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ntrodução

Apesar da pesquisa em Inteligência Artificial(IA) já 
ter produzido diversos avanços tecnológicos em áreas 
como medicina, robótica, jogos e comunicações  ainda 
resta muito ceticismo quanto ao seu mais ambicioso 
objetivo desde o tempo de Turing: a recriação em uma 
máquina de uma inteligência comparável ou superior à 
humana. No decorrer dessa história vários tipos de 
críticas foram lançadas contra o projeto da chamada 
"IA forte", como por exemplo [1, 2, 3, 4]. Algumas 
dessas críticas mostraram-se fundamentadas, mas ao 
invés de eliminarem a pesquisa em IA, antes ajudaram 
a redefinir seus rumos. Uma crítica relativamente 
recente à IA clássica, movida pela pretensão de 
refundar a pesquisa nessa área, vem do projeto da 
Computação Afetiva.

Uma das principais fontes de inspiração para esse 
projeto vem de resultados da neurociência e da ciência 
cognitiva, que alteraram a visão tradicional sobre as 
relações entre emoções e racionalidade. Um dos 
trabalhos mais conhecidos e que está diretamente 
ligado ao desenvolvimento da Computação Afetiva é o 
do neurocientista Antônio Damásio [4]. Partindo do 
estudo de pacientes com lesões no lobo frontal, área do 
cérebro responsável pelas emoções, Damásio observou 
que a incapacidade de processar emoções decorrente de 
tais lesões também causou alterações significativas nos 
processos de tomada de decisão e, a partir disso, 
concluiu que as emoções desempenham um papel 
essencial na inteligência. Baseando-se nesses 
resultados, Rosalind Picard [5], pesquisadora do MIT, 
cunhou o termo computação afetiva que pode ser 
definida como:  “computação que se relaciona com, 
decorre, ou influencia emoções”,  afirmou o seguinte:

heguei a conclusão de que se queremos que 
computadores sejam genuinamente inteligentes, se 
adaptem e interajam naturalmente conosco, então 
eles precisarão da habilidade de reconhecer e 
expressar emoções, possuir emoções, e ter o que vem 
a ser chamado de inteligencia emocional".  Rosalind 
Picard – Affective computing

O estudo das emoções tem atingido intensa popularidade 
em diversas áreas [6] e diversas aplicações práticas vem 
sendo produzidas em vários setores, como por exemplo 
educacional, de comércio e saúde. Apesar da popularidade 
e aplicações práticas da Computação Afetiva, os problemas 
mais fundamentais ainda estão em aberto, entres eles que 
tipo de arquitetura possibilitaria a implementação de 
emoções em máquinas. Este trabalho busca analisar o 
esquema CogAff, em relação a suas possíveis contribuição 
com a IA e a Computação Afetiva, proposto pelo projeto 
Cognição e Afeto, na Universidade de Birmingham – Reino 
Unido, dada as promessas que ele vem trazendo em relação 
a modelagem de arquiteturas genéricas para sistemas com 
processamento de informação englobando tanto setores 
cognitivos quanto afetivos.

aterial e métodos

Foi realizado um levantamento bibliográfico seguido por 
estudo e análise do esquema CogAff, bem    como diversos 
materiais a respeito de arquiteturas para implementação de 
emoções  em máquinas. 

esultados

 esquema CogAff  busca reproduzir conceitos da mente e 
do cérebro englobando tanto processos cognitivos como 
aprendizado e linguagem, quanto afetivos como: emoções, 
humores e motivações. Ele procura oferecer um número 
substancial de elementos visando representar diversos tipos 
de arquitetura para sistemas que processem informações, 
sejam  organismos vivos ou  máquinas.         

A primeira parte do modelo representa  percepção, 
processamento central e ação (Figura 1.A). Do ponto de 
vista computacional, percepção, processamento central e 
ação seriam análogos a entrada de dados, 
processamento(transforma dados em informações) e saída. 
Por sua vez, a parte relativa ao processamento central é 
dividida em três camadas (Figura 1.B): Meta-
gerenciamento (Meta-management), Raciocínio 
deliberativo(Deliberative-reasoning) e Mecanismos 
reativos (Reactive mechanisms). A sobreposição destas  
duas  partes (Figura 1.C)  fornece  elementos capazes de 
representar diversas arquiteturas, onde mecanismos de 
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percepção, processamento e ação têm diferentes graus 
de sofisticação [6]. Com o uso dos componentes que 
formam o CogAff seria possível, por exemplo, 
representar tanto a arquitetura de um inseto  quanto a 
de um ser humano(Figura 1.D). Sloman [6]  defende 
que arquiteturas baseadas em multi-camadas, como a 
deste esquema,  teriam capacidade de “expressar 
estados mentais e processos semelhantes aos humanos 
em máquinas”, diferenciando estes  modelos  de outros  
superficiais que expressam emoções como produto de 
padrões comportamentais. Sloman [7] também acredita 
que emoções semelhantes as humanas poderiam 
emergir em robôs através de interação entre 
mecanismos servindo a diversas propostas e não de 
mecanismos exclusivamente dedicados a emoção, seja 
de acordo com o ponto de vista de que emoções são 
reações a eventos, agentes, ou objetos, seja abstraindo 
conceitos referentes as emoções em sistemas 
biológicos.

Apesar das camadas que o processamento central é 
dividido possuírem  nomes auto-explicativos existem 
aspectos a repeito delas que merecem ser  comentados:

..os processos centrais podem ser puramente reativos, 
no sentido de produzirem ações imediatas(internas 
ou externas) sem o uso de nenhum mecanismo para 
construção de possíveis alternativas ou comparações. 
Alternativamente, eles podem ser deliberativos, no 
sentido de usar representações hipotéticas, 
alternativas, previsões, ou explicações possíveis, 
comparando – as e selecionando a opção 
preferida.(...). Outra sub-divisão dos processos 
centrais diz respeito aos meta-mecanismos de gestão 
que utilizam características arquitetônicas que 
permitem que processos internos sejam monitorados, 
classificados (usando uma ontologia adequada para o 
processamento de informações de estados e 
processos), avaliados e, em alguns casos controlados 
ou modulados. Aaron Sloman - The architectural 
basis of affective states and processes 

Ainda de acordo com Sloman [6], fenômenos 
mentais comumente associados a emoções se dividem 
em pelo menos 3 classes: emoções 
primárias(evolucionariamente mais antigas), 
secundárias(evoluíram mais tarde) e terciárias(são as 
mais raras e novas formas de emoção). Os possíveis 
estados afetivos que um organismo ou máquina teriam 
capacidade de apresentar dependeriam da arquitetura 
de processamento de informação do sistema como um 
todo, de modo que para diferentes categorias de 
emoções seriam necessárias diferentes bases 
arquitetônicas [7]. Emoções primárias requerem 
sensores ligados a rápidos mecanismos de reação que 
podem acionar padrões de sinais globais a motores e 
outros sub-sistemas. Emoções secundárias requerem 
sinais de mecanismos deliberativos para mecanismos 
reativos que, sobre certas condições, podem acionar 
reações globais rápidas. Emoções terciárias podem 
possuir ou não efeitos periféricos, estas pressupõem 

auto monitoramento e controle de sistemas de meta-
gerenciamento que podem ser interrompidos ou modulados 
por outros subprocessos. 

iscussão

Os avanços na Inteligência Artificial vêm sendo 
realizados a passos lentos e uma das explicações 

plausíveis para este fenômeno é a abrangência  de muitas 
áreas, lidando com temas interdisciplinares. Um dos 
campos que trazem promessas para IA é o  das emoções, 
representado pela computação afetiva. Nele existem 
diversos problemas em aberto, dos quais pode-se destacar: 
“que funções e importância emoções teriam?”, “é possível 
dotar máquinas de emoções?”, “que modelos são bons e 
corretos para representar emoções”, “qual seriam os prós e 
contras de implementar emoções em máquinas?”, “que 
pontos seriam relevantes na implementação de 
características emocionais humanas e animais em sistemas 
digitais?” e assim por diante. 

Neste resumo foi analisado o esquema CogAff.  O 
modelo  representa o processamento central(  divido em  
meta - gerenciamento, raciocínio deliberativo e mecanismo 
reativos), percepção e ação com diferentes graus de 
sofisticação. Ele busca cobrir um grande número de 
arquiteturas com processamento de informação tanto para 
organismos quanto para máquinas e expressar tanto 
aspectos cognitivos quanto afetivos da mente. No setor 
afetivo, as emoções foram classificadas em três categorias 
primárias, secundárias e terciárias. Os tipos de emoções 
que um sistema teria capacidade de possuir dependeriam de 
sua arquitetura [7].

O esquema CogAff vem se destacando em relação a 
modelos como [8, 9] por buscar fornecer componentes que 
tenham a capacidade de representar um grande número de 
arquiteturas para sistemas de processamento de informação 
tanto de forma cognitiva quanto afetiva. Porém, muitas 
questões permanecem abertas ou precisam ser melhor 
esclarecidas, por exemplo: como as emoções emergem no 
cérebro, o que diferencia emoções de outros elementos do 
processamento central, quais seriam os prós e contras de 
implementar emoções em máquinas e principalmente, se 
como Picard [5] acredita,  emoções seriam o ingrediente 
que faltava na IA, desempenhando papéis essenciais na 
inteligência como defende Damásio [4]. 
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Primeira 
parte do 
modelo 
CogAff, 
representa
ndo a 
percepção, 
o  
processam
ento 
central, 
ação e 
fluxo de 
informaçõ
es entre 
eles.

igura
1.B 

Segunda 
parte do 
modelo 
CogAff, 
representa
ndo a divisão do processamento central em três camadas: reativa, deliberativa, meta – gerenciamento e fluxo de informações entre 
elas.

igura 1.C Sobreposição das duas partes do modelo CogAff. É essa estrutura que permite a representação de diversas arquiteturas de 
processamento de informação, onde percepção, ação e processamento podem ser retratados com diferentes graus de sofisticação. 
igura 1.D   O esquema H-CogAff, uma adaptação do modelo original para a arquitetura  de processamento de informações humana. 
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