
Androide criado para exposição de  
arte cibernética usa tecnologia de 
ponta para reinterpretar as angústias 
do príncipe criado por Shakespeare

Um Hamlet robô

M uitos atores – e até atrizes – já 
emprestaram seus corpos para 
dar vida ao príncipe Hamlet, 

o atormentado herdeiro do trono da Dina-
marca e protagonista da peça de mesmo 
nome escrita por William Shakespeare 
(1564-1616). Mas, com certeza, nenhum 
tinha um corpo semelhante ao do I, Hamlet, 
 o robô humanoide desenvolvido por uma 
equipe de pesquisadores brasileiros com 
o objetivo de criar o primeiro autômato 
ator do mundo. O projeto, que até o final 
desta edição ainda estava em fase de aca-
bamento, é parte da exposição Rumos 
Arte Cibernética, em cartaz no Instituto 
Itaú Cultural até 20 de setembro.

Se o drama do príncipe da Dinamarca 
surgiu do complexo relacionamento que 
envolveu seu pai, sua mãe e seu tio, o I, 
Hamlet também deve sua origem a um 
triângulo familiar. Na base estão dois dos 
principais pesquisadores de robótica do 
país: o casal Alexandre Simões, professor 

Após a concepção inicial, eles ganharam 
o reforço de Marcelo Franchim, professor 
da Unesp em Bauru, que também colabo-
rou com o Jardim Robótico e o CP-01. O 
ponto de partida foi a criação do visual da 
máquina. “A gente gosta de pensar o robô 
de fora para dentro, para assegurar que 
o resultado final seja esteticamente mais 
atraente”, explica Simões. Um grupo de 
designers foi contratado, com a orientação 
de trabalharem como se estivessem desen-
volvendo um personagem de animação. 

O resultado foi uma figura do tamanho 
de um ser humano adulto, com sobrance-
lhas que se mexem, adornado com uma 
“pele” metálica reluzente e muitos fios à 
mostra nos braços. Por razões de simpli-
cidade técnica, permanece sentado num 
trono e enverga, por sugestão de Sandra, 
uma armadura negra. “Hamlet veste preto 
na peça, e eu pedi que o resultado final 
fosse algo que de imediato evocasse o 
personagem”, explica ela.

da Unesp em Sorocaba, e Esther Luna Co-
lombini, professora da Faculdade de Enge-
nharia Industrial. Há anos eles estão entre 
os líderes de um dos mais ativos grupos 
do Brasil na área, responsável pela cria-
ção de obras pioneiras como o primeiro 
autômato humanoide do Brasil, o CP-01, 
e o Jardim Robótico (veja “O jardim dos ro-
bôs sociais”, na edição de março de 2010). 

A terceira ponta é Sandra Luna, professora 
de literatura anglo-saxã da Universidade 
Federal da Paraíba e pesquisadora espe-
cializada na área de dramaturgia, e mãe 
de Esther. Eles queriam criar um projeto 
que integrasse as capacidades dos três, 
combinando robótica e dramaturgia. A 
oportunidade surgiu em 2009, quando o 
Itaú Cultural abriu um programa para o 
financiamento de obras de arte ciberné-
ticas. O trio propôs a construção de um 
robô capaz de traduzir, para o universo 
dos autômatos do século 21, a riqueza 
dramatúrgica da peça shakespeariana. 

Pablo Nogueira
pablodiogo@reitoria.unesp.br
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No iNício, uM deseNho 
Marcelo Franchim mostra o projeto gráfico que orientou o trabalho dos 
engenheiros. opção por trabalhar “de fora para dentro” trouxe ganhos estéticos

Novas tecNologias
Placas gumstix (acima) e motores 
lineares enchem as mesas da sala

coM a Mão Na coNsciêNcia
sob o olhar de esther, túlio souza segura a estrutura da 
cabeça do robô, que se move pela ação de quatro motores

clássico editado
sandra concebeu para o robô um texto novo, mas recheado de 
referências ao universo e ao estilo do dramaturgo inglês

Fo
to

s:
 G

ui
lh

er
m

e 
G

om
es

 e
 R

ic
ar

do
 M

iu
ra

nas partes correspondentes às principais 
articulações do corpo humano, das falan-
ges ao pescoço. Há um em cada dedo das 
mãos, um em cada mão, quatro em cada 
pulso, um por cotovelo, dois por ombro, 
oito na cabeça e pescoço e três no tórax. 
No total são 37 motores, de sete diferentes 
marcas, em uma escala ainda inédita em 
projetos desenvolvidos no Brasil.

Com eles, a expectativa é que o I, Ham-
let faça gestos como girar o tronco, dobrar 
e estender o cotovelo, mover a cabeça de 
três formas diferentes e até levantar as 
sobrancelhas. Um gesto, em especial, foi 
desenvolvido a pedido de Sandra. “Disse 
que era importante que ele fosse capaz de 

Mas se a estética foi relativamente fácil 
de resolver, a parte técnica apresentou vá-
rios desafios de engenharia. O primeiro 
foi o tamanho. Franchim explica que os 
robôs são movimentados por pequenos 
motores embutidos, que controlam seus 
movimentos: “A maior parte dos modelos 
comerciais de humanoides tem em torno 
dos 30 cm de altura, pois quanto maiores 
forem seus corpos, mais pesados tam-
bém, o que exige motores mais potentes”. 

A fim de diminuir o peso, a maior parte 
das peças internas do robô é feita de alu-
mínio, embora algumas tenham sido fei-
tas em aço. Já a adoção de acrílico e fibra 
de vidro para a parte externa permitiu a 
criação de um efeito metalizado na apa-
rência sem, no entanto, adicionar peso. No 
final, o robô manteve-se abaixo dos 50 kg.

Os cientistas chamam de grau de li-
berdade a capacidade de um robô fazer 
movimentos ao longo de um determinado 
plano. A fim de assegurar que o I, Hamlet 
dispusesse do domínio corporal necessá-
rio para interpretar um texto complexo 
de forma convincente, o grupo de pes-
quisadores decidiu dotá-lo de mais de 30 
graus de liberdade, bem mais do que os 
12 de que dispunha o CP-01, por exemplo. 

Isso demandou a instalação de motores 

segurar um objeto em formato de cavei-
ra, por ser uma referência da peça. Isso 
exigiu o desenvolvimento de uma mão 
semelhante à humana, e deu muito tra-
balho a eles, mas era importante”, conta.

A sintonia fina de movimento foi apro-
veitada minuciosamente por Sandra, que 
pôde programar as ações que o androide 
deveria desempenhar, literalmente, a ca-
da segundo da peça. Como o espetácu-
lo tem cerca de 40 minutos de duração, 
foram necessários quatro dias inteiros 
para programar todos os frames de um 
segundo com as instruções para o gestual 
adequado a cada momento. 

O grande número de motores usados 
fez com que os pesquisadores tivessem 
que buscar novas maneiras de lidar com 
um dos principais problemas da robóti-
ca – o consumo de energia. Assim como 
acontece num automóvel, os motores dos 
robôs demandam corrente elétrica para 
serem acionados. “Num carro, quando 
ocorre a partida do motor, é necessária 
uma intensidade de corrente muito alta. 
Mas depois o motor entra no que se cha-
ma de regime, e a demanda cai”, explica 
Simões. “Num robô, como os movimen-
tos são curtos, os motores estão dando 
partida continuamente.”

Os 37 motores permitem 
a realização de gestos 
expressivos, como mexer 
a boca, as sobrancelhas 
e até segurar na mão 
uma reprodução de um 
crânio humano, a fim de 
interpretar uma versão 
adaptada do célebre 
monólogo sobre a morte

Se isso já é uma situação problemática 
em projetos menos ambiciosos, imagine 
no caso dos 37 motores do I, Hamlet. Só 
para comparar, enquanto o motor de um 
automóvel demanda uma corrente de 60 
ampères para dar a partida, os motores 
do robô precisam de intensidades de cor-
rente elétrica que podem chegar aos 80 
ampères. “Se fôssemos usar baterias para 
alimentar os motores, o robô teria que ser 
acoplado a um dispositivo do tamanho de 
um guarda-roupa”, diz Franchim. 

A solução foi ligá-lo diretamente na rede 
elétrica do Instituto Itaú Cultural. “Quan-
do falamos para os administradores que 
os motores iam requerer correntes de 80 
ampères, eles disseram que não sabiam 
se o prédio tinha capacidade para sus-
tentar uma demanda tão alta de energia, 
pois pensaram que seriam 80 ampères a 
110 volts, aproximadamente o consumo 
elétrico de três casas. Mas explicamos que 
seriam 80 ampères a 12 volts, então não 
haveria problemas”, conta o pesquisador.

Motores lineares
A fim de encontrar uma forma de reduzir 
a demanda por eletricidade, os pesquisa-
dores aproveitaram o projeto para inves-
tigar uma nova tecnologia. Em iniciati-

vas semelhantes, usam-se normalmente 
motores de tipo rotativo. Estes, conforme 
o nome sugere, quando acionados mo-
vimentam um dispositivo que gira em 
torno do próprio eixo, o que movimenta 
outras peças, permitindo que a máquina 
se mexa. A novidade foi a introdução de 
motores do tipo linear. 

De acordo com Franchim, esses motores 
são usados costumeiramente em linhas de 
montagem e em situações cotidianas que 
requerem força, tais como levantar uma 
cadeira de dentista ou sacudir a cadeira 
de uma máquina de fliperama que simule 
uma corrida de carros. Diferentemente do 
movimento circular gerado pelos motores 
rotativos, os lineares, quando acionados, 
fazem com que um pistão se movimente 
apenas ao longo de um único eixo, para 
a frente ou para trás – daí o nome linear. 

Uma vez que os pistões deslizam em cima 
de um fuso, a interrupção do movimento 
não exige a transferência de mais energia 
ao motor para que o pistão se mantenha 
parado, o que ocorre com os motores ro-
tativos. Isso resulta numa demanda de 
eletricidade menor. “Não conheço nenhum 
robô semelhante que trabalhe com este 
tipo de tecnologia”, diz Simões.

Substituir, ainda que parcialmente, 

uma variedade de motor pela outra foi 
uma operação complexa. Para transferir 
para outras partes da máquina o movi-
mento gerado pelos motores rotativos, 
são usadas peças de encaixe, comumente 
encontráveis em loja. No caso dos motores 
lineares, a oferta de tecnologia pronta é 
bem menor, e o grupo teve de encontrar 
suas próprias soluções. 

Após muita pesquisa, descobriram uma 
bucha de borracha de forma esférica, ven-
dida na Europa, que teve sua eficiência 
demonstrada através de simulações em 
computador e testes com protótipos. É 
ela que possibilita, por exemplo, que o 
movimento para cima e para baixo dos 
pistões em quatro motores do pescoço se 
converta em movimentos circulares da 
cabeça. Esta solução é original e uma das 
possíveis patentes a resultarem do projeto.

Na parte de eletrônica, o grupo também 
buscou soluções novas. Simões explica 
que um dos principais problemas da área 
é a ausência de padronização. Cada grupo 
de desenvolvedores costuma criar seus 
próprios padrões e protocolos, em vez 
de se basear em tecnologia desenvolvi-
da anteriormente. “Com isso, é como se 
cada robô estivesse sempre sendo feito 
a partir do zero”, diz. 
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Kit robô
uma amostra da diversidade de componentes que recheiam o autômato: motores, 
placas, cabos de conexão, shifters e as buchas, importadas da europa

120 Possibilidades
a caveira é um dos totens que, acionados, 
dão início à representação das cenas

Peso leve
acrílico e fibra de vidro foram adicionados nas partes externas 
para dar um efeito metalizado à aparência do androide

hoMeM de Preto
simões durante a montagem. assim como o personagem,  
o robô ganhou uma veste negra, na forma de uma armadura
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que a tarefa foi concluída. 
No total, o robô foi dotado de cerca de 

50 placas eletrônicas. Algumas foram 
fabricadas especialmente para ele. Em 
outros casos, a opção foi usar o modelo 
conhecido como “Gumstix” – minúsculas 
placas de PC equipadas com um sistema 
operacional Linux, capazes de trabalhar 
com sinal de áudio e vídeo e dotadas de 
poder de processamento semelhante ao 
de um iPad. Outra vantagem é que elas 
podem se comunicar por wireless. 

Essa “conversa” entre as placas de dife-
rentes níveis – a central, as de nível mé-
dio e as associadas a cada motor – pode 
esbarrar em problemas, uma vez que elas 
trabalham com diferentes níveis de cor-
rente elétrica e tensão.  “É como se uma 
não falasse a língua da outra”, diz Fran-
chim. Por isso, os pesquisadores criaram 
18 pequenos dispositivos denominados 
shifters, colocados entre as diferentes pla-
cas com a função de adequar as grandezas 
elétricas das correntes que circulam ali 
para que a comunicação não tenha ruído. 

Com tantas placas e motores interliga-
dos, não é de admirar que a construção 
do autômato tenha consumido 200 m de 
fios diversos. Para complicar mais a situa-
ção, cada placa possui pinos diferentes, 

Para mudar a situação, ele e seus cole-
gas mantêm há alguns anos uma inicia-
tiva chamada “The Open Robot Project” 
(Torp), ou O Projeto do Robô Aberto. A 
ideia é divulgar, tanto quanto possível, 
as tecnologias desenvolvidas pelo grupo, 
sem cobrança de royalties, na expectativa 
de que outros desenvolvedores se interes-
sem em aperfeiçoá-las ou em usá-las em 
novos projetos. Uma das características 
do projeto é pensar o robô como sendo 
dividido em módulos independentes, ca-
pazes de administrar a si mesmos. Esse 
mesmo padrão foi adotado no I, Hamlet. 

Funciona assim: as ordens para determi-
nado movimento são dadas por um com-
putador central, situado fora da estrutura. 
Esse computador “conversa”, através de 
uma rede tipo TCP/IP, com as placas de 
nível médio, situadas nos braços, cabeça 
e tronco. Essas placas recebem as ordens 
e acionam os motores envolvidos na sua 
execução. Por exemplo, se o computador 
ordena uma elevação do cotovelo direito 
até certa altura, a placa responsável pelo 
braço direito detecta a atual posição do 
cotovelo e aciona os motores relacionados, 
na intensidade e tempo necessários, para 
que o cotovelo alcance a posição deseja-
da. Ao final, avisa o computador central 

por onde transitam diferentes grupos de 
dados. Só que, embora a variedade de pi-
nos seja a mesma em todas, a ordem em 
que aparecem varia em cada placa. “Se 
um único fio for colocado no pino errado, 
todo o robô para de funcionar”, diz Túlio 
Souza, aluno do terceiro ano do curso de 
engenharia de automação, em Sorocaba, 
e um dos 25 integrantes do projeto. “Levei 
dois dias para colocar todos os fios nos 
pinos certos”, conta. 

A arquitetura do robô é outra criação 
original do grupo, e o primeiro artigo 
descrevendo-a foi aceito para publicação 
numa revista indexada da área, para o 
segundo semestre. Apesar de parecer ra-
zoavelmente inteiriça, formada por gran-
des blocos – cabeça, tronco e braços –, 
a estruturado robô é sofisticada. Cada 
dedo tem 15 peças, cada antebraço, 25. 
No total, são quase 300.

ser ou não ser
Enquanto Simões, Esther e Franchim cria-
vam um autômato, Sandra tateava atrás 
do personagem que o habitaria. Especia-
lista em teatro, ela conta que Shakespeare 
concebia suas peças recorrendo às mais 
diversas fontes de inspiração, incluin-
do a mitologia clássica, o teatro antigo 

e medieval, os grandes oradores latinos 
e até pensadores contemporâneos como 
Maquiavel e Erasmo de Roterdã. “Des-
de o início argumentei que fazer o robô 
simplesmente declamar o texto da peça 
não faria jus ao espírito shakespeariano. 
Deveríamos fazer o mesmo que ele: pe-
gar as fontes e reprocessá-las de forma 
criativa”, explica. No caso, obviamente, a 
principal fonte é o próprio texto da peça.

Sandra concebeu outra situação dramáti-
ca básica: um robô que realizasse o sonho 
maior dos pesquisadores de Inteligência 
Artificial e adquirisse autoconsciência. Na 
adaptação, o androide deixa para trás o 
mundo das máquinas, onde a programação 
substitui as escolhas e o acaso, e se des-
cobre participando da condição humana, 
onde não existem bússolas claras, o futuro 
é imprevisível e a única certeza é a morte. 

Entre ponderações sobre a existência, 
o texto tangencia não apenas os temas da 
obra original – com direito a citações e 
reelaborações de frases famosas –, mas 
também os profundos sentimentos que 
o dramaturgo inglês procurou evocar. A 
certa altura, o robô afirma, por exemplo, 
que ninguém precisa ter um pai assassi-
nado para viver o drama de Hamlet. Basta 
voltar um espelho para o fundo da alma 

humana a fim de encontrar ali a arena 
onde se digladiam o ser e o não ser. 

Como estrutura para o texto, Sandra 
concebeu um espetáculo composto por 
uma série de pequenos monólogos. O for-
mato permitiu atender a uma das exigên-
cias para a concessão do financiamento, 
que estipulava a produção de uma obra 
de arte interativa. São oito textos, dos 
quais cinco podem ser vistos em dife-
rentes ordens, segundo a preferência do 
espectador. Eles tratam de temas como 
a consciência, o mundo, a luta humana e 
a mulher, vista pelos olhos conflituosos 
do príncipe dinamarquês. 

Totens com objetos simbolizando a te-

mática de cada cena são dispostos ao redor 
da cadeira onde está sentado o robô. Sen-
sores captam a aproximação dos visitan-
tes a cada totem e dão início à sequência 
com o texto correspondente. “Decidir que 
se quer ouvir falar primeiro sobre a cons-
ciência e não sobre a morte permite que 
a plateia experimente diferentes formas 
de significado. No total, ela poderá esco-
lher entre 120 possibilidades diferentes 
de apresentação”, afirma a dramaturga.

Mas todas as sequências terminam, 
obrigatoriamente, com a mesma cena. 
Nela o Hamlet robô do século 21 mostra 
suas diferenças em relação ao personagem 
original do século 17, ao escolher não a 
morte, mas a vida. Neste momento, ele 
recita um texto que dá bem a medida do 
trabalho de recriação feito por Sandra. 
Vamos deixar então que o robô fale por si: 

“Tragam-me veneno e vinho. Tomarei 
corajosamente de cada uma das taças da 
existência. Que venham as traições e os 
amores. As minhas Gertrudes e as minhas 
Ofélias. Venham todas. Aproximem-se as 
alegrias e dores, desejos e ambições. Ser 
ou não ser? Que seja. Estou finalmente 
apto. Se tiver que ser agora, não será de-
pois. O estar pronto é tudo. Assumo este 
ser homem. Que venha a vida”. 

Para conectar 
adequadamente as cerca 

de 50 placas que equipam 
o corpo do robô foram 

necessários dois dias de 
trabalho e a instalação de 

200 metros de fiação. Se 
uma única conexão fosse 

feita de maneira incorreta, 
o autômato não funcionaria
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