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Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo da 
interação remota entre humano e robô através de uma 
interface de comunicação. O projeto desenvolveu uma 
aplicação para Samsung Smart TV para controlar um 
cachorro robô Sony AIBO através de gestos. Realizou-
se testes para avaliação da usabilidade da aplicação, 
além da coleta de dados para análise do comportamento 
dos usuários. 

1. Introdução 
O avanço da tecnologia tem feito com que sistemas 

robóticos se tornem mais comuns e torne-se necessário a 
discussão sobre como os robôs podem interagir com 
humanos em diversos cenários, como por exemplo, para 
entretenimento. Adicionalmente, os recentes aparelhos 
televisivos, as Smart TVs, passaram a permitir a criação 
de aplicações que podem utilizar recursos o 
reconhecimento de gestos. Assim, percebeu-se a 
possibilidade de utilizar esta tecnologia no processo de 
interação entre humanos e robôs. As Smart TVs foram 
consideradas como dispositivo de reconhecimento de 
gestos e voz com objetivo de colaborar com uma melhor 
experiência do usuário com robôs. 

2. Objetivo 
Este projeto tem como objetivo avaliar o processo de 

interação remota entre pessoas e o robô AIBO, bem 
como a possibilidade da utilização de uma Smart TV 
como instrumento de interface para comunicação. Com 
base nos estudos iniciais sobre Interação Humano-Robô 
(HRI) verificou-se diversos experimentos que 
evidenciavam o comportamento diferenciado dos 
humanos interagindo com humanos remotamente ou 
presencialmente. Esse utilizou o Robô AIBO para 
experimentar cientificamente essas diferenças. 

3. Métodos e Experimentos 
A área de HRI concentra-se em estudos sobre o 

comportamento do usuário e robô durante interação, 
diferenciando-se da interação entre humanos e 
computadores. Esse projeto aplicou um experimento 
para observar o processo interativo entre humano e 
robô, considerando mais um elemento no processo: 
dispositivos de reconhecimento de gestos. Cada sessão 
do teste começou com uma explicação dos objetivos 
para o participante sobre o funcionamento do sistema e 
o objetivo do estudo. Após essa introdução o 
participante preenchia um pré-questionário para avaliar 
sua experiência com sistemas de controle por gestos. Na 
sequencia, o avaliador ensinava o participante como 
realizar os gestos para controlar o robô e o participante 
tinha um momento para praticar os gestos. O objetivo 
para o participante era levar o robô1 (canto superior 
direito da figura 1) até o robô2 (canto inferior esquerdo 
da figura 1) e fazer um gesto para o robô deitar. O 

participante também deveria parar o robô na metade do 
caminho (ponto X na figura 1) e realizar o gesto para o 
robô dançar. 

 
Figura 1 – Ambiente de testes para o robô AIBO. 

Após a realização dos testes o participante respondia a 
um pós-questionário a fim de avaliar a experiência da 
interação. 

4. Conclusões 
Embora a Smart TV atenda bem atividades simples 

como navegação na web ou visualização de fotos, 
controlar o robô por gestos através dela mostrou-se uma 
tarefa difícil. Isso porque existem limitações para a 
utilização de alguns comandos e do reconhecimento de 
gestos nas aplicações. Além de grande dificuldade em 
manter o controle dos gestos por um período longo de 
tempo. Através dos testes realizados foi possível 
detectar problemas de usabilidade referentes tanto ao 
sistema de reconhecimento, quanto ao robô. Na 
interface houve necessidade de aprimorar a precisão na 
captura dos gestos, além de melhorar a forma de 
visualização ambiente onde o robô se encontrava. No 
robô o tempo de resposta aos comandos precisa ser 
reduzido. Também foi realizada uma comparação entre 
o comportamento dos participantes deste teste com [1], 
onde o AIBO foi utilizado em uma interação não 
remota, evidenciando a receptividade dos humanos na 
interação com robôs, e a dificuldade quando inclui-se 
mais um elemento no processo interativo. 
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