
Resumo 
 
Os avanços recentes nas áreas das neurociências e da psicologia apontam para a 

evidência de que os fenómenos afectivos influenciam a inteligência a vários níveis, 

sendo inseparáveis dos conceitos que ligam a cognição e a acção. A percepção, a 

atenção, a memória, a aprendizagem, a tomada de decisão, a adaptação, a 

comunicação e a interacção social são alguns dos aspectos influenciados por eles. Este 

trabalho está inspirado na neurobiologia, psicofísica e sociologia e tem por objectivo a 

resolução do problema de construção de robôs autónomos capazes de interagir entre si 

e de construir estratégias baseadas no mecanismo de decisão temperamental. A 

modelação de emoções é uma área relativamente recente na Inteligência Artificial. Tais 

modelos podem idealmente fornecer-nos informações precisas sobre o comportamento 

humano. O desenvolvimento de modelos computacionais da emoção está focado na 

construção de sistemas que modelam, interpretam ou influenciam o comportamento 

humano. 

Este trabalho apresenta um modelo computacional da mente baseado em algoritmos de 

decisão temperamentais e na implementação de um sistema Multi-Agente, 

comportamental e emocional com o objectivo de efectuar a análise e a avaliação das 

estratégias baseadas em comportamentos temperamentais. O nosso modelo 

computacional da emoção é inspirado na teoria de Avaliação (Appraisal) e em 

características do sistema nervoso. A maioria das teorias de Avaliação (Appraisal) 

define como a base do raciocínio as crenças, os desejos e as intenções, procedendo 

assim a avaliação emocional da situação dos agentes. A fim de criar um sistema 

comportamental emocional mais flexível e mais eficiente, o modelo de avaliação que 

implementamos é executado em simultâneo com a teoria temperamental de Pavlov, que 

estuda as características fundamentais de comportamento temperamental. O modelo 

emocional proposto é escalável, flexível e modular, permitindo a avaliação em tempo 

real entre a qualidade e o desempenho do sistema. Foi utilizado um ambiente da 

simulação baseado no simulador da competição Ciber-Rato para testar e avaliar as 

estratégias implementadas. 



Utilizando este simulador, foi realizado um conjunto de experiências a fim de testar o 

desempenho do sistema. Os resultados mostram que as estratégias baseadas em 

mecanismos da decisão temperamentais influenciam significativamente o desempenho 

do sistema e há uma dependência evidente entre o estado emocional dos agentes e a 

sua configuração temperamental. Mostram também a dependência entre o 

desempenho da equipa e a configuração temperamental dos membros da mesma. 

Estes resultados permitem-nos concluir que a arquitectura modular para a programação 

de emoções baseada na teoria temperamental é uma boa escolha para o 

desenvolvimento de modelos computacionais da mente para os sistemas 

comportamentais Multi-Agente, baseadas em emoções. 

 

 

Abstract 
 

Recent advances in neurosciences and psychology have provided evidence that 

affective phenomena pervade intelligence at many levels, being inseparable from the 

cognition-action loop: Perception, attention, memory, learning, decision-making, 

adaptation, communication and social interaction are some of the aspects influenced by 

them. This work draws its inspirations from neurobiology, psychophysics and sociology 

to approach the problem of building autonomous robots capable of interacting with each 

other and building strategies based on temperamental decision mechanism. Modelling 

emotions is a relatively recent focus in artificial intelligence and cognitive modelling. 

Such models can ideally inform our understanding of human behavior. We may see the 

development of computational models of emotion as a core research focus that will 

facilitate advances in the large array of computational systems that model, interpret or 

influence human behavior. 

This work presents a computational mind model based on temperamental decision 

algorithms and an implementation of an emotional-behavioral multi-agent system for 

analysis and evaluation of different strategies based on temperamental behaviors. Our 

computational model of emotion is inspired on appraisal theory and on superior nervous 

system characteristics. Most appraisal theories assume that beliefs, desires and 



intentions are the basis of reasoning and thus of emotional evaluation of the agents 

situation. In order to create a more flexible and efficient emotion-based behavior system, 

the appraisal model is implemented in mixture with Pavlov's temperamental theory 

which studies the basic reasons for different temperamental behaviors. We propose a 

model based on a scalable, flexible and modular approach to emotion which allows 

runtime evaluation between emotional quality and performance. A simulation 

environment based on a Cyber-Mouse competition simulator was used to test and 

evaluate the strategies used on the work. A set of robotic experiments was conducted in 

order to test the performance of the system. Results achieved showed that the 

strategies based on temperamental decision mechanism strongly influence the system 

performance and there are evident dependency between emotional state of the agents 

and their temperamental type, as well as the dependency between the team 

performance and the temperamental configuration of the team members, and this 

enable us to conclude that the modular approach to emotional programming based on 

temperamental theory is the good choice to develop computational mind models for 

emotional behavioral Multi-Agent systems. 

 

 


