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Designers de animais-robôs buscam,
cada vez mais, fornecer gadgets rea-
listas, que respondam à interação hu-
mana de maneiras variadas, imitando o
comportamento de animais de estima-
ção verdadeiros, ou até de pessoas. Pes-
quisadores em Taiwan tentam novas for-
mas de desenvolver um módulo de visão
robótica que possa, um dia, reconhecer
expressões faciais humanas e responder
de forma apropriada.

Parte do problema é que o design de
robô exige muito tempo, ao passo que o
ciclo de vida do consumidor de qual-
quer produto é muito curto. Além disso,
protótipos fixos e comportamento re-
petitivo em robôs domésticos não são
mais de interesse de usuários sofisti-
cados. Hoje, eles esperam que seus ani-
mais-robôs sejam quase tão bons quan-
to aqueles de jogos e filmes em 3D.

Os pesquisadores Wei-Po Lee,
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Tsung-Hsien Yang e Bingchiang
Jeng, da National Sun Yat-sen
University, se voltam para redes
neurais com o intuito de quebrar
o ciclo de comportamento repe-
titivo em robôs de brinquedo. O que in-
teressa é a capacidade de dar respostas
quase emocionais às interações.

Eles desenvolveram estrutura centrada
no usuário, que emprega uma abordagem
baseada em rede neural, para construir
comportamentos primitivos e arbitrários
para robôs. A avaliação dos pesquisadores
em relação à abordagem deve permitir
que construam um animal-robô com base
em emoção mais rapidamente do que per-
mitem o design e os protótipos atuais.

Construir criaturas artificiais totalmen-
te autônomas, com inteligência semelhan-
te a dos humanos, é uma meta de longo
prazo das áreas do design de robô e da
ciência da computação. Antes de se chegar
a esse tipo de máquina, já foram pro-
duzidos animais digitais como Tamagot-

chi, robôs de brinquedo domésticos (como
o cachorro Aibo) e até um aspirador de pó
robótico, o Roomba. Ao mesmo tempo, a
cultura popular da ficção científica elevou
as expectativas dos consumidores.

– Com as atuais tecnologias em com-
putação e eletrônica e conhecimento em
etologia, neurociência e cognição, agora é
possível criar protótipos de brinquedos
com vida artificial agindo no mundo físico
– avalia Wei-Po Lee.

Há três grandes questões a serem con-
sideradas no design de robôs, segundo a
equipe. A primeira é construir uma ar-
quitetura de controle apropriada através
da qual o robô seja capaz de se comportar

de forma coerente. A segunda é desen-
volver formas naturais para o robô

interagir com uma pessoa. A
terceira é incluir comporta-
mento e respostas emocio-
nais no computador do robô.

Os pesquisadores espe-
ram lidar com as três ques-

tões adotando uma aborda-
gem com base no comporta-

mento que permita que o dono de um
animal-robô reconfigure o aparelho pa-
ra aprender, ou desenvolva novo com-
portamento e, ao mesmo tempo, garanta
que o animal-robô funcione de forma
apropriada em tempo real.

A equipe avaliou a estrutura deles cons-
truindo controladores de robôs para con-
cluir várias tarefas de forma bem-suce-
dida. Eles, e incontáveis outras equipes de
pesquisa pelo mundo, atualmente traba-
lham em módulos de visão para robôs. A
técnica ainda não está totalmente ma-
dura, mas eles esperam ser capazes de
construir um animal-robô que consiga re-
conhecer as expressões faciais de seu do-
no. Uma inovação dessa tem grandes im-
plicações para aparelhos interativos, com-
putadores e robôs funcionais do futuro.
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