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“ABSTRACTO” 

 

Não gostaríamos, todos nós, de ter um robot que nos fizesse 

companhia, conversasse, ajudasse nas tarefas, jogasse, etc.?! E não 

gostaríamos de o poder educar à nossa maneira, como se de um filho se 

tratasse, adquirindo a nossa educação ?  Melhor ainda, não seria óptimo se o 

podéssemos partilhar com os outros na educação que lhe damos? De 

maneira a, pudermos trocar capacidades “robóticas”? Como por exemplo: 

adquirir um ficheiro dum outro robot para instalar no nosso e este ficar com a 

capacidade de lavar a loiça?! Ou melhor ainda: prestar, ajuda mecânica, ao 

carro empanado?!  

Pois, “animem-se”… Estamos mais perto do que pensavamos. 

Para isso acontecer o robot necessita de estar “vivo” ou imitar a vida 

se preferirem, sem entrar em debates sobre o que é um ser vivo ou um ser 

inanimado. Precisa-se, por isso, de um “corpo” mecânico e de um “cérebro” 

eléctrico para dar vida ao corpo. O cérebro, vai ser uma simulação do cérebro 

humano, já que é neste que cada um de nós pode fazer introspecções e tirar 

conclusões. Adaptámos isso às limitações do corpo do robot, e aos seus 

movimentos ainda limitados, sensores e outras capacidades reduzidas. 

Apresentamos-lhe, aqui, a arquitectura de um sistema, em tempo real, 

do cérebro de um robot com sensores proprioceptivos. Apresentamos um 

programa com princípios implementados, deduzidos através do que já se 

conhece. Programa esse que serve como ferramenta de simulação com a 

arquitectura deste sistema, Liberu. Foi implementado em 12 classes escritas 

em Java e a funcionar com o robot da Lego NXT MindStorm, ou com um 

robot de tecnologia Arduino. 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.  “Estado da Arte” 

 

  Comecemos pelo que já sabemos. E o que sabemos sobre o 

cérebro humano?! Sabemos que tem muitos neurónios e que se comunicam 

entre si através das dendrites e sinapses. Há neurónios dedicados às 

entradas de informação (audição, por exemplo), outros dedicados à saída de 

informação ou de acção no corpo (músculos, por exemplo). 

 Sabemos também que o cérebro tem vontade própria (e não disse que 

tinha livre arbítrio, já que não acredito nesta última capacidade do cérebro, 

pois requer uma “alma”). O cérebro evita as situações de “dor” e procura 

“fontes de energia”, excluindo outras coisas que sabemos que o cérebro faz, 

mas, que não nos interessa neste caso por se tratar de um robot, como por 

exemplo: a procura de parceiro para acasalamento, comer/beber, respirar… 

 E sabemos também que o cérebro tem tendência para aprender com os 

erros do passado. 

 Além das duas capacidades mais evidentes que o cérebro faz e que 

são: fazer mexer o corpo e “sentir” o ambiente. 
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 Para que as necessidades do corpo sejam alcançadas, é necessário 

aplicar princípios de “senso comum” básicos, tais como: lembrar-se (se 

possível) do caminho de volta à fonte de energia. Que os movimentos são 

dados em função do tempo. Que este não anda para trás, só para a frente. O 

senso de termos tendência a encontrar as coisas de que nos lembramos. 

 Por fim, e para o que nos interessa, o cérebro humano tem emoções 

que nos permitem detectar estados específicos do sistema, em nós, e nos 

outros. Estados internos de consistência ou inconsistência, que nos 

permitem, assim, comunicar melhor, uns, com os outros pois reconhecemos 

melhor o valor favorável ou de dor dado pelos outros devido às nossas 

acções. 

 

 

1.2. Suposições 

 

 Uma suposição é que os “sentidos” são informações do mundo dadas 

ao robot através de sensores elétricos específicos para cada “sentido”. Cada 

sensor envia uma estrutura de dados (<Signal> em Java) como a 

“identificação” do sensor; uma “intensidade” - valor numérico - consoante o 

valor da intensidade do sinal e um “prazer (dor)” - valor numérico - de 

satisfação (ou não) para o robot consoante o que está estipulado. Ou seja, o 

que fôr melhor para o robot. 

 O sentido de distância aos objectos em frente, por exemplo, tem uma 

“identificação”, uma “intensidade” em valor igual à distância em centímetros e 

um “prazer” positivo se a intensidade está dentro da zona de conforto do 

robot ou uma “dor” negativa se a intensidade está fora da janela de conforto 

do robot como para distâncias inferiores a uma determinada proximidade, por 

exemplo. Choque eminente?! 

 Outra suposição é que, o cérebro não tem poderes para associar 2 

eventos reais (duas palavras, por exemplo) em segundos e lembrar-se para 

sempre através das conexões que se estabeleceram, entre as células 

nervosas, no mesmo espaço de tempo. Assim, cada pedaço de informação 
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será colocado num novo neurónio (nas dendrites<Signal> do neurónio) com 

sinais do tipo descrito no parágrafo anterior. 

 Vamos agora passar a descrever os conceitos do sistema, mas antes 

vamos começar por pensar qual o sistema que nos interessa. 

 

2.DESCRIÇÃO 

 

O corpo do robot tem: 

- 4 Sensores que captam as percepções exteriores (Luz, Distância, 

Contacto, Som). 

- Sensores que captam as sensações interiores como o estado dos 

motores e da bateria. 

- 2 Motores para se mover (Frente, Retaguarda, Esquerda, Direita). 

- Emissor de som. 

O cérebro tem as seguintes características: 

- Nunca para de funcionar excepto para dormir ou a pedido do “dono”. 

- Capacidade de aprender. 

- Capacidade de sobrevivência para não ficar sem energia e não se 

prejudicar. Ou seja para satisfazer as necessidades do corpo. 

- 12 Classes em Java. 4 tipos de estructuras: Signal, Neuron, Cortex e 

Brain; e 8 executaveis: Liberu, Interface, Mind, Remember, Emotion, Sleep, 

Cerebellum e Act. A classe Liberu contém o método de arranque (main()). 

 

 

 

2.1. Endereços e Endereçamento 

 

 Que tipo de sistema é que precisamos? Como vimos no estado da arte 

o cérebro humano tem células que se comunicam entre si. Logo trata-se de 
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um sistema de comunicação entre elementos básicos semelhantes formando 

um todo. Estes sistemas de comunicação podem ser classificados em termos 

de endereços e encaminhamento da comunicação. Ou seja temos 4 sistemas 

de comunicação possíveis: caso o sistema tenha ou não endereços e caso 

tenha ou não encaminhamento. 

 Primeiro caso: com endereços e encaminhamento 

-  São o caso dos telefones, correios, internet e transportes. 

- Neste caso o sistema de encaminhamento necessita de tabelas de 

conversão entre os endereços e as direcções de encaminhamento. Como 

por exemplo, os números de telefone dos nossos contactos. E routers para 

encaminhar esses números. Por vezes enormes tabelas. Logo este caso de 

sistema não nos interessa (biológicamente pouco viável). 

 Segundo caso: sem endereços mas com encaminhamento  

- Este caso é impossível pois só faz sentido ter encaminhamento se 

existirem endereços para encaminhar. 

 Terceiro caso: com endereços e sem encaminhamento 

- É o caso de um professor a fazer a “chamada de presenças dos alunos”. 

- O endereço (nome do aluno chamado pelo professor) chega a todos os 

alunos. Todos os elementos sistema “ouvem” o professor e só responde o 

interessado. Ou seja todos reconhecem o seu nome e quando o ouvem 

respondem. Os outros alunos permanecem calados como se não tivessem 

ouvido nada. 

- Neste caso os elementos emissores do endereço, ou seja o professor, 

necessita de listas, por vezes enormes, de nomes de alunos e acreditar que 

o aluno esta a dizer a verdade, pois o professor pode não ter método de 

confirmação. Não é um sistema que se quer consistente e rodeado de 

incertezas de todos os lados, como o cérebro. O crédito ao aluno é dado 

pelo professor. 

 Sobra o quarto caso: sem endereços nem encaminhamentos 

- São o caso da televisão, rádio, jornais, livros, distribuição eléctrica, 

distribuição de água, distribuição de gás. 
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- A comunicação não é pessoal, mas sim para todos 

- A mensagem não tem endereço, destina-se a todos os elementos que 

fazem parte no sistema. Quem estiver interessado pela mensagem reage à 

mesma, os outros ignoram-na. 

- Por exemplo a televisão anuncia o número sorteado da Lotaria. O vencedor 

é um dos mais interessados pela notícia e age em conformidade. Os 

outros, menos interessados ignoram a notícia. 

- Este sistema é o que nos interessa. (Também não sobra mais nenhum). 

 

 

2.2. ”Procura” 

 

 Como é que se pode proceder a uma procura num sistema sem 

endereços nem endereçamento? Vamos ver uma analogia: 

 Se formos à procura de um livro sobre “Ferrari” numa biblioteca, como é 

que fazemos? Procuramos por temas! Mas isso pressupõe que existiu um 

trabalho prévio, de alguém que organizou os livros por temas, dessa 

biblioteca. E se esse alguém não existisse? como encontravamos o livro? 

Bem, por mais que pense vou sempre chegar à conclusão que tenho de 

procurar “Ferrari”, livro a livro por toda a biblioteca!? 

 Pois bem… no entanto, imaginemos que os livros têm “vida” própria. 

Que reconhecem o seu próprio tema e respondem em conformidade, dando a 

sua localização. Ou seja, chegávamos à biblioteca e gritávamos pelo tema 

“Ferrari?” e o livro (ou livros) que têm como tema “Ferrari” reconhecia(m) o 

nome “Ferrari” e respondia(m) “Estou aqui neste sítio!” os outros calavam-se. 

A resposta está à “distância” temporal duma pergunta, pois esta destina-se 

ou é difundida a todos os elementos (ou livros) do sistema (ou biblioteca). 
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Fig. 1 

 

 

 Na figura 1, vemos a classe de Java de nome Remember em que as 

percepções entram nos 6 buses dos sentidos (os 5 sentidos + 1 da 

propriocepção) e destes são lidos por todos os neurónios da memória (Time) 

em paralelo. Disparam (Remember) os neurónios que se assemelham à 

entrada (Senses). 

 Não há propriamente, uma procura assim dita. Há um processamento 

em paralelo em que cada livro ou neurónio tem um programa (ou uma Thread 

em Java) que analisa e reconhece o seu tema. De facto, cada pedaço de 

dados a “procurar” tem esse programa associado que está atento à entrada 

da biblioteca ou fila de chegada da informação (uma ConcurrentLinkedQueue 

em Java) e compara o que chega com o que tem em memória de um 

passado vivido. Na nossa implementação usamos 20.000 programas num 

total de 80.000 neurónios (as formigas têm entre 10.000 e 100.000 

neurónios) e o robot tem um ciclo de procura, pensar e agir de um tempo 

médio de 3 segundos (num processador Intel i7 de 8 núcleos a 3,6 GHz). Não 

quero com isto dizer que é mais rápido que as procuras em arvores binárias 

ou em outros sistemas de procura já existentes, mas é “biológicalmente” 

falando: mais viável de existir biológicamente; e independente da quantidade 

de livros ou neurónios existentes.  

 É do nosso interesse procurar as memorias semelhantes com o que é 

precepcionado ou sentido como realidade. 
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2.3. Aprendizagem 

 

 Mas como é que um sistema destes aprende? Para aprender, aprende-

se com algo de fora de que se quer aprender, é algo que vem de fora. Para 

isso vou revelar um velho hábito dos Electrotécnicos, chama-se o método da 

“caixa negra” (“black box”): 

 Quando se tinha em mãos um aparelho eléctrico desconhecido (caixa 

negra), introduzia-se sinais nas entradas e, tentava-se descobrir, pelo que se 

obtinha nas saídas do aparelho, como é que esse aparelho podia funcionar. 

Ora é precisamente o que se vai usar aqui mas, com um truque: não é o 

programador que vai descobrir como é que o mundo funciona e representa-lo 

num robot, mas sim implementar um robot que aprenda a conhecer o mundo 

e adaptar-se. Logo temos de por o cérebro do robot a descobrir como é que o 

“Mundo”, e corpo do robot funcionam. 

 

Fig. 2 

 

 Na figura 2, o sistema cerebral produz (através das saídas do cérebro - 
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X – irrelevante a identificação do sinal produzido) acções na “entrada” do 

aparelho - mundo real - através do seu corpo e as percepções recebidas 

pelos sentidos (identificador do sensor igual a 3, por exemplo) representam a 

“saída” do aparelho - mundo real. A caixa negra neste caso é o corpo e 

mundo do robot como um todo. Por isso não nos precisamos de nos 

preocupar mais em saber como é que o mundo funciona para se poder ter 

um robot adaptável, nem tão pouco o próprio robot (como sistema cerebral) 

necessita de saber como é que o corpo funciona. Ou seja o neurónio de 

saída vai aprender com o neurónio da entrada, guardando essa informação e 

sendo o único detentor dessa informação. 

 

 

Fig. 3 

 

 Por exemplo, como se pode ver pela figura 3, o neurónio de saída (a) 

dedicado a agir sobre um músculo da fala  “dispara” ou seja entra em acção e 

o robot produz o som “ah”. Depois disso fica constantemente à “escuta” ou à 

leitura “constante” (sabemos que não é constante pois demos um intervalo de 

64ms entre novas tentativas de leitura dos dados) dos registos de entradas. 

Diz-se que fica em “Standby” (à espera) 

 De seguida o nó (ou nós) de entrada dedicado(s) à audição de uma 
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determinada frequência (b) detecta o som “ah” e como tal dispara(m) ou seja, 

coloca(m) no(s) registo(s) de entrada sómente 3 informações: o seu número 

de identificação (em Java inicializou-se cada neurónio - com a sua estrutura 

de dados e Thread associada - com um número distinto); a intensidade do 

sinal; e o seu prazer/dor. 

 Por fim o neurónio de saída que estava em standby detecta registo(s) 

de entrada e guarda (nas suas dendrites - em Java temos um 

ArrayList<Signal>) a informação dada pelo neurónio de entrada obtendo-se 

um padrão específico de neurónios de entrada para o som “ah”. Passado isso 

o neurónio de saída fica “sensível” à identificação(ões) do(s) neurónio(s) de 

entrada. Quando o neurónio de saída detecta outro padrão igual (ou 

semelhante dentro duma margem pré-definida para cada sensor) produzido 

pelo som vindo de outro lado que não o próprio, sinaliza um disparo e o som 

“ah” volta a ouvir-se no mundo real (ou não, devido à vontade própria do 

robot). 

 

 

2.4. Passado 

 

 Os movimentos do robot são em função do tempo. O tempo prossegue 

num único sentido, do presente para o futuro. 

 A única estrutura de dados que mantém o factor tempo (se bem que de 

uma forma discreta do tempo com uma amostragem o mais rápido que se 

conseguir, no nosso caso temos uma amostragem sincronizada com o ciclo 

do robot ou seja cerca de 3 segundos) é o formato em linha. Em oposição às 

estruturas de dados em forma de àrvore com as suas ramificações. Já que as 

estruturas em àrvore perdem o factor tempo. Ou seja, não se fica a saber de 

imediato se um acontecimento num ramo da àrvore aconteceu primeiro ou 

não, em relação a outro ramo. Por outro lado se tivermos uma linha temporal 

isso é fácil de saber. Os dados estão armazenados como que numa pilha de 

pratos sempre a subir. Cada prato representa 6 neurónios, um por cada 

sentido, com os seus sinais de entrada guardados, a pilha de pratos significa 
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a linha temporal sempre a subir para o futuro. Entre dois pratos passam-se 3 

segundos. O prato do topo representa o ponto presente. E a percepção dum 

objecto real, por exemplo, pode estar contida em vários pratos, um para cada 

pormenor do objecto. O robot vivo implementado com nome de código Liberu 

(que significa “livre” em latim) tem 10.000 pratos ao todo. 

 Se o cérebro do robot tem 10.000 camadas de neurónios e cada 

camada ou 6 neurónios é preenchido com precepções a cada 3 segundos 

temos um tempo de vida de cerca de 8 horas e 20 minutos. 

 Com esta estrutura de dados em linha cria-se um “passado” do robot 

como a pilha de dados que vai crescendo (retângulo azul na figura 1). E 

contem toda a vivência ou experiência do robot. Todos sinais sensoriais, 

captados de 3 em 3 segundos, desde o seu nascimento e sempre que esteve 

ligado e a funcionar. 

 O ser humano tem cerca de 100 mil milhões de neurónios no seu 

cérebro. Se tiver uma esperança de vida de 80 anos temos que por segundo 

podem ser utilizados cerca de 40 neurónios. O olho humano vê cerca de 25 

imagens por segundo o que significa que dos 40 neurónios que se pode 

utilizar ainda sobram 15 neurónios por segundo. 

 Por outro lado um ser humano adulto tem, de altura máxima, 2 metros 

desde o cérebro até à ponta dos pés, ou seja 4 metros num caminho de ida e 

volta. Como um sinal nervoso percorre a uma velocidade máxima de cerca de 

100km/h logo demora 0.144s a percorrer os 4 metros. Ao inverso de 0.144s 

temos a frequência máxima do ciclo temporal, ou seja cerca de 7 neurónios 

por segundo. De modo a que o sistema de comunicação não se “engasgue” 

com dados em atraso. No nosso robot temos 1/3=0,33 neurónios/sentido por 

segundo o que não esta mal.  O elefante e a baleia têm mais neurónios que o 

ser humano mas também vivem mais tempo. 

 Mas nós dissemos que o robot tinha vida teoricamente infinita. Isso 

deve-se ao facto de quando a pilha completou os 10.000 pratos voltarmos a 

gravar no prato do fundo da pilha. Vai-se, assim, ter uma janela temporal 

máxima de cerca de 8 horas, ou seja tem-se um passado recente de 8 horas 

no máximo. 
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2.5. Decisão 

 

 Quando queremos saber aonde é que estacionámos o carro, não 

agimos em termos de probabilidade estatística. Se não começavamos e 

dirigiamo-nos sempre na mesma direcção. Em último caso procuramos em 

função dos sentidos. 

 Ora, normalmente lembramo-nos em função do tempo. Em outras 

palavras recordamos o mais recente (na implementação a variavél 

Decision.Recent) episódio em que estivemos no carro. Daí lembramos onde 

estacionámos o carro. É um pensamento automático. É o que o nosso 

ínstinto nos diz à primeira. 

 Mas nem para todos os casos nos interessa lembrar do último episódio 

em que nos ocorreu algo. Interessa-nos antes saber se derteminado caminho 

temporal é possível ou não. Isso é feito pelo mesmo mecânismo que é usado 

para o sono (classe Sleep). Aí o tempo anda para trás e procura desde o 

destino (objectivos: como recordação de melhor prazer; ou ir para fonte de 

energia) até ao presente estado recordado(s), em que se descobre se existe 

caminho entre os objectivos e o ponto aonde o robot se encontra. Caso exista 

esse caminho é executada a acção que dirija o robot para o caminho da 

solução. 

 

 

 

2.6. Cerebellum 

 

 Da saída para a entrada, pelo exterior, começamos por gerar acções. 

Essas acções podem ser aleatórias, instíntos genéticos (como quando um 

bebé move os seus braços quase aleatóriamente) ou acções induzidas por 

algo externo ao sistema (como ajudar o robot a pôr-se de pé). As acções 

fazem mover o corpo do robot e este por sua vez interage como mundo. Os 



 14 

sinais devolvidos, na interacção do robot com o mundo, dados pelos 

sentidos, nomeadamente o sentido proprioceptive são gravados no passado 

(Time) nas memórias do presente, que vão sempre crescer no tempo. 

 Por outro lado o sentido proprioceptivo entra no cerebellum (classe 

Cerebellum) e nos nós de saída (classe Act) que fazem parte do cerebellum. 

No cerebellum são registados os sinais proprioceptivos por ordem temporal 

como no passado. Esses sinais vão ser, mais tarde, enviados para todos os 

neurónios de saida e que depois de comparados, com o que registaram e se 

adaptaram, vão reagir. 

 Ou seja, a adaptação funciona de modo a anular sobreposição de sinais 

no sentido proprioceptivo. À medida que a mesma acção é executada o 

neurónio, nas suas dendrites, guarda os sinais proprioceptivos e mantém 

aqueles que se repetem e ignora os esporádicos. Esses sinais que se 

mantêm são associados com a acção executada. Pois cada neurónio actua 

com uma acção diferente dos outros neurónios. 

 É como fazem os astrónomos para fotografar uma região do céu de 

longa exposição. As luzes que permanecem nessa região do céu serão 

estrelas as outras interferencias ocasionais são eliminadas, por computador, 

da fotografia. Eles, astrónomos, partem do princípio que nesse espaço de 

tempo em que é tirada a fotografia, não nasce nem morre nenhuma estrela. 

O que é o mais provável que aconteça. 

 É na altura do periodo aleatório que se dá a adaptação dos neurónios 

de saída, aos sinais proprioceptivos. Deve-se porem garantir que todas os 

neurónios de saída e suas acções sejam executadas as vezes necessárias a 

iliminar sinais esporádicos. Ou seja que as acções aleatórias sejam disjuntas 

umas das outras pelo menos uma vez. Podendo mesmo serem executadas 

várias acções em simultâneo. 

 Outra aprendizagem, permite uma pessoa levantar o robot pelos braços 

e o robot, mais tarde, por-se de pé sozinho. Pois temos só sinais 

proprioceptivos e nenhuma acção efectuada. É uma aprendizagem induzida, 

por um agente externo (pessoa), ao robot. 
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2.7. Arquitectura 

 

 O sistema cognitivo Liberu e sua arquitectura podem ser vistos na figura 

4. Aqui podemos distinguir 5 caixas que correspondem às respectivas 

classes em Java. Juntamente, com a classe de topo Mind, temos as 6 

classes executáveis que constituem a dinâmica do robot. As 2 classes 

executaveis que faltam dizem respeito à própria aplicação Liberu: classes 

Liberu e Interface. 

 A classe Mind é o maestro das 5 classes da figura. A primeira a ser 

executada são os 10.000 programas da classe remember que leêm os 

sentidos e recordam-se de acontecimentos semelhantes. 

 

 

Figure 4. Arquitectura do cérebro do Robot 

 

Esses acontecimentos semelhantes alteram variàveis de estado, 

próprias de cada neurónio. 

A seguir é executado o modulo Decision. Segue-se o modulo Sleep 
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com os seus outros 10.000 programas. No modulo Decision (um só 

programa) são gerados os números aleatórios e expressas as emoções 

detectadas em vários pontos do ciclo. 

No Sleep temos a procura, num ciclo mais acelarado (6x), dos 

caminhos para as metas ou objectivos. Sejam objectivos de longo ou curto 

prazo. 

O cerebellum é executado no fim do sleep e recebe o resultado 

institivo do Decision ou o mais elaborado resultado do sleep. 

Finalmente o Act representa os neurónios de saída que no nosso caso 

são 5 (Frente/trás, Motor A/B, e speak ou fala). Ou seja são 5 programas ou 

tarefas melhor dizendo a funcionar em simultâneo. Este modulo recebe sinais 

proprioceptivos do cerebellum e expressa acções. 

No geral entram sinais analógicos e saiem sinais digitas (músculos 

distintos) com uma componente analogica (intensidade do estímulo). 

Esta arquitectura é independente do corpo do robot e é biologicamente 

viável. Eu, pessoalmente, acredito que todos os animais possuem a mesma 

arquitectura de cérebro. Sendo que, o que varia, para terem diferentes 

poderes, é o seu corpo (não os seus orgãos). Mas varia também a cultura do 

animal (toda a informação que passa de geração em geração) e o seu 

ambiente. 

 

2.8. Dor e Motivações 

 

1.  Dor 

Sempre que o robot sente um sinal de “Dor” (detectada pelo tacto) o 

robot reflexivamente reage com a acção contrária à ùltima acção 

efectuada. Temos um acto reflexo. Além disso incorpora no sistema 

um sinal de prazer negativo, ou seja de dor. 

2. Motivações 

As motivações, tais como para receber energia que falta. É um sinal 

que entra no sentido proprioceptive e vai fazer com que o robot se 
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lembre de situações semelhantes na motivação. Com a ajuda do sleep 

(sono) coloca-se, também, como objectivos os sítios que o robot 

conhece como sendo locais de abastecimento electrico. E se o robot 

no seu passado encontrou o abastecimento, vai encontra-lo, em 

princípio, no futuro. 

 

2.9. Aleatório 

 

 Acções aleatórias são geradas no início enquanto o sistema está no 

útero (“Womb”). Essas acções constituem um início de passado aleatório. 

Ajudam os neurónios ou nós de saida (classe Act) a eliminarem o ruído. 

 Servem para um primeiro arranque, como o motor de arranque nos 

carros. 

 A acção aleatória deve desaparecer para que o robot não desaprenda 

um hábito sem querer. No nosso caso são só os primeiros 30 passos do 

robot, ou seja os primeiros 90 segundos de vida do robot. Pois só temos 5 

acções distintas. 

 

2.10. Dinâmica 

 

 O sistema funciona da seguinte maneira: os sentidos captam 

percepções em forma de sinais. Esses sinais lembram, ao robot, por difusão 

aos nós do passado, alguns episódios temporais no Remember. Além disso 

os mesmos sinais são gravados no presente. 

 A seguir o modulo Decision envia para o Cerebello a mais recente 

episódio recordado ou com mais impacto (ou seja o mais parecido com os 

acontecimentos reais – nível de confiança). 

 O módulo Sleep entra então em acção e procura, dentro do recordado, 

e em sentido contrario do tempo, a solução. De facto cada neurónio, do 

passado recordado, guarda a informação do(s) neurónio(s) temporal(is) que 

disparara(m) no ciclo seguinte. Pode-se portanto disparar os objectivos na 
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entrada do Sleep, andar para trás no tempo e encontrar o caminho para o 

momento presente. 

Se fôr encontrado um caminho, a entrada do Cerebellum é substituída 

pelo novo momento temporal. Esse momento temporal entra no Cerebellum e 

envia para os neurónios de saída, Act, os sinais proprioceptivos 

correspondentes ao momento temporal, já que no cerebellum está uma cópia 

do passado sensorial proprioceptivo. 

O Act, por sua vez, faz equivaler esses sinais a acções reais no corpo 

do robot implicando e interagindo com o meio ambiente. 

Isto prefaz um passo num ciclo infinito de passos possíveis. 

 

2.11. Emoções 

 

 As emoções são particularidades do sistema, como por exemplo, 

quando nos lembramos de ter sentido algo novo, e é expressa a emoção de 

novidade. Essas emoções servem também para o robot distinguir algo bom 

de algo errado. 

As emoções são expressas genéticamente no módulo Decision e, 

depois de expressas, retornam sinais proprioceptivos que vão ser gravados 

no presente do robot. Passando o robot a lembrar-se de eventos emocionais 

semelhantes, especialmente recorda-se da última ocasição de emoção 

semelhante. Pois nós temos tendência para quando simulamos o riso 

ocorrer-nos recordações de riso. 

Neste sistema temos as emoções: contente/triste; novidade; dor e 

medo (medo de não encontrar o caminho para as fontes de energia). 

 

3. TESTE 

 

 Os testes efectuados com versões sem sleep funcionaram dentro das 

espectativas. Testes completos ainda estão a ser feitos. Temos de concordar 

que o robot da Lego é um pouco limitativo em termos de sensores. Mas o 
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esperado é que o robot aprenda com o passado e saiba caminhar entre 

objectivos dele (robot), como por exemplo carregar a sua própria bateria. 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Ainda é cedo para tirar conclusões práticas. Mas uma aplicação prática 

poderá ser para segurança doméstica, na detecção de algo diferente nas 

precepções aprendidas pelo robot, que passeia pela casa e avisa o dono de 

possíveis perigos. Como detecção de sons estranhos, imagens novas, ou 

mesmo temperaturas exageradas. 

 

1. “Trabalho a fazer” 

 

 Estamo-nos a preparar para instalar, o programa Liberu, num robot de 

técnologia Arduino. Esse robot ainda está em fase de arranque, mas espera-

se ter sensores mais aproximados do dos sentidos humanos nem que seja 

em qualidade e não em quantidade de neurónios especializados. 

Adicionando um sentido apurado de audição o robot este pode receber 

“comandos” de voz e executa-los se assim o entender. 
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