
OS GADGETS VÃO
ENTENDER EMOÇÕES
Em breve, seu computador, seu televisor e até seu carro vão saber se você
anda feliz ou com raiva

É domingo, primeiro de fevereiro de 2009.
Cem milhões de torcedores só pensam no Super
Bowl, a partida decisiva do campeonato de fute-
bol americano. O Pittsburg Steelers vai enfrentar
o Arizona Cardinals no mais popular evento es-
portivo televisionado dos Estados Unidos. Num
hotel em Nova York, 46 torcedores estão reunidos
para assistir à partida, devorando hambúrgueres e
esvaziando latas de cerveja. Essa seria uma cena
normal se não fossem as máquinas que monito-
ram cada suspiro desses telespectadores. Os fãs
vestem camisetas com sensores que captam bati-
mentos cardíacos, movimentos, respiração e suor.

Uma empresa de pesquisa de mercado equipou a
pequena torcida com esses sensores para medir seu
envolvimento emocional com anúncios exibidos nos
intervalos do jogo. Anunciantes pagam 3 milhões de
dólares por um comercial de 30 segundos no horá-
rio do Super Bowl. Por isso, querem se certificar de
que estão atraindo a atenção do público. E não falta
disposição para pagar por esse conhecimento. "É
um mercado em rápido crescimento. Nossa recei-
ta deste ano será quatro vezes maior que a do ano
passado", afirma Carl Marci, CEO e cientista-chefe
da companhia responsável pelo experimento, a In-
nerscope, com sede em Boston, Massachusetts.



O serviço da Innerscope é o mais recente entre as
tecnologias de detecção de emoções que estão sur-
gindo. Computadores de call centers já monitoram a
voz dos clientes para identificar quando se irritam.
Novas tecnologias poderão, em breve, estar em apa-
relhos eletrônicos para facilitar nossa interação com
eles. Alarmes para carro vão manter o motorista
desperto. Computadores de bordo vão perceber nos-
sa irritação num congestionamento e sugerir uma
rota alternativa. Também estão chegando monitores
que identificam um estado depressivo analisando a
linguagem corporal do usuário. É o início da era dos
gadgets emocionalmente conscientes.

Fora da ficção científica, a idéia de uma tecno-
logia que interpreta emoções é recente. Uma das
pioneiras nessa área é a cientista Rosalind Picard,
do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).
Ela publicou, em 1997, o livro Affective Computing
(Computação Afetiva], no qual argumenta que mui-
tas tecnologias funcionariam melhor se conheces-
sem os sentimentos do usuário. Um tutor compu-
tadorizado, por exemplo, seria capaz de ensinar de
forma mais lenta ou dar dicas adicionais se perce-
besse que o estudante está frustrado, como faria
um professor humano. Sensores colocados junto

ao corpo poderiam reconhecer emoções medindo
os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório e a
resistência elétrica da pele, que se reduz com a in-
tensificação das emoções.

O corpo fala
A maneira mais confiável de reconhecer as emo-
ções de uma pessoa é analisar seu tom de voz. Há
vários anos, empresas usam programas de análise
da fala que monitoram conversas entre atendentes
de call center e clientes. Uma das fabricantes desse
software é a Nice, sediada em Ra'anana, Israel. Ela
produz sistemas utilizados por empresas e órgãos
de segurança. Possui 24 mil clientes, incluindo o
Departamento de Polícia de Nova York e a operado-
ra Vodafone. O software analisa o áudio, detectando
palavras-chaves, como o nome de um concorrente,
e frases específicas. Além disso, mede o nível de
estresse analisando o volume da voz e a velocidade
da fala. O programa alerta sobre consumidores que
parecem estar irritados, talvez por fazerem uma
reclamação infundada ou por receberem atendi-
mento de má qualidade.

A análise da voz é eficaz quando a pessoa se
expressa verbalmente. Mas nem sempre é esse



o caso. Por isso, pesquisadores procuram formas
de interpretar emoções analisando a postura
corporal e as expressões faciais. Já houve notá-
vel progresso, principalmente na identificação de
rostos. Para realizá-la, o computador examina
tons de pele e usa algoritmos para localizar os
olhos, as sobrancelhas, o nariz e a boca. Passa
a seguir, então, os movimentos dessas partes do
rosto. Um código-padrão é usado para classificar
as atitudes observadas. Ele reconhece 44 unida-
des de ação que representam movimentos faciais.
Uma delas pode, por exemplo, identificar um sor-
riso (a boca se estica horizontalmente e seus ex-
tremos se elevam). Se houver também elevação
das bochechas até produzir pés de galinha, será
possível afirmar que se trata de alguém realmen-
te alegre, e não de um sorriso amarelo.

Com essas técnicas, programas de compu-
tador reconhecem seis emoções básicas: nojo,
alegria, tristeza, raiva, medo e surpresa. Eles
acertam nove em cada dez testes, mas somente
se as expressões faciais forem exageradas. Ou-
tro programa é capaz de classificar expressões
mais suaves e espontâneas como negativas ou
positivas. Nesse caso, a identificação mostra-se
correta em três quartos dos testes.

Para interpretar emoções mais complexas, o
computador vai precisar de outros dados, como
postura corporal e movimentos da cabeça. Essas
informações são necessárias porque as expres-
sões faciais são ambíguas. Um sorriso pode sina-
lizar constrangimento se estiver acompanhado de
uma inclinação da cabeça, por exemplo. Mover a
cabeça para trás é parte do conjunto de sinais que
revelam nojo. Mas se essa ação estiver combinada
com movimento dos extremos da boca para baixo
e com contração e elevação dos ombros, ela de-
monstra indiferença. "Se eu observasse apenas a
face e visse a boca curvando-se para baixo, diria
que é uma expressão de tristeza. Mas a combina-
ção com movimentos de ombros e cabeça revela
um 'Não estou nem aí'", diz Maja Pantic, que es-
tuda o reconhecimento de emoções no Imperial
College, em Londres. A equipe de Pantic preten-
de unir a informação fornecida pelos gestos cor-
porais à das expressões faciais para interpretar
emoções precisamente. "As pesquisas nessa área
ainda estão embrionárias", diz.

Emoções básicas
A maioria das pessoas sabe que um sorriso for-
çado é mais exagerado que um sincero, além de
surgir e desaparecer mais abruptamente. A anali-
se dos movimentos faciais confirmou esse conhe-
cimento popular e revelou outras sutis diferenças.
Essas sutilezas ficaram evidentes num estudo de
Jeffrey Cohn e Karen Schmidt, da Universidade de
Pittsburg, na Pensilvânia. Eles utilizaram a tecno-
logia de percepção de movimentos para comparar
sorrisos forçados com sorrisos espontâneos pro-
vocados por vídeos de comédia. A conclusão foi
que sorrisos espontâneos são mais complexos,
com repetidas elevações dos cantos da boca.

Outros pesquisadores obtiveram sucesso no outro
extremo do espectro emocional: a detecção da dor. O
computador é eficaz para diferenciar a dor real da
fingida, diz um estudo publicado por Gwen Littlewort
e seus colegas da Universidade da Califórnia em San
Diego. A equipe investigou se o software de expres-
sões faciais distinguia pessoas que efetivamente so-
friam (porque suas mãos estavam imersas em água
gelada) das que haviam sido orientadas a simular
dor. O computador acertou em 88% dos testes. Já

quando os cientistas pediram a 170 voluntários para
classificar as dores como verdadeiras ou falsas, eles
acertaram somente 49% das vezes.

Pantic e seus colegas querem descobrir se o
computador consegue identificar uma dor nas cos-
tas analisando expressões faciais e gestos corporais.
Eles esperam que a máquina diferencie dores físicas
de dores que as pessoas acreditam sentir, mas que,
na verdade, são induzidas por depressão ou por um
comando inconsciente. Esse avanço ajudaria a ve-
rificar a eficácia dos analgésicos. "Quando alguém
receber um medicamento para dor, poderemos mo-
nitorar se o remédio está fazendo efeito observando
seu comportamento", explica Pantic.

Uma equipe de pesquisadores desenvolveu uma
técnica de interpretação de emoções para ajudar
crianças com problemas de processamento senso-



rial, como os autistas, a aprender a identificar emo-
ções. Picard e Rana el Kaliouby, do MIT, criaram
o que chamaram de Interactive Social-Emotional
Toolkit (ÍSET, conjunto de ferramentas socioemo-
cionais). Quando ele é usado, uma câmera monitora
o rosto de alguém com quem a criança conversa e
identifica 31 movimentos faciais e da cabeça. O sof-
tware analisa os movimentos e os classifica em seis
estados: aprovação, desaprovação, concentração,
reflexão, interesse e confusão. Uma tela de cristal
líquido exibe seis bolhas etiquetadas que crescem
ou diminuem de acordo com as emoções identifica-
das. Se a pessoa move a cabeça em sinal positivo e
sorri, a bolha com a etiqueta de aprovação cresce.
Se o ouvinte desvia o olhar, a bolha vermelha da de-
saprovação fica maior. O sistema está sendo testado
na prática com grupos de crianças.

Espionagem
Nem todo mundo aprova o avanço dessas tecnolo-
gias. Picard, do MIT, preocupa-se com a possibilidade
de serviços de segurança empregarem sistemas de
interpretação de gestos e expressões sem o consen-
timento das pessoas observadas. Uma pesquisa fei-

ta por loannis Pavlidis, da Universidade de Houston,
no Texas, mostrou que imagens térmicas de rostos
podem revelar aumento do fluxo sangüíneo ao redor
dos olhos, indicando estresse. Seria um indício de
que a pessoa estaria mais propensa a cometer um
crime. A equipe de Pavlidis analisou vídeos térmicos
de 39 ativistas políticos que tinham a oportunidade
de cometer um crime simulado — roubar um cheque
deixado num corredor vazio cujos fundos viriam de
uma organização que eles reprovavam. Os ativistas
teriam de negar o furto num interrogatório e eram
ameaçados com punições (na forma de ruídos in-
tensos) caso o interrogador descobrisse a mentira.
Análises das imagens térmicas feitas por computa-
dor distinguiram os inocentes dos supostos crimi-
nosos em 82% dos casos. Outra técnica, chamada
vibriometria Doppler a laser, mede mudanças na
respiração e nos batimentos cardíacos. São indica-
dores que sugerem que uma pessoa está estressada
e, possivelmente, mentindo. Para Picard, quem for
usar um detector de emoções deveria ser obrigado a
confirmar se a pessoa a ser testada aprova a análise.
Se não concordar ela poderá dizer não, e o sistema
deverá, supõe-se, deixar suas emoções em paz. O

E MENTIRA
O detector de
mentiras, ou

polígrafo, é o mais
conhecido dos

equipamentos que
tentam decifrar

atitudes humanas.
Já no final do século
19 havia aparelhos

com essa finalidade.
Modelos atuais

registram pressão
sangüínea, pulsação,

ritmo respiratório
e outros dados

para determinar
se a pessoa está
mentindo ou não.

O índice de acertos
fica entre 61% e

95% dependendo do
estudo considerado.
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