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Resumo

Com o advento da internet e das mı́dias sociais, estamos expostos a
mais informações do que nunca na história da humanidade. Estar bem
informado, porém, não é uma tarefa fácil, pois a quantidade de informações
não-confiáveis também é enorme. Na nossa era, indiv́ıduos precisam ser
capazes de pesquisar, filtrar, combinar e separar evidências confiáveis das
não-confiáveis e tirar conclusões sensatas delas. Tudo isso deve ser feito
com tempo e recursos cognitivos limitados. Os mesmos obstáculos são
enfrentados por agentes de software, que têm uma presença cada vez maior
hoje em dia.

Os agentes racionais, humanos ou não, constroem suas crenças a partir
de evidências – um processo que chamamos de consolidação. Mas como
esse processo deve ser realizado? Nesta tese, estudamos uma lógica de
evidência multi-agentes e a questão de como os agentes devem formar
crenças nessa lógica.

Começamos formalizando a lógica epistêmica de quatro valores (FVEL),
uma lógica modal multi-agentes que descreve a evidência pública e o que
os agentes sabem sobre essa evidência. Um conceito chave nesta lógica é
que as proposições podem assumir quatro valores: verdadeiro, falso, ambos
ou nenhum. O significado desses valores não é ôntico, mas epistêmico:
verdadeiro significa que há apenas evidências positivas para uma proposição,
falso significa que há apenas evidências negativas (evidências contra a
proposição), ambos significa que existem ambos os tipos de evidências, e
nenhum significa que não há nenhuma evidência. Oferecemos um sistema
completo de prova por tableaux, provamos as propriedades básicas desta
lógica e também adicionamos anúncios públicos (public announcements) a
ela.

Com base no formalismo desenvolvido para a FVEL, o próximo passo é
pensar sobre como os agentes podem usar as evidências de que dispõem para
formar crenças. Alguns prinćıpios são discutidos e métodos para formar
crenças, as chamadas consolidações, são apresentados. As propriedades
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dessa operação são estudadas e depois comparadas com uma consolidação
“impĺıcita” encontrada em outra lógica de evidências na literatura (de van
Benthem e Pacuit).

Depois disso, outra dimensão da evidência é considerada: evidência
social, ou seja, evidência vinda de pares. Até o momento, evidência de ou-
tros agentes não era muito relevante para cada agente individualmente em
seu processo de consolidação. Agora, cada agente levará em consideração
não apenas sua própria evidência, mas também a de seus pares. Aqui, uma
nova interpretação da FVEL é empregada, onde cada estado representa um
agente. Ideias da literatura de epistemologia social sobre desacordo entre
pares (peer disagreement) são usadas para guiar os prinćıpios dessas con-
solidações sociais. Um conjunto de postulados de racionalidade inspirados
também pela Teoria da Escolha Social (Social Choice Theory) é elaborado,
e então mostramos que algumas consolidações falham nesses postulados,
enquanto outras podem satisfazer todos eles.

Finalmente, uma modificação das consolidações sociais anteriores é
explorada. Naquelas, um agente podia acessar as evidências de seus
pares, como se fossem públicas. Nesta parte final da tese, a evidência
de cada agente é considerada privada, e o que é usado em vez disso são
as crenças ou o testemunho dos pares, mais a própria evidência de cada
agente. Isso torna as consolidações iterativas: num primeiro momento, cada
agente forma crenças iniciais com base apenas em suas próprias evidências;
subsequentemente, eles mudam suas crenças com base em suas evidências
mais as crenças de seus pares; e assim por diante. Eventualmente, o
processo pode atingir um equiĺıbrio ou pode durar para sempre. Este é o
problema da estabilização, e é o principal tópico explorado na tese com
respeito a este tipo de consolidações.

Resumidamente, as principais contribuições desta tese são duas. Primeiro,
apresentamos e estudamos uma lógica modal multi-valorada e mostramos
como ela pode ser adequada para modelar cenários multi-agentes onde
cada agente tem acesso a alguma evidência, que por sua vez pode ser
processada e transformada em crenças. Esta é uma contribuição técnica e
prática para lógicas modais multi-valoradas. Em segundo lugar, abrimos
novos horizontes para a investigação no campo das lógicas de evidências:
mostramos uma nova abordagem baseada em lógicas multi-valoradas, desta-
camos o conceito de consolidações e a importância de olhar para a sua
natureza dinâmica e constrúımos uma metodologia baseada em postulados
de racionalidade para avaliá-las.

Com este trabalho, esperamos ter avançado o conhecimento sobre o
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campo de lógicas de evidências e consolidações, trazendo novos insights
sobre os requisitos de um “maquinário epistêmico” adequado, que é essencial
para agentes humanos e artificiais para lidar com o complexo mar de
informações da era atual.
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