inferência difusa; as regras armazenadas na base de dados são 

utilizadas para dar uma resposta à inferência; e, finalmente, a resposta é fornecida e a ação 

disponibilizada para os controles de movimentação. 

A base de regras representa como o controlador irá administrar o sistema. Utilizando 

valores lingüísticos iguais aos utilizados quando se efetua o controle sobre determinado 

processo realizado por um ser humano. As regras envolvidas apresentam a forma sintática: se-

então. Onde “se” é relacionada a um estado antecedente (de entrada) e “então” indica uma 

ação conseqüente.  

Para exemplificar a utilização da base de regras, observa-se um sistema com termostato 

que deve controlar a temperatura de um quarto, controlando um ar-condicionado com três 

posições Tabela 5.2:  

Temperatura Ação 

Alta se temperatura é alta então ligar o ar-condicionado no frio 

Média se temperatura é estável então ligar somente ventilação  

Baixa se temperatura é baixa então ligar o ar-condicionado no quente 

Tabela 5.2 Base de regras para temperatura 
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Para o caso do robô a simplicidade deste modelo pode ser alterada utilizando regras 

difusas com expressões de reforço. Observa-se um exemplo um pouco mais elaborado, que 

retrata o comportamento difuso do robô com relação ao seu movimento Tabela 5.3. 

Posição do Obstáculo Velocidade Ação 

Frente Alta se obstáculo está na frente e velocidade é alta então 
diminuir velocidade e virar totalmente à direita 

Frente Baixa se obstáculo está na frente e velocidade é baixa então 
manter velocidade e virar à direita 

Lado Alta se obstáculo está ao lado e velocidade é alta então 
diminuir velocidade e virar levemente à direita 

Tabela 5.3  Base de regras para o movimento do robô 

 

Elabora-se assim um mapa de possibilidades para a característica do robô móvel. 

Demonstra-se que a base de regras difusa é bastante intuitiva, sob o ponto de vista humano. É 

como o clássico problema de estacionar o carro em uma vaga. Pode-se virar totalmente o 

volante à direita, engatar a ré, aproximar-se do carro que está atrás. Um pouco antes de 

terminar o movimento, virar completamente o volante à esquerda e finalizar o movimento 

para trás. Não ocorre a formulação matemática explícita envolvida na solução do problema, e 

sim a representação do conhecimento adquirido pela experiência. Por esta razão um novato 

que vai realizar a primeira manobra, na maioria das vezes, sente tanta dificuldade. 

A lógica difusa foi escolhida para controlar o desvio de objetos aleatoriamente dispersos 

a discretização das ações e reações que através da matemática se torna extremamente 

complexa, por não dizer praticamente inviável (VIEIRA, 1999). 

Para um ambiente carregado de imprecisões e incertezas o controlador difuso foi 

escolhido e modelado para determinar as ações de movimento do robô. Duas camadas seriam 

necessárias. Uma para realizar o movimento próprio (self), a partir de uma necessidade 

detectada. Outra para realizar um movimento programado, ou um destino programado. Ao 

seguir um movimento dado pelo usuário, o robô irá comportar-se como um sistema reativo, 

similar aos robôs de primeira geração, chamados Pick and Place (ALVES, 1993).  

Como resposta do robô ao movimento solicitado, os atuadores serão os motores de 

passo, que recebem e interpretam os comandos de ações dos dois níveis, ou interpretam o 

comando do usuário ou da rota traçada para obter algo determinado pelo próprio robô. Um 
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microcontrolador é usado no modelo para processar as informações. A tecnologia evoluiu a 

ponto de todas as tarefas de processamento serem colocadas em apenas um chip. Como o robô 

possui a característica de ser autônomo, o consumo de energia proporcionado por um circuito 

microcontrolador é ideal. 

As características fundamentais do sistema de locomoção são basicamente três: não há 

conhecimento prévio da rota a ser seguida; o robô deve evitar situações adversas a sua 

integridade; na sua locomoção sensores devem enviar dados para a escolha da melhor 

trajetória, isto quer dizer, evitar os obstáculos, encontrar algo necessário ou solicitado 

(VIEIRA, 1999).  

O controlador é do tipo reativo, ou seja, as informações provenientes do meio enviarão 

as informações que atingem a máquina de inferência difusa, provocando uma reação no robô. 

As regras a serem seguidas pelo sistema difuso de orientação são: as variáveis de controle 

devem ser de fácil observação e controle; os estados devem permitir uma avaliação, quer 

dizer, devem ser passíveis de medição; deve haver um conhecimento prévio armazenado sob a 

forma de regras de produção; a base de conhecimento deve ser segura, confiável, estar 

disponível e ser a mais concisa possível; deve-se buscar uma solução, não importando em ser 

a melhor (BORENSTEIN, 1996).  

 

5.2.2 Funcionamento do Sistema Difuso 

A cada direção é associado um sensor que envia o valor de leitura como um dado de 

entrada para ser processado. O microcontrolador receberá valores de variáveis de acordo com 

o número de sensores. Cada variável de direção será independente da outra. As variáveis 

lingüísticas determinadas para a proximidade de obstáculos são as seguintes: muito próximo, 

próximo, longe.  Para a direção determina-se as seguintes variáveis: frente, virar à esquerda, 

virar à direita, virar muito à esquerda, virar muito à direita, virar pouco à esquerda, virar 

pouco à direita, ré. A velocidade possui as variáveis: lenta, acelerada, rápida.  

O formato das funções de pertinência sugeridas para o modelo são as seguintes: 

triangular ou trapezoidal. Caso seja necessário um comportamento mais suave do sistema, 

devem ser utilizadas funções como a gaussiana ou a sigmóide.  
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A precisão do sistema é dependente do grau de superposição entre as funções de 

pertinência. Geralmente aconselha-se para testes iniciais 50% de superposição, e para o 

sistema otimizado um mínimo de 25% e um máximo de 75% de superposição em sistemas de 

malha fechada;  

A definição das regras serão baseadas nestes conjuntos de variáveis. Por exemplo: Se 

proximidade sensor direita é muito próximo então direção é virar muito à esquerda com 

velocidade lenta. 

Um sistema eletrônico capta as informações do mundo externo e interno através de 

sensores. O corpo humano capta as energias do ambiente externo e/ou resultantes de 

processos internos e transforma esta informação em percepção. O sistema eletrônico deve 

transformar estas informações em dados auto-utilizáveis, que possam ser armazenados e 

interpretados para sua lógica interna (Figura 5.5). 

Processamento

Sensores

Ambiente

Banco de
informações

Meio externo

Meio interno

Pré
processamento
dos sensores

Effectors e
movimento

 

Figura 5.5 Fluxo das informações internas ao robô 

 

Dentre as capacidades que o ser humano possui estão: a percepção, ou seja, perceber 

estímulos, por exemplo sonoros, visuais, táteis e a memorização, que é a capacidade de 

armazenar uma informação por um período de tempo.  

É através da capacidade de pensar que o ser humano processa informações e utiliza 

dados armazenados na memória para algum propósito. Se este pensamento for utilizado para 

tomar uma decisão, então se tem a capacidade de decisão. O ser humano pode se expressar 
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através da fala, gestos e símbolos. As emoções e os sentimentos são também desenvolvidos 

no decorrer da sua vida, assim como as habilidades que aprende e desenvolve.  

Pode-se inserir algumas destas capacidades humanas em robôs. Para desenvolver 

atividades que substituam um ser humano um robô precisa destas capacidades. Neste trabalho, 

em que se pretende desenvolver um modelo para a consciência, é importante observar quais 

capacidades que devem ser utilizadas e quais devem ser descartadas. 

Os processos de reconhecimento, de percepção, por exemplo, da temperatura, seriam 

captados a partir de processamento de sinais e a partir de transformações analógico-digitais, 

que seriam processadas e integradas em um conjunto de respostas a um determinado estímulo 

ou a vários estímulos.  

As entradas para o robô dependem da funcionalidade. Se o robô deve desviar  

obstáculos, deve ser provido de sensores de distância. Se ele deve perceber claridade ou 

quando o ambiente ficar escuro, sensores de luminosidade. Fatores como calor e frio, sensores 

de temperatura. Sensores de detecção de movimento podem ser utilizados também para 

detectar alta temperatura. O reconhecimento de padrões, sejam padrões de rostos, ou 

percepção de um ambiente, é realizado por uma câmera. Para realizar a comparação destas 

imagens é utilizada imagens armazenadas, captadas anteriormente ou captadas por outro 

sistema e transferidas para a memória do robô. 

A função do módulo inicial é provocar reações rápidas, não deixando estas informações 

chegarem na consciência. Depois esta reação pode até chegar como uma informação para ser 

armazenada na memória e ser utilizada para algum processamento de situações que ocorram 

em outro momento.  

Nos seres humanos este processo perceptivo é inteligente. Esta conclusão é obtida 

porque existem mais informações nas respostas perceptivas que no estímulo que as originou. 

O organismo perceptivo contribui com mais informações (FIALHO, 1998). Isto pode ser 

incorporado internamente ao robô através de informações relativas a este dado recebido e 

agregando novas cláusulas lógicas que contribuirão para respostas e ações.  

Segundo Fialho (1998) a percepção é um processo analógico. Cada indivíduo possuiria 

um hardware (córtex visual) que lhe é próprio e um conjunto informacional do qual derivaria 

sua gnose. Gnose é o conhecimento que se adquire pela experiência. Ao inserir sensores em 
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robôs, para perceber o mundo real, propicia-se parte da capacidade de percepção. A 

experiência que um robô iria ter seria, então, originária de uma pré-programação e de dados 

obtidos durante as suas tarefas. As informações coletadas e armazenadas seriam tratadas como 

um vetor e processadas conforme a necessidade.  

O número de informações (bits) não precisa ultrapassar 100 por segundo, que é a 

capacidade de um ser humano para processar estas informações e tratar ao nível consciente 

(Figura 5.6) (STEINBACH, 1977). 

109 bits de
informações por

segundo

102 bits por segundo de
informação processada a

nível consciente

Visão

Olfato

Paladar

Tato

Audição

 

Figura 5.6 Quantidade de informações que chegam a uma pessoa  

 

Este modelo de consciência em robô trata as informações ao nível inconsciente. São 

aquelas reações instintivas que se tem ao perceber algo quente e afastar rapidamente o braço.  

As sensações percebidas podem resultar, a princípio, em dois destinos: no pré-

consciente ou no consciente (Figura 5.7). O pré-consciente gera aquela reação da 

sobrevivência. O tempo de resposta deve ser rapidíssimo e deve garantir a integridade do 

robô.  

O outro caminho é armazenar na consciência. Este processo de tornar a informação um 

dado que possa ser armazenado também tem dois caminhos dentro do fluxo de informação. A 

memória instantânea e a memória permanente.  
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Figura 5.7 Modelo da divisão de consciência interna ao robô  

Fonte VALLE (2002) 

 

A percepção é construída pela pessoa de acordo com os dados que ela tem armazenados 

sobre determinado assunto. O robô, na sua fase de aprendizagem, irá armazenar dados que 

serão utilizados posteriormente na classificação de imagens ou até na tomada de atitudes. Ele 

deve ter alguma coisa prévia ou semelhante para construir sua percepção. Se for algo novo 

precisa armazenar ou tentar relacionar com algo já armazenado. 

A entrada dos dados, não sendo algo urgente, que necessite de uma reação rápida ou 

instintiva,  pode passar por uma rede classificatória. A informação ou tenta ser assimilada ou 

será armazenada. Pode-se chamar este armazenamento de acomodação, uma nova rede ou irá 

associá-lo a um grupo ou criará um novo grupo de dados. 

 

5.3 Terceira Parte: Self-Principal – Tomadas de Decisão 

 O robô deve possuir um conhecimento de si mesmo formalizado. O sistema deve 

manter o robô com uma informação armazenada através de uma coleção de sentenças em uma 
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linguagem lógica matemática. Haverá outras estruturas de dados que podem ser mais 

compactas ou computacionalmente mais fáceis de processar, mas mesmo assim o núcleo da 

lógica que o programa irá consultar e armazenar será baseado em sentenças. O robô decide o 

que fazer através de raciocínio lógico, por dedução usando regras de inferência e também 

argumentação não-monotônica. Nesta parte entra um sistema híbrido, que coloca o Raciocínio 

Baseado em Casos junto com a lógica proposicional. Ressalta-se que nesta busca as 

aproximações lentas são mais apropriadas para um problema complexo.   

A seqüência para a consulta deverá passar pelos seguintes passos: 

- elucidação do problema (meta); 

- análise do caso e extração das regras; 

- aprendizagem incremental; 

- ajuste da condição limítrofe (BIAS); 

- busca das sentenças (analisando a lógica proposicional). 

A consciência do robô envolve, entre outras sentenças, alguns dados sobre o próprio 

robô e sobre subconjuntos da coleção de sentenças, por exemplo, as que estavam há pouco em 

sua consciência prévia para a introspecção, ou as sobre um assunto particular. O 

armazenamento de informações através de sentenças é consultado e a resposta é obtida por 

meio de situações vividas e armazenadas anteriormente, com grau de semelhança que vai 

localizar qual a solução a executar.  

Esta parte da modelagem aborda o estudo da consciência através de uma metodologia 

dentro lógica proposicional. Os sistemas de inteligência que não representam informação 

através de sentenças têm apenas conhecimento introspectivo limitado.   

O sistema decide o que fazer principalmente através de raciocínio lógico. Quando um 

programa de lógica baseado em Inteligência Artificial fizer uma ação importante, 

normalmente é porque deduziu uma sentença dizendo o que deveria fazer. Provavelmente, 

haverá outras estruturas de dados e programas, e eles podem ser computacionalmente muito 

importantes, mas as decisões principais do que fazer são tomadas explicitamente através de 

raciocínio lógico de sentenças presente na memória do robô. Algumas delas podem entrar na 

memória por processos que correm independentemente das decisões do robô, por exemplo 

fatos obtidos pela visão. Os desenvolvimentos em lógica que usam a Inteligência Artificial 
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incluem inferências da situação por vários métodos, como já foi visto através de 

aprendizagem lógica, dedução lógica, não-monotônicas e inferência bayesiana. Este sistema 

tem que ser capaz de utilizar a lógica, bem como as decisões devem seguir a não-

monotonicidade, isto quer dizer, uma sentença pode ser positiva para uma situação e negativa 

para outra.  

  O sistema está consciente dos seus próprios processos mentais, isto quer dizer que ele 

deve trazer sentenças sobre as informações geradas por estes processos em memória junto 

com eles. O robô precisa ter um pouco de consciência dos próprios processos mentais para 

alcançar um nível de inteligência necessário para fazer muitas tarefas que os seres humanos 

gostariam que estes realizassem. Assim, a consciência de si mesmo neste nível é muito 

importante. A introspecção é essencial para o nível de inteligência humano, porém é preciso 

separar quais aspectos da consciência humana precisam ser modelados, quais qualidades 

humanas não são necessárias e onde sistemas de IA podem ir além de consciência humana.    

A um sistema, como exemplo o robô, podem ser atribuídas crenças (convicções) 

fornecendo sentenças que expressem estas crenças. Há um relacionamento direcionado aos 

estados internos do sistema, bem como contribuições e metas no intuito de colaborar para 

formar um raciocínio (DENNET, 1971). Isto é chamado de atribuições de posição intencional 

(DENNET, 1978). As convicções não precisam ser representadas explicitamente na memória 

do sistema. Newell (1980) chamou este de nível de lógica.  

É possível e realizável, designar certas convicções, conhecimento, intenções, 

consciência, habilidades ou desejos a uma máquina ou programa de computação, quando tal 

atribuição expressar a mesma informação sobre a máquina que expressa sobre uma pessoa. 

Observa-se que tal atribuição pode ajudar a entender a estrutura da máquina, seu 

comportamento passado ou futuro, ou como consertá-la ou melhorá-la. Talvez possa não ser 

obrigatória uma relação dos estados internos para um ser humano, mas expressando 

razoavelmente o que é realmente conhecido sobre o estado de uma máquina, em uma situação 

particular, pode designar qualidades mentais ou isomórficas referentes a elas.   

  Sistemas com conhecimento introspectivo podem ser exemplificados para uma melhor 

compreensão. Um relógio digital, ao terminar a energia, se não contar com uma bateria para 

mantê-lo funcionando, perde a informação da hora correta. Se ele fosse projetado com uma 

estratégia interessante poderia buscar em algum local o horário correto após o término de 

energia. A aquisição de conhecimento após um não-conhecimento é a melhor maneira de 
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entender este novo estado que surge. Para um ser humano, suponha a seguinte pergunta: uma 

determinada pessoa que você conhece está em pé, sentada ou dormindo? A resposta você 

desconhece. Mas a pergunta é feita novamente e por mais que você tente pensar, a resposta 

não lhe vem à cabeça. Uma certa quantidade de introspecção é exigida para fornecer uma 

resposta. Os robôs precisarão de uma correspondente habilidade se eles forem decidir 

corretamente ou pensar em mais uma pergunta a ser realizada. Talvez uma maneira de buscar 

a informação que eles procuram de uma forma diferente ou até externamente. 

  O modelo projetado de consciência do robô móvel possui crenças e elas são 

representadas como descrito a seguir. A qualquer hora um certo conjunto de cláusulas está 

diretamente disponível para ser consultado. Isto constituirá a base da consciência do robô. 

Dependendo do número de sentenças, algumas delas, ou talvez todas, estejam disponíveis 

para observação. Esta seria o fato dos processos gerarem sentenças sobre outras sentenças. 

Algumas sentenças entram na consciência por processos que operam o tempo todo 

através de processos subconscientes involuntários. Outras, entram na consciência como 

resultado de ações mentais, por exemplo, observações da sua consciência, aquela decisão do 

robô. O restante é resultado de introspecção e constituem a autoconsciência (consciência de si 

mesmo).   

  A seguir são definidas quais são as formas de consciência e introspecção necessárias 

aos robôs. O projetista de robôs tem muitas escolhas a fazer sobre quais características de 

consciência humana devem ser incluídas. Além disso, é muito provável que robôs já 

designados para determinadas funções específicas não incluirão algumas habilidades 

introspectivas que os seres humanos possuem. Duas características importantes de consciência 

e introspecção são a habilidade para deduzir um conhecimento não adquirido e a habilidade 

para fazer questionamentos não-monotônicos.   

5.3.1 Introspecção   

  Em alguns aspectos pode-se proporcionar para programas de computação habilidades 

introspectivas mais poderosas que os seres humanos possuem. Um programa de computação 

pode se auto-inspecionar, e muitos fazem isto de um modo bastante trivial verificando a soma 

(check-sum) para comprovar se a leitura da memória foi realizada com sucesso.    
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É possível deixar disponível para inspeção pelo programa os manuais da linguagem de 

programação utilizada, o manual do próprio computador e uma cópia do compilador. Um 

programa de computação pode usar esta informação para simular qual seria o resultado para 

determinada entrada submetida.   

Os humanos têm recordações bastante fracas dos eventos em suas vidas, especialmente 

de eventos intelectuais. Os que marcam emocionalmente sempre vêm mais facilmente à 

memória. A habilidade para se lembrar de sua história inteira é possível para um programa de 

computação e pode ser usada pelo programa que poderá modificar suas convicções com base 

em novas conclusões ou observações. Isto pode gerar algo muito poderoso. Muito 

similarmente, podem ser gerados programas de computação para absorver mais do que 

simplesmente uma leitura dele mesmo e que atualmente pode ser implementado. 

O conceito dual para programas que realizam a leitura deles mesmos seriam programas 

que tem o poder de modificarem-se sozinhos. Com os avanços de IA, programas que se 

modificam de modo significativo ficarão comuns. Neste trabalho não se aborda a auto-

modificação.  

Para que o robô execute as tarefas é necessário fornece-lhe muitas formas de 

autoconsciência, ou seja, habilidade para observar seu próprio estado mental. Quando se diz 

que algo é observável, se quer dizer que uma ação satisfatória pelo robô causa uma sentença 

e, possivelmente, outros dados de estrutura dão o resultado da observação para aparecer na 

consciência do robô.  

O primeiro é a noção de um contexto como um primeiro objeto de classe. Contextos 

podem ser os valores de variáveis e argumentos os valores de funções. A expressão mais 

importante é A(c; p) que afirma que a proposição “p” é verdade no contexto “c”. A linguagem 

de um sub-contexto também pode ser uma versão abreviada da linguagem de um contexto 

exterior, porque o sub-contexto pode envolver que algumas suposições não retificam 

contextos exteriores. Um sistema de raciocínio pode entrar em um sub-contexto e pode 

argumentar com as suposições e linguagens do sub-contexto. Se tem A(c; p) em um contexto 

exterior c0, pode-se escrever:      

c: p,   

e argumentar diretamente com a sentença p. O raciocínio humano é realizado em sub-

contextos, e os robôs terão que fazer o mesmo. Não há nenhum contexto geral. Um contexto 

externo usado em um nível ainda mais externo pode ser transcendido para um contexto 
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exterior, porém um pouco mais interno. Uma sentença A (c; p) representa um tipo de 

introspecção por si mesma.   

O segundo formalismo importante é que uma proposição ou conceito individual como 

um primeiro objeto de classe distinto do valor de verdade da proposição ou o valor do 

conceito individual. Isto permite discutir proposições e conceitos individuais formalmente em 

linguagem lógica no lugar onde há pouco de linguagem natural. Um exemplo é determinado 

pelas sentenças: 

  

atribui (Telefone(Pessoa)) = telefone (atribui(Pessoa))   

atribui (Pedro) = pedro   

telefone (pedro) = telefone (maria)   

conhece (luisa; Telefone (Pedro))   

não:conhece (luisa; Telefone (Maria)):   

 

Fazendo a distinção entre os conceitos e a atribuição de cada um é possível afirmar que 

Luisa sabe o número de telefone de Pedro mas não sabe o número de telefone de Maria. 

Entretanto o número de telefone de Maria é igual ao número de telefone de Pedro. Usando 

palavras maiúsculas para conceitos e minúsculas para objetos.  

Observando que o sistema sabe ou não sabe o valor de um certo termo, por exemplo, se 

sabe o número de telefone de uma certa pessoa, ou se pode adquirir isto por algum 

procedimento, deve ir adiante. Mas se não sabe o número de telefone e não pode deduzir o 

que é, isto envolve uma busca ao redor através do teorema de incompletude de Gödel (ver 

Anexo II). O motivo pelo qual deve-se recorrer ao teorema é a demonstração que qualquer 

sentença não é conclusiva dizendo que a teoria é consistente, porque se a teoria for 

inconsistente, todas as sentenças são conclusivas (GÖDEL, 1965).  

A partir do momento que o sistema percebe que não sabe e que não pode deduzir o 

número de um telefone, isso deveria motivá-lo a olhar na agenda de telefones ou perguntar 

para alguém.    

Um exemplo aplicado à robótica seria o seguinte: 

necessita (alimentacao(ponto)) = alimentacao(necessita(ponto))   
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necessita (bateria) = bateria   

alimentacao (bateria) = alimentacao (conv220)   

Ele precisa de carga elétrica para movimentar-se e para o seu funcionamento. Em um 

local pode existir outro tipo de alimentação. Ou ele carrega em outra bateria ou precisa 

procurar um conversor para transformar a tensão da tomada 220V em uma tensão adequada 

para carregar sua bateria.  

O robô precisa mais que um pouco da habilidade para observar que não sabe se uma 

sentença particular é verdadeira. Precisa observar que não sabe nada sobre um certo assunto e 

argumentar sobre suas habilidades. "Eu penso que eu posso entender como fazer isto". "Eu 

não sei fazer isso". Mantendo um relatório dos acontecimentos de eventos físicos e 

intelectuais ele pode recorrer a suas crenças passadas, observações e ações. Observar sua 

estrutura de meta e sentenças elaboradas sobre o assunto.  

A meta principal é aquilo que não sabe. Para descobrir deve recorrer a outras formas, 

denominadas submetas. É importante ter uma hierarquia sobre uma pilha de submetas não 

alcançadas. Uma submeta com menos prioridade pode se tornar irrelevante e, ao surgirem 

novas submetas, deve ser abandonada.  O anverso de uma meta é uma restrição. Uma 

restrição pode ser usada para reduzir o espaço de estados realizáveis antes dos detalhes das 

metas a serem consideradas 

Se o robô pretender executar uma certa ação, pode deduzir que certas possibilidades são 

irrelevantes de acordo com as suas intenções. Isto requer a habilidade para observar e analisar 

suas intenções. Também pode concluir e ser capaz de dizer: "eu posso lhe falar como eu 

resolvi aquele problema". Isso leva em conta seus processos de procura mentais e não só suas 

ações externas. 

Um conjunto de sentenças que foram necessárias para buscar um conhecimento 

introspectivo pode ser considerado uma meta-sentença. A maioria das convicções importantes 

do sistema terá sido obtida argumentando não-monotonicamente. É preciso manter uma visão 

crítica destas convicções, por exemplo, acreditando que meta-sentenças sobre as convicções 

ajudará revisando-as quando uma nova informação for analisada e corroborar esta convicção. 

Não só os históricos de crenças deveriam ser representados, mas outras informações auxiliares 

como sentenças ou serem observadas de tal modo a darem origem a sentenças. Assim o 

sistema é capaz de  responder às perguntas: "Por que eu acredito em p"? ou alternativamente 

"Por que eu não acredito em p"?   
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Um robô pode alcançar determinadas metas e realizar a escolha de meios para sua ação. 

Tem capacidade de pensar com total liberdade considerando os efeitos que suas ações possam 

resultar. Além da informação específica sobre seu estado mental, é necessário alimentá-lo 

com fatos gerais sobre seus processos mentais. Desta maneira ele pode planejar sua vida 

intelectual. Uma das metas auxiliares, que podem preencher seu tempo ocioso é a curiosidade. 

Ele pode estender seu conhecimento trabalhando em outro tema.  

Estas são algumas metas para mostrar a capacidade de auto-consciência. Não são todas 

as propriedades necessárias para determinar formas úteis para adicionar autoconsciência.  

5.3.2 Compreensão e Consciência   

  As habilidades relacionadas com a compreensão e a consciência podem ser percebidas 

com os exemplos a seguir. O homem pode entender um pouco sobre natação. Se a pessoa 

costuma nadar todos os dias, vai adaptando-se ao meio aquático cada vez mais. Se a pessoa 

realiza competições procura aprimorar-se revisando seu próprio desempenho e até estudando 

seus adversários para buscar novas técnicas e aperfeiçoar-se. Agora, considerando-se um 

peixe. Eles não entendem de natação. Não podem levar instrução de um peixe mais experiente 

que ele mesmo de como nadar melhor. Um peixe não pode analisar o projeto de um similar 

melhor adaptado a certas condições de natação do que ele.  

  Os robôs inteligentes, diferentemente dos peixes, precisarão entender como eles fazem 

as coisas de maneira a melhorar o seu comportamento. Considere um robô que nada. Além de 

ter um programa para nadar com o qual ele pode interagir, baseado em lógica, precisa ser 

capaz de usar sentenças sobre natação no sentido de dar instruções ao programa e melhorar 

sua ação. Isto inclui características de rapidez ou de distância. A compreensão que um robô 

necessita para ter esta lógica incorporada precisa fazer o uso das sentenças apropriadas sobre 

o assunto a ser compreendido. A compreensão envolve ambas, sentenças de observação e 

conclusão, e saber como utilizá-las apropriadamente para decidir o que fazer.   

Para adquirir consciência ocorre um processo semelhante, através do qual sentenças 

apropriadas sobre o mundo e sua própria situação mental entram na consciência do robô, 

normalmente sem ações intencionais. Compreensão e consciência podem estar presentes em 

graus variados em sistemas naturais e artificiais. O robô que nada, pode entender alguns fatos 
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sobre nadar e não outros, e pode estar atento a alguns aspectos de seu desempenho atual ou 

não.   

5.3.3 Eventos Mentais, Ações Especialmente Mentais   

Eventos mentais mudam a situação da mesma maneira que os eventos físicos o fazem. 

Aqui está uma lista de alguns eventos mentais, a maioria descrita informalmente.   

- Nos formalismos mentais mais simples os eventos ocorrem consecutivamente. Isto 

corresponde a um fluxo de consciência. Se a idéia descreve ou não a consciência humana, 

é uma opção de projeto para a consciência do robô.   

Aprender(p). O robô aprende o fato "p". Uma conseqüência é: 

Contem(Conhece(p); Resultado(Aprende(p); s))    

O formalismo do resultado, a princípio, esconde a conclusão. Seria melhor que se 

obtivesse algo como: 

Ocorre(Aprender(p); s)! Contem(F Conhece(p); s);     

onde Ocorre(evento, s) é um ponto de fluência que afirma que aquele evento acontece 

(instantaneamente) na situação s. F(p) é uma proposição que a proposição "p" será verdade 

em algum momento no futuro. A função temporal F é usada junto com a função Proximo e o 

axioma:   

 Contem(F(p); s)! Contem(p; Proximo(p; s)):    

Aqui Proximo(p; s) denota a próxima situação "s" na qual (contem) "p" está contido.  

afirma que se F(p) contém "s", então há uma próxima situação na qual p está contido. (Este 

Proximo não é o Proximo operador usado em alguns formalismos de lógica temporal.) 

- O robô que aprende "p" tem um efeito no resto do seu conhecimento. Não quer dizer que 

pode-se propor um sistema de revisão de crença.    

- O robô pode deduzir p de outras sentenças, ou através de dedução ou por alguma forma 

não-monotônica de chegar a uma conclusão.   

- O robô pode ver algum objeto. Um resultado de ver um objeto pode ser “saber que ele viu 

o objeto”.  
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Outros efeitos formalizados de ver um objeto requerem uma teoria para evidenciar que 

isso está além da abrangência deste trabalho. A compreensão dos efeitos dos eventos mentais 

ainda está longe de ser concretizada. Porém, espera-se que seja possível formalizar os efeitos 

de uma grande variedade desses eventos de uma situação. Além disso, robôs devem observa-

los e argumentar através de fatos sobre os efeitos dos mesmos.   

A maioria dos trabalhos em Inteligência Artificial que trata de lógica tem envolvido 

teorias através das quais pode ser mostrado que uma seqüência de ações alcançará uma 

determinada meta. Há recentes extensões sobre ação simultânea, ação contínua e estratégias 

de ação. Todo este trabalho aplica-se somente a ações mentais. Ele não descarta a 

possibilidade de conduzir à conclusão que uma meta pode não ser alcançada. A conclusão 

envolve proposições quantificadas de inferência indutiva, e admite por exemplo "o que quer 

que faça a meta não será alcançada".  

Esta seqüência de ações pode ser observada através da comparação da mente humana 

com a de um macaco. Há uma diferença grande entre uma e outra. A inteligência humana 

evoluiu de uma inteligência que poderia ter a forma-base da de um macaco, porém em tempo 

evolutivo menor. A conjectura em jogo é de que, além do cérebro maior, há uma diferença de 

consciência qualitativa. O passo evolutivo consistiu em fazer mais do próprio estado de 

cérebro observável do que era possível para os antepassados como o macaco. A conseqüência 

é a capacidade do ser humano aprender procedimentos que o deixam perceber o estado atual e 

o anterior do cérebro, por exemplo, observações prévias, conhecimento ou a falta destas. 

A conseqüência para IA é que talvez essa introspecção possa ser introduzida na 

resolução de problemas de uma maneira tal que as ações ocorram dependendo do estado da 

mente do robô e não apenas quando o estado do mundo externo é revelado por observação 

(MCCARTHY, 1999).   

Isto sugestiona projetar robôs lógicos com observação de como, por exemplo, um 

processo subconsciente acontecendo, principalmente, por trás de um primeiro plano focado no 

resultado de decisões. A observação resulta em sentenças de consciência. O estado mental 

seria então um aspecto do mundo que é observado subconscientemente.   
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5.4 Quarta Parte: Self-Autobiográfico  

Pela ausência do self-autobiográfico estudam-se seus efeitos em um ser-humano. Na 

verdade ele está intimamente relacionado à consciência ampliada, situada no self-principal. 

Pacientes com avançado estágio do mal de Alzheimer perdem a memória para fatos passados 

e comprometem registros autobiográficos. O self-autobiográfico deste indivíduo gradualmente 

se extingue e a consciência ampliada se esvai. 

Neste estágio armazenam-se informações da identidade do robô, data de criação, 

histórico dos acontecimentos ocorridos, objetivos a longo prazo. Observa-se as características 

do self-autobiográfico no relato do paciente de Damásio (2000), com estágio avançado do Mal 

de Alzheimer. O paciente já não reconhecia mais nem sua esposa. Em um encontro, sorriu, 

retribuindo o sorriso da esposa, e ela indagou: “Sou sua esposa”. Ele mais que rapidamente 

respondeu: “E eu quem sou?”. Isto leva-se a perceber que foi uma atitude inquisitiva de seu 

antigo self-autobiográfico, que ainda estava presente, e com curiosidade de saber. O paciente 

não possuía nenhum indício de humor nem de ansiedade. O que ele falava era sério, feito em 

tom prático.  

Uma paciente relatou, escrevendo em seu diário, um acontecimento interessante de 

como vivenciou uma perda momentânea do self-autobiográfico. Ela conta que, ao entrar em 

seu serviço, na portaria do prédio, não sabia mais como registrar o seu nome nem a sua 

identidade. Essa é a principal função do self-autobiográfico. Guardar informações da vida da 

pessoa. No modelo do robô ele armazena permanentemente as informações que se tornam 

rotina. 



 

6 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho não teve como objetivo implementar uma consciência completa num robô. 

Muito menos obter inúmeras idéias provocadas pela consciência do robô. Também não é idéia 

provocar reações em robôs que venham ao encontro dos seres humanos. Isto deve estar 

incluso nos seus objetivos e deve ser colocado como uma prioridade sobre os demais 

assuntos. Se a consciência é para ser baseada na consciência humana, basta seguir o exemplo: 

os seres humanos, ou a maioria deles, tem a meta de reagir racionalmente ao perigo, dano ou 

insulto. Para estes a reação é instintiva, quando ocorre uma percepção de perigo, chama-se de 

pânico.  

Colocar este mecanismo em um robô é, certamente, possível. Uma maneira de controlá-

lo é manter algumas variáveis numéricas no sistema, como, por exemplo, o nível de medo, 

fazendo com que o mecanismo que traz as sentenças para a consciência, neste caso uma 

memória de curto prazo,  dependa destas variáveis.  

Segundo Sloman e Croucher (1981) robôs suficientemente inteligentes teriam, 

automaticamente, um pouco de emoção, algo semelhante ao que existe nos seres humanos.  

Emoções até poderiam ser implementadas em robôs, mas seria necessário um esforço distinto 

do que colocar inteligência e consciência. É provável que uma estrutura emocional esteja 

muito além do projeto de características de uma consciência humana em uma de robô.   

Os robôs não devem ser providos de simpatias ou antipatias, principalmente se forem 

apresentados a crianças. Isto pode gerar, por um lado, estado de raiva ou, por outro, gerar uma 

dependência. Citando como exemplo o filme “Inteligência Artificial” (Kubrik e Steven 

Spielberg), onde os robôs não envelhecem ou envelhecem muito pouco, em relação aos 

humanos, isto poderia provocar mais um problema para a sociedade. Ela já é bastante 

complicada.   

A consciência é um tema muito abrangente, cheio de subterfúgios, mistérios e, 

atualmente, um assunto procurado pelos pesquisadores da área computacional e neuro-

biológica. O que provoca tanta curiosidade, tanto estudo, tanto material de pesquisa? O fato 

de que a consciência é intrínseca ao ser humano. Pelo menos por enquanto é impossível 

observar a consciência do ponto de vista de outra pessoa. Ela é um objeto interno, se é que se 

pode chama-la assim. Cada pessoa possui a sua, cada indivíduo tem uma maneira particular 
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de perceber as coisas, cada sensação é exclusiva da pessoa que está vivenciando aquele 

momento. Transportar essa consciência para uma máquina é um desafio.  

Este trabalho forneceu um modelo, esclarecendo alguns pontos da consciência tendo por 

base a teoria de Antônio Damásio. A consciência para um robô pode ser estabelecida num 

alicerce, o proto-self, e na construção do self-central e self autobiográfico. Mas a consciência 

humana não é só isso. Ela pode ser uma conseqüência direta de um modelo dualista de mente-

cérebro baseado nessa consistência e nos mecanismos de alavancagem computacional. Essa 

alavancagem computacional pode auxiliar a entender a inteligência humana e ir além dos 

limites físicos da computação dentro do espaço tridimensional normal e tempo.  

Teorias  físicas modernas que estão baseando-se em argumentos de consistência do 

observador já definiram muitas possíveis avenidas para a alavancagem computacional 

baseada em medidas indiretas e visões extraordinárias de espaço e tempo. Esses modelos de 

hiperespaço e tempo formam um fundo de consistência para todos os possíveis eventos e 

todas possíveis interações do observador. Se o modelo dualista da mente existe fora de 

espaço-tempo normal, então a mente é consangüínea a uma "máquina de Gödel" que é capaz 

de pisar fora de nossos limites de espaço-tempo normais (MATZKE, 1994). 

É importante observar que este modelo não aborda a teoria quântica, também não leva a 

regressão do homúnculus (infinito que aninha soluções da mente) porque a mente não é 

limitada ao espaço tridimensional mas representa uma consistência topológica em um 

hiperespaço. O modelo admite que é necessária uma evolução: dados inseridos que interagem 

com informações obtidas, “amadurecem” com o tempo. Essa auto-evolução da mente 

consciente poderia utilizar-se de tal estrutura de hiperespaço e tempo computacional. 

 Sempre ressaltando que o controle da máquina deve ser regulado pelo ser humano. 

Exemplos ilustrados em filmes podem iniciar com o arquétipo HAL 9000, que é o principal 

personagem no filme épico de Stanley Kubrick de 1968, “2001: Uma Odisséia no Espaço”. 

Embora HAL controle a espaçonave, fale amigavelmente com os astronautas, jogue xadrez, 

faça julgamentos estéticos e reconheça as emoções da tripulação, também assassinou quatro 

dos cinco astronautas no intuito de consolidar um plano elaborado por falhas em sua 

programação.  

Outros filmes que seguem esta linha são “Terminator 2: o dia do julgamento” e 

“Matrix”. Ambos apresentam uma visão catastrófica onde robôs tornam-se auto-sustentáveis. 

Poucos filmes mostram robôs como assistentes que servem os humanos no lugar de conspirar 
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contra eles. Exemplo destes filmes: “The Day the Earth Stood Still” de Robert Wise em 1951 

e “Aliens” de James Cameron em 1986, onde um andróide atua no interesse do seu 

proprietário humano apesar da suspeita.  

Fortemente influenciado por teorias de conexionismo e redes neurais artificias, que 

parecem replicar o processamento típico de um cérebro humano, o filme Terminator 

representa o protótipo de um robô imaginário. Este pode andar, falar, perceber e comportar-se 

como um ser humano. Sua alimentação de energia pode durar 120 anos e um circuito 

alternativo pode supri-lo de energia caso aconteça alguma falha. O mais importante é que o 

Terminator pode aprender. O robô possui um processador neural que modifica seu 

comportamento tomando por base experiências passadas. Intrigante é o fato de seu 

processador ser tão complexo que ele aprende em uma taxa exponencial, eventualmente 

tornando-se auto-consciente. Nesse ponto, o filme atinge uma importante questão filosófica: 

pode uma máquina tornar-se auto-consciente?  Buttazzo (2001), levando em conta esse 

fenômeno, aponta o Teste de Turing como verificador auto-consciência de uma máquina.  

O grau de consciência estaria, de certa forma, vinculado ao número de correlações que 

estabelecemos com o universo (Chardin in FIALHO, 1998). Seria o caso de máquinas que são 

“educadas” para aprender cada vez mais, armazenando conhecimento, raciocinando. E para 

concluir este trabalho, uma frase fica para reflexão. O ponto de complexidade física dos 

circuitos e biocircuitos está concretizando o sonho de um dos maiores pesquisadores de todos 

os tempos na área da Ciência da Computação: os bebês computadores de Turing, que, 

educados convenientemente, estão prontos para fazer surgir a consciência. Esta frase conclui 

o presente trabalho e abre caminho para novas reflexões. 

 

6.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Para continuação deste trabalho coloca-se como sugestão a inclusão da comunicação 

através do reconhecimento da voz e a possibilidade de fala através de padrões pré-

armazenados. Segundo Kirsh (1987), qualquer simples robô caseiro, aquele que possua 

alguma habilidade humana, utiliza-se de uma representação simbólica, pelo menos alguma 

vez. Ainda segundo este autor, não é possível estabelecer uma relação entre quão ligada é a 
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linguagem com a visão. Mas é reconhecido que o aprendizado e o raciocínio são acelerados 

através do uso da linguagem. Uma forma de comunicação traria, então, benefícios ao modelo.  

A continuação do presente estudo seria passar do modelo para a implementação em um 

robô móvel, tendo como base a utilização de sensores colocados no Capítulo III e a parte dos 

sistemas inteligentes (IA) apresentado no Capítulo IV. 
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ANEXOS 

 

Anexo I - Doenças que afetam a memória     

A anormal perda de memória pode ser o resultado de muitas causas diferentes, como 

trauma emocional, trauma físico ou doença e varia em severidade. As causas mais comuns 

para perda de memória são: o mal de Alzheimer, encefalites, traumas na cabeça, traumas 

emocionais, ataques epilépticos, abuso de álcool, cirurgia no lóbulo temporal ou cirurgia de 

hipocampo, anestesia geral e uso de barbitúricos.   

a) Mal de Alzheimer    

O mal de Alzheimer é uma doença devastadora que afeta mais de quatro milhões de 

pessoas nos Estados Unidos. Cientistas ainda estão trabalhando para descobrir o que causa 

esta desordem. De longe parece que há vários fatores que poderiam atuar na progressão de 

Alzheimer (CARTER, 1999).   

Uma escassez de certos neurotransmissores (acetilcolina, somatostatina e nor-

epinefrina) foram relacionados à desordem. Alguma evidência indica que a exposição a certos 

metais como alumínio e manganês também tem influência.  A conexão a um fragmento de 

proteína está sendo estudado. Outro elemento implicado no mal de Alzheimer é uma proteína 

essencial chamada APP, ou proteína de precursor de amilóide. O cérebro pode processar APP 

em uma das seguintes maneiras:   

- Um processo produz fragmentos de proteína que são segregados seguramente de células 

do cérebro.    

- O outro processo produz um fragmento de proteína insolúvel, beta-amilóide, um 

componente principal das placas do cérebro que são um carimbo oficial do mal de 

Alzheimer. O acúmulo de beta-amilóide bloqueia a comunicação entre neurônios e 

contribui para a eventual morte das células, especialmente em regiões do cérebro que são 

responsáveis pela formação das recordações (como o hippocampus). 

APP é uma classe de proteínas, chamadas moléculas de adesão de células, envolvidas 

com o chaveamento entre memória de curto prazo e memória de longo prazo. A terapia de 

drogas utilizada atualmente para tratar do mal de Alzheimer aumenta a função dos 
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neurotransmissores que foram afetados com a progressão da doença. Porém, está ficando 

claro que a dificuldade não está nos transmissores e sim nas moléculas de adesão das células. 

Evidências percebidas anteriormente mostram que o número de hormônios de esteróides e 

uma classe de drogas conhecidas como cognitivos otimizados poderiam corrigir este problema 

de adesão e também poderiam prevenir isto .   

b) Encefalites   

As encefalites são inflamações do cérebro e da medula espinhal. Este problema pode ser 

o resultado de muitas doenças diferentes, inclusive raiva, pólio, o vírus influenza, a febre 

escarlate, e até mesmo AIDS. Recentemente, uma eclosão do vírus West Nile na Cidade de 

Nova Iorque resultou em vários casos de encefalites (BUREAU, 2002).   

Há vacinas que previnem infecção, enquanto não houver nenhum tratamento para 

encefalites. Atualmente, não há vacina para o vírus West Nile. Felizmente, nem todas as 

pessoas que contraem vírus ficam doentes. Um estudo no Egito informou que 50 por cento 

das pessoas expostas ao vírus desenvolveram anticorpos e não mostraram nenhum sintoma. 

Indivíduos com o sistema imunológico comprometido e os idosos são particularmente 

suscetíveis ao vírus. 

Na maioria dos casos os sintomas da doença são moderados e incluem febre, dor de 

cabeça, dor no corpo, erupção cutânea de pele e as glândulas linfáticas incham. Nos casos 

mais graves a doença pode causar dor de cabeça, febre alta, rigidez no pescoço, letargia, 

desorientação com coma, tremores, convulsões, paralisia e ocasionalmente morte. 

Historicamente, o índice de mortalidade devido a epidemia do West Nile variam entre 3 e 15 

por cento.   

O tipo de perda de memória experimentado por sobreviventes das encefalites depende 

de que parte do cérebro foi afetada devido ao inchaço da infecção.   

c) Ataques epilépticos   

Ataques epilépticos são causados em função da rápida e descontrolada atividade elétrica 

no cérebro e pode resultar em lesão cerebral causadora de perda de memória. Eles podem ser 

o resultado de muitas causas: desde overdose de drogas a altas doses de açúcar no sangue 

(como visto em diabéticos). Muitas pessoas com tumores cerebrais também experimentam 

ataques epilépticos (CALVIN, 1998).   
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Nem todos os ataques epilépticos resultam em perda de memória; porém, se ocorre, o 

tipo de perda de memória (curta - ou de longo prazo, temporária ou permanente) dependerá 

em que parte do cérebro ocorreu o descontrole da atividade elétrica. Para alguns pacientes, 

particularmente aqueles que sofrem de epilepsia, o medicamento controlará ou reduzirá 

incidentes de ataques reduzindo o risco de lesão cerebral e perda de memória.   

d) Abuso de álcool   

O abuso de álcool pode resultar na síndrome de Korsakoff. Esta desordem é o resultado 

de uma deficiência de tiamina vista freqüentemente em alcoólatras e envolve perda de 

memória e problemas cognitivos. Os afetados sofrem dificuldade para resolver problemas e 

aprender (WERNICK, 2002).    

O sintoma mais distintivo é a confabulação (fabricação), através da qual a pessoa 

inventa histórias detalhadas, acreditáveis sobre experiências ou situações para cobrir as 

aberturas na memória.   

e) Cirurgia no cérebro   

Uma cirurgia no cérebro que envolve o lóbulo temporal causa a perda de recordações de 

longo prazo. Outra cirurgia ao atingir o hippocampus envolve também a perda de recordações 

de curto prazo e a habilidade para criar recordações novas de longo prazo. O tempo 

efetivamente pára em uma pessoa sem o hippocampus funcionando. 
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Anexo II - Paradoxos lógicos, os teoremas de Gödel  

Descobertas lógicas, principalmente do século 20, impõem limitações nos formalismos 

que se pode usar sem um paradoxo. Outras descobertas colocam limitações sobre o que pode 

ser computado. Resumindo, as limitações aplicam-se a ambas as pessoas e máquinas, e a 

inteligência pode viver dentro das limitações.   

Existiram precursores, mas o paradoxo de Russell de 1901 mostra que a teoria fixa 

óbvia, como proposto por Frege tem que ser modificada de maneira não tão prazerosa. A idéia 

básica de Frege é deixar-nos definirmos o conjunto de todos os objetos que têm uma 

determinada propriedade, em uma notação mais moderna,   

{x|P(x)},   

dando o conjunto de todo o x com a propriedade P. Desse modo o conjunto de 

cachorros vermelhos é denotado por {x|cachorro(x) /\ vermelho(x)}, ou se o conjunto de 

cachorros é denotado cachorros e o conjunto de objetos vermelhos como vermelhos, também 

pode-se escrever {x|x º cachorros /\ x º vermelhos}. Esta anotação para formar conjuntos é 

muito conveniente e é muito usado em matemática.   

O princípio é chamado compreensão.   

Bertrand Russell em sua carta de 1901, mostra que Gottlob Frege forma a expressão:   

rp = {x | ¬(x º x)},   

por exemplo o conjunto de todos os conjuntos que não são membros deles, conduz 

prontamente a uma contradição. Adquire-se rp º  rp  � ¬ rp º rp.   

   

Há muitos modos de restringir um conjunto de teoria para evitar a contradição. O 

comumente escolhido foi a teoria de Zermelo (Z) que permitiu só escrever {x º A|P(x)}, onde 

A é um conjunto previamente definido. Isto tem se mostrado não ser o bastante para 

representar matemática e Fraenkel introduziu um axioma adicional de substituição gerando 

um sistema ao qual chamaram ZF. ZF é menos conveniente que o sistema incompatível de 

Frege por causa da necessidade de encontrar-se o conjunto A, e o esquema de compreensão 

irrestrito é freqüentemente usado quando estiver claro que a necessidade de A poderia ser 

encontrada (ZERMELO, 2002).   
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Uma inconveniência mais direta para dar consciência de robôs é o paradoxo descoberto 

por Richard Montague (1963) relativo a um jogo de axiomas desejáveis para conhecimento de 

sentenças.   

 

Pode-se denotar através de conhece(pessoa; sentença) a afirmação que a pessoa conhece 

a sentença e considera isto como contendo em algum tempo "t" em alguma situação "s". 

Porém, o paradoxo de Montague surge até mesmo quando só há um conhecedor, e  escreve-se 

para Kp para o conhecedor que sabe a oração p. Os paradoxos de Montague surgem sob a 

suposição que o idioma das sentenças p é rico o bastante para "sintaxe elementar", por 

exemplo: permite quantificadores e operações. Em sentenças ou em números de Gödel 

representam sentenças.   

   

Os axiomas são   

   

Kp à  p; {1}   

Kp à KKp; {2}   

e   

K(Kp /\ K(p à  q) à Kq), {3} 

Intuitivamente estes axiomas perguntam se a pessoa sabe alguma coisa, é verdade, se  

souber algo, a pessoa sabe que ela sabe, e pode-se fazer em modo de operação. Somado a isto 

estão esquemas dizendo que a pessoa sabe algumas sentenças de lógica elementar.   

Destes, Montague construiu uma versão do paradoxo do mentiroso. Conseqüentemente 

eles devem ser enfraquecidos, e há muitos enfraquecimentos que restabelecem consistência. 
Montague preferiu omitir sintaxe elementar, enquanto adquire uma forma de lógica modal.   

É melhor enfraquecer {2} introduzindo uma hierarquia de operadores de conhecimento 

introspectivos na idéia que sabendo que a pessoa sabe algo e é conhecimento a um nível 

introspectivo.   

Suponha que considera-se conhecimento como uma função de tempo ou da situação. 

Pode-se deixar de lado o paradoxo de Montague mudando o axioma Kp à KKp para dizer 
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que se a pessoa soube algo no passado, sabe agora que ela conheceu esta informação. Isto 

deteriora a construção recursiva de Montague do paradoxo.  

Os teoremas de incompletude   

O primeiro teorema de incompletude de Gödel mostra que qualquer teoria lógica 

consistente é expressiva bastante para aritmética elementar, por exemplo, com adição, 

multiplicação e quantificadores poderiam expressar sentenças verdadeiras não prováveis na 

teoria. O segundo teorema da incompletude de Gödel conta que a consistência do sistema é 

uma destas sentenças sem prova.   

A base da prova de Gödel era o fato que as computações sintáticas envolveram a 

combinação de fórmulas e verificando que uma sucessão de fórmulas é uma prova que pode 

ser imitada através de computações aritméticas em "números" de Gödel de fórmulas. Se  tem-

se os axiomas para computações simbólicas, por exemplo para computações em Lisp, então as 

provas dos teoremas de Gödel tornam-se muito mais curtas.    

   

Shankar (1986) demonstrou isto usando o provador Boyer-Moore. Entre as sentenças 

verdadeiras não provadas está a declaração da própria consistência da teoria. Pode-se 

interpretar isto dizendo que a teoria falta de auto-confidência. Turing, na sua tese de PhD, 

estudou o que acontece ao acrescentar a uma teoria T a afirmação consist(T) assegurando que 

T é consistente, formando uma teoria mais forte T0. Enquanto a nova teoria tem consist(T) 

como um teorema, não tem consist(T 0) como um teorema | fornecendo que é consistente. O 

processo pode ser iterativo, e a união de todas estas teorias é consis ! (T). Realmente o 

processo pode ser novamente iterativo, como mostrou Turing, para qualquer número ordinal 

construtivo.    

Autoconfiança de Iteração   

O segundo teorema de incompletude de Gödel (1965) fala que uma teoria lógica 

consistente T0 forte bastante para fazer aritmética de Peano não pode admitir uma prova de 

sua própria consistência. Porém, se nós acreditarmos na teoria T0, acredita-se que é 

consistente. Pode-se somar o consis(T0) de declaração afirmando que T0 é consistente a T0 

que adquire uma teoria mais forte T1. Pelo teorema de incompletude, T1 não pode admitir 

uma prova de consist(T1), e assim por diante.   
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Adicionando a declaração de consistência para o que se acredita que já é um self 

(princípio de confiança).    

Alan Turing (1939) estudou declarações de repetitividade de consistência, apontando 

que  se pode continuar a repetição de autoconfiança para formar T!, o que afirma que todos o 

Tn são consistentes. Além disso, a repetição pode ser continuada pelos números ordinais 

recursivos.    

Solomon Feferman (1962) estudou um princípio de repetição mais poderoso que Turing 

chamado de progressões transfinitas de teorias. Não há nenhum processo computacional auto-

confiável repetitivo que pega tudo. Se havia, pode-se colocá-los em um único sistema lógico, 

e o teorema de Gödel se aplicaria a isto.   

Para propósitos de IA, T1, o qual é equivalente a indução o ordinal podem bastar.   

A relevância para IA das progressões transfinitas de Feferman é pelo menos refutar 

argumentos ingênuos baseado no teorema da incompletude que AI é impossível. Um robô que 

pensa em princípios de autoconfiança está executando um tipo de introspecção. Para isto 

precisa não só de repetitividade de T0, mas poder pensar sobre teorias em geral, por exemplo 

usar um formalismo com variáveis que variam em cima de teorias.   

Consistência relativa   

Quando não for possível provar uma teoria consistente, pode-se mostrar freqüentemente 

que é consistente contando com alguma outra teoria, por exemplo aritmética de Peano ou ZF é 

consistente. No trabalho de (Gödel, 1940), Gödel provou que se o conjunto de teorias de 

Gödel-Bernays é consistente, então permanece consistente quando o axioma de escolha e a 

hipótese de continuidade é acrescentado aos axiomas. Ele fez isto supondo que o conjunto de 

teorias tem um modelo, por exemplo há um domínio e dois predicados que satisfazem GB. 

Ele mostrou então que um subconjunto deste domínio, o conjunto construtível, fornece um 

modelo de teoria na qual o axioma de escolha e a hipótese de continuidade são também 

verdades. Paul Cohen provou em 1963 que se a teoria tem qualquer modelo, tem modelos nos 

quais o axioma de escolha e a hipótese de continuidade é falsa.   

 

Inferir o não-conhecimento   

Faça “p” ser uma proposição. A proposição que o robô não sabe que p será escrito para Não-

Conhecer(p), e é interessante observar que nessas situações mentais s no qual têm-se a 
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proposição Contem(Não Conhecer(p); s). Se Não p for consistente com o conhecimento do 

robô, então resulta Contem(Não Conhecer(p); s).   

Como pode-se afirmar que a proposição não p é consistente com o conhecimento do 

robô? O teorema de Gödel fala que não pode-se fazer isto por uma prova formal que usa o 

conhecimento do robô como axiomas.   

A aproximação mais superficial é para um programa tentar provar Contem(não p; s) do 

conhecimento do robô e falta. A programação em lógica com negação como fracasso faz isto 

para as teorias de Horn.   

Porém, pode-se fazer freqüentemente melhor. Se uma pessoa ou um robô considera uma 

certa coleção de fatos como tudo aquilo é pertinente, basta achar um modelo destes fatos nos 

quais p é falso.   

Considere que o robô possa confirmar ignorância do valor de um parâmetro numérico. 

A coisa mais simples é dizer que há dois valores pelo menos, e então o robô não sabe qual 

deles. Porém, freqüentemente mais, deseja-se por exemplo afirmar que o robô não conhece 

nada do seu valor. Então afirma-se que o parâmetro poderia ter algum valor, por exemplo para 

cada valor possível há modelos dos fatos pertinentes nos quais ele tem aquele valor. Claro 

que, ignorância completa dos valores de dois parâmetros requer que haja um modelo no qual 

cada par de valores é levado.   

É provável que seja conveniente construir estes modelos para assumir que a aritmética é 

consistente, por exemplo que há modelos de aritmética. Então o jogo de números naturais, ou 

equivalentemente expressões de Lisp-S, pode ser usado para construir os modelos desejados. 

O maior a coleção do robô de teorias postulou para ter modelos, o mais fácil será mostrar 

ignorância.   

  Fazer um programa que argumenta sobre modelos de seu conhecimento parece difícil, 

embora pode se mostrar que no final das contas pode ser necessário. A noção de transcender 

um contexto pode ser satisfatória para isto.   

  Para agora isto parece mais direto usar lógica de segunda ordem. A idéia é escrever os 

axiomas da teoria com predicado e variáveis de função e usar declarações existenciais para 

afirmar a existência de modelos. Aqui está uma proposta.   

Suponha que o robô tem um pouco de conhecimento expressado como uma teoria 

axiomática e precisa deduzir que não pode deduzir que aquela pessoa, o João está sentando. 
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Imediatamente tem-se um problema com o teorema de incompletude de Gödel, porque se a 

teoria for inconsistente, então toda sentença é conclusiva, e então uma prova de não-

conclusividade de qualquer sentença insinua consistência.  

É então a afirmação exigida de consistência relativa. Às vezes quer-se afirmar 

consistência relativa debaixo de interpretações fixas de alguns dos símbolos de predicado. Isto 

seria importante quando nós tivermos axiomas que envolvem estes predicados mas não se tem 

fórmulas para eles. 

   

Existência de conjuntos parametrizados de modelos   

A consistência relativa provê um modo razoável de controlar casos únicos de não-

conhecimento. Porém, pode-se querer mais. Por exemplo, suponha que se quer dizer que não 

se sabe nada (aproximadamente) se qualquer pessoa situa-se no local onde João está parado 

ou sentado. Excluem-se, por exemplo, que nenhum deles se senta quando João está se 

levantando na mesma sala.    

Quantificador da função “saber” que afirma que para tudo que já se sabe, João poderia 

estar parado ou sentado em um padrão arbitrário. Aqui tem-se que ver um quantificador 

dentro da função Saber. Discute as dificuldades formalizando isto e não se oferece uma 

solução satisfatória.   

Não-conhecimento como um fracasso   

Um sistema baseado em cláusulas de Horn, por exemplo um programa em Prolog, pode 

tratar não-conhecimento como um fracasso. Assim se ambos, uma tentativa para provar que 

João está sentado e uma tentativa para provar que ele não está de pé, o sistema pode deduzir 

que não sabe se ele está sentado ou está de pé. É provável que isto seja mais fácil que 

estabelecer se é possível que ele esteja parado e possível que ele esteja sentado através dos 

modelos. 


