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Resumo: Este projeto propõe um método de 
Avaliação e Documentação do Comportamento 
Humano na Interação com Robô, utilizando os métodos 
tradicionais provindos da Interação Humano-
Computador (IHC) para mapear as diferenças 
encontradas para interação com Robôs. Para isso foi 
utilizado o robô AIBO nos experimentos com humanos.  

1. Introdução 
Com o aumento da presença de sistemas robóticos 

na sociedade e a interação com humanos, surgiu o 
campo de estudo da Interação Humano-Robô (IHR). 
Considerando que esta área de pesquisa avalia o 
processo interativo entre humanos e sistemas robóticos, 
e que estes possuem características diferentes de 
sistemas computacionais tradicionais, diversas 
pesquisas foram desenvolvidas com objetivo de 
observar o comportamento humano. Porém conforme 
citado por Weiss [1], para que haja um maior avanço 
neste campo e necessário que seja possível realizar 
comparações entre os resultados de diferentes pesquisas.  

O objetivo deste trabalho é estudar os métodos de 
IHC, para propor e experimentar um método de 
avaliação de IHR considerando o contexto de interação 
com o Robô AIBO. 

2. Metodologia e Instrumentos 
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica com 

trabalhos que analisam o comportamento humano no 
processo interativo com robôs. Utilizou-se a fase de 
análise de requisitos da engenharia de usabilidade para 
mapear aspectos do perfil do usuário de acordo com o 
tipo de robô, análise do contexto da tarefa, capacidades 
e restrições dos robôs. Com os resultados parciais são 
identificados os objetivos de usabilidade.  

Essas definições da análise de requisitos influenciam 
o escopo de avaliação da IHR. A análise de requisitos 
deve prover informações sobre o tipo de avaliação que 
deverá ser realizada. Os tipos de avaliação considerados 
foram: inspeção ou observação. Instrumentos de 
documentação do processo são produzidos para ajudar 
na análise sistemática dos dados. 

O resultado deste processo possibilitou a definição 
de um método de Avaliação e Documentação do 
Comportamento Humano na Interação com Robô. 
Durante os experimentos foi utilizado o Robô AIBO, 
que ajuda a caracterizar a aplicação do método em um 
contexto de uso e tipo de robô. 

3. Resultados e Conclusões 
As possibilidade de uso de robôs são motivados 

com novos equipamentos pesquisados e em breve 
produzidos para consumidores finais. O AIBO foi uma 
tentativa da Sony de popularização dos robôs para 
residências. Verifica-se dificuldades no projeto de 

interação de robôs, motivando seu uso em diversos 
contextos. Este projeto considerou aspectos da 
Engenharia de Usabilidade (EU) na geração de 
conhecimento sobre o cenário de teste, interesses do 
usuário e tipo de avaliação. A Tabela 1 apresenta os 
aspectos de IHR considerados da EU. 
Fase EU Aspectos de IHR 

Perfil do 
usuário 

Documentar informações da experiência 
com tecnologia dos usuários que são 
foco do produto 

Análise de 
tarefas 

Documentar as tarefas disponíveis que o 
robô pode executar sozinho; quais são as 
tarefas que necessitam ciclos de 
interação com o humano; quais são as 
tarefas que os usuários desejam que o 
robô executem. 

Capacidades 
e restrições 

Documentar quais são as capacidades e 
restrições do robô: sensores, 
movimentos, funções, conectividade, 
limitações de ambiente de uso, etc. 

Princípios 
gerais de 
projeto 

Documentar quais são os princípios 
éticos, regras de ouro, padrões de 
interação, normas internacionais, que 
devem ser consideradas para o tipo de 
robô. 

Tabela 1 – Engenharia de Usabilidade com Robôs. 
Essas informações ajudam a definir as metas de 
usabilidade: facilidade de uso do robô, facilidade de 
aprendizado, facilidade de memorização de comandos, 
baixa taxa de erros durante a interação e satisfação 
subjetiva do usuário positiva. Adicionalmente, esse 
levantamento inicial deverá ajudar na escolha do 
método: (a) inspeção do robô utilizando os princípios 
gerais de projeto (b) observação do processo interativo 
entre robô e público alvo. O AIBO foi usado no 
experimento. Verificou-se que o método de avaliação e 
documentação ajudou a caracterizar o método de 
avaliação e produziu informações importantes sobre o 
comportamento do usuário na interação com robôs, 
como por exemplo, dificuldades, desejos e frustações. 
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