
A interação de humanos com ro-
bôs, cena comum nos filmes de
ficção científica, deve se tornar
realidade em um futuro não tão
distante. Cerca de 450 universi-
dades em todo o mundo já utili-
zam o robô Nao, fabricado pela
empresa francesa Aldebaran Ro-
botics, em pesquisas acadêmi-
cas. No Brasil, 15 instituições de
ensino contam com a presença
do humanoide.

O objetivo é preparar os ro-
bôs para que daqui a alguns
anos eles possam contribuir
com serviços especializados na
área de saúde, como o acompa-
nhamento de idosos e o auxílio
de pessoas com deficiência men-
tal ou motora.

“As crianças que tem autis-
mo, por exemplo, geralmente
sentem dificuldade de lidar
com humanos, mas têm facilida-
de e reciprocidade em relação
aos robôs. Este pode ser um dos
casos que o Nao poderá ajudar”,
afirma Marcelo Nunes, diretor
de tecnologia da Vivacity, em-
presa que distribui os humanoi-
des no Brasil.

No segmento de tecnologia, a
utilização da inteligência artifi-
cial pode facilitar o desenvolvi-
mento de programações com al-
to nível de complexidade. O

Nao é um simpático robô de 57
centímetros de altura, dotado
de inteligência artificial. Ele já
vem de fábrica com funções bá-
sicas, como andar e realizar mo-
vimentos do corpo, braços e per-
nas. Reproduz ainda palavras
através do comando de voz pos-
sibilitado pelo teclado.

O desafio dos pesquisadores
é habilitar o humanoide para a
interação com as pessoas. Para
isso, o objetivo principal é con-
seguir que ele se comporte da
mesma forma que um humano.

A professora Roseli Francelin
e seu aluno de mestrado Fernan-
do Zuher, do Instituto de Ciên-
cias Matemáticas e de Computa-
ção (ICMC) da USP, em São Car-
los, trabalham em um projeto
para desenvolver no robô a ca-
pacidade de reconhecer ordens
e imitar movimentos de seres
humanos a partir de gestos.

O sensor de movimentos Ki-
nect, desenvolvido pela Micro-
soft para o videogame Xbox,
(que permite interação dos usuá-
rios com o jogos) e é uma impor-
tante ferramenta que auxilia os

pesquisadores a implantarem
movimentos humanos no robô.

“O trabalho já permitiu que
uma pessoa, por meio de suas
mãos, ordene o robô a andar
(da mesma forma que um huma-
no) para frente e para trás e vi-
rar para ambos os lados. O ato
de sentar e levantar e a expres-
são de alguns gestos também fo-
ram realizados”, escreve Zuher
em sua tese de mestrado.

Robocup
A Robocup é uma competição
mundial que prevê estimular as
pesquisas em robótica, uma vez
que coloca à prova os avanços
de controle e movimentação de-
senvolvidos nos robôs por pes-
quisadores de todo o mundo.

O evento foi criado em 1997
com o objetivo de montar uma
equipe de robôs capaz de jogar
contra a seleção de futebol cam-
peã da Copa do Mundo de 2050.

“As universidades brasileiras
também vão disputar o campeo-
nato. O futebol é um dos espor-
tes mais completos para testar
as habilidades “ensinadas” aos
humanoides. Eles precisam
apresentar, além dos movimen-
tos básicos, noção de distância
e força do chute, além da intera-
ção com outros robôs”, destaca
Nunes, da Vivacity.

O evento deste ano acontece
em junho, na Holanda. A próxi-
ma edição, de 2014, será sediada
pelo Brasil. “O campeonato vai
acontecer ao mesmo tempo que
a Copa do Mundo”, diz Nunes. ■

A busca por fontes de financiamentos para investir no
sistema educacional parece ser uma das grandes metas
do governo, provocando discussões fervorosas entre os
governadores de vários estados produtores de petróleo,
que perderão parte dos royalties para as demais federa-
ções. A justificativa do Planalto é a distribuição de ren-
da, utilizando a educação para facilitar seus objetivos.

A busca pelo ensino superior é significativa no país,
mas a maior parte dos estudantes acabam, por razões di-
versas, não tendo acesso ou, quando tem, encontram di-
ficuldades financeiras para se manter na universidade.

O ProUni, assim como o Fies, está vinculado ao Pla-
no de Desenvolvimento da Educação — PDE, onde os
benefícios para bolsas parciais e integrais estão vincu-
lados a renda per capita família de até três salários mí-
nimos. O sistema conta ainda com outros mecanis-
mos de financiamento para estimular o estudante a
completar o seu ciclo educacional, como o Bolsa per-
manência.

Essas medidas estão abrindo possibilidades para que
instituições privadas de ensino recebam alunos bolsis-
tas, sem o risco da inadimplência ou de altos níveis de
evasão. O atual cenário do sistema de ensino superior
no Brasil está chamando a atenção de grandes investi-
dores nacionais e estrangeiros, interessados na aquisi-

ção de corporações
educacionais no País.

Recentemente, hou-
veram algumas aquisi-
ções importantes e que
mudaram o perfil edu-
cacional brasileiro no
momento que algumas
delas tomaram a deci-
são de abrir seu capital
na Bolsa de Valores de
São Paulo. São exem-
plos: Anhanguera, Está-
cio e Kroton, além de
empresas estrangeiras
como a Laureate, De-
vry, Whitney, que es-
tão em solo brasileiro
há algum tempo.

As instituições investem por aluno, em média, R$ 7
mil, referente à carteira, sem contar a aquisição de
imóveis e descontados os riscos inerentes a passivos
em andamentos e contingenciais. Esse valor poderá
variar de acordo com a localidade, a mensalidade mé-
dia cobrada, nível de evasão escolar, a reputação da
instituição, entre outros fatores.

Há escolas de ensino superior que, interessadas em
vender seu negócio, inflam o número de alunos atra-
vés de estratégias que envolvem convênios e desconto
em mensalidade, mesmo reduzindo o tíquete médio
do curso, e com o mínimo de investimento possível.

O grupo americano Apollo já vem namorando há al-
gum tempo as instituições de ensino brasileiras como
opção de investimento. Uma das possibilidades é a
FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas, que atual-
mente possui 73 mil alunos e tem valor estimado de ven-
da de aproximadamente R$ 1 bilhão, média de R$ 13,7
mil por aluno, bem acima do que vem sendo praticado
pelo mercado. Outra instituição na mira da Apollo é a
Unisa, que hoje conta com cerca de 28 mil alunos.

Existem diversas instituição de ensino enfrentando
dificuldades financeiras e com alto grau de endivida-
mento. Isso pode desestimular em parte os investimen-
tos estrangeiros, em decorrência de dívidas fiscais e
trabalhistas. Em muitos casos há ainda o passivo ocul-
to, que inviabiliza totalmente o processo de aquisição.
Quem investe quer ter o retorno do recurso em curto
espaço de tempo, aliado a perspectiva futura de um
bom negócio, com transparência e com endividamen-
to baixo e controlável. ■
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 fev. 2013, Inovação & Educação, p. 15.




