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Resumo: O AIBO é um robô destinado ao uso 

doméstico, que tem como público alvo crianças e pré-

adolescentes. Porém, é amplamente utilizado para 

pesquisas no campo de desenvolvimento de softwares e 

estudos de interação humano-robô. O AIBO é 

considerado um Pet-Robô que ajuda a entender como a 

aparência dos robôs influenciam o processo interativo 

com os humanos. 

1. Introdução 
O AIBO, robô desenvolvido pela SONY [1], é 

dotado de uma inteligência artificial que funciona da 

seguinte maneira: quanto mais tempo ele passa 

interagindo, recebendo estímulos externos, mais ele fica 

apto a desenvolver habilidades e truques. Isso significa 

que o robô inicia o convívio como um “filhote” e 

amadurece, desenvolvendo uma personalidade 

condizente com o ambiente no qual é exposto. A 
personalidade do AIBO pode ser moldada pelo seu 

dono, porém isso ocorre independentemente de sua 

intervenção. O retorno que esse robô gera ao usuário no 

âmbito doméstico é relativamente baixo. Como o seu 

intuito é entretenimento, em pouco tempo acaba se 

tornando obsoleto, porém para o campo de pesquisa em 

interação humano-robô o AIBO faz grandes 

contribuições. A vantagem da utilização deste robô é o 

seu software OPEN-R. OPEN-R é um mecanismo 

disponibilizado pela SONY, no qual se pode alterar a 

programação do AIBO, implementando ou removendo 
recursos, facilitando o estudo e pesquisa, já que não é 

necessário desenvolver uma nova mecânica e uma nova 

interface de comunicação, apenas edita-se o software e 

implementa-se um algoritmo diferente.  

2. Metodologia 
Durante um evento realizado no Centro 

Universitário da Fundação Educacional Inaciana Padre 
Sabóia de Medeiros, o FEI Portas Abertas, ocorrido no 

dia 19/05/2015, que teve público de aproximadamente 

de 500 pessoas, entre 2 e 60 anos, foi utilizado o robô 

AIBO para realizar uma pesquisa de interação humano-

robô, priorizando a observação da reação do público 

com a ideia de ter um robô inteligente em casa. O 

público declara positivamente como agradável a 

aparência do robô, que se assemelha esteticamente com 

um cachorro. Porém, mesmo sendo desenvolvido para 

fins de entretenimento infantil, foi observado que sua 

arquitetura chama mais atenção dos adultos do que das 
crianças, que se assustam um pouco com o brinquedo. A 

interação é realizada de diversas maneiras, já que seus 

recursos incluem: 

 Cartões de comando: são reconhecidos pelo AIBO 

quando posicionados em frente da sua câmera. 

Indicam comandos como: sentar, dançar e andar; 

 Comando via wi-fi: se conectado na mesma rede 

que um computador, pode receber comandos 

através da interface gráfica, disponível no CD-
ROM que é adquirido juntamente com o robô; 

 Comandos de voz: tem a capacidade de reconhecer 

aproximadamente 50 comandos de voz em inglês, 

japonês e espanhol, que já estão previamente 

armazenados na memória do robô. 

3. Resultados 
Durante a fase de observação da interação, constatou-se 
que a interação por comando de voz foi a preferida pelo 

público. Observou-se também a ansiedade das crianças, 

entre 2 e 10 anos, em interagir com o AIBO. Muitas 

ficaram extremamente receosas e com medo de tocar no 

robô, mas considera-se a hipótese de que o ambiente 

conturbado do evento motiva esse sentimento. A reação 

dos adultos, entre 20 e 60 anos, foi bastante positiva, 

principalmente no que diz respeito ao custo-benefício 

do cachorro-robô, já que inevitavelmente o AIBO foi 

comparado a um cachorro comum. Uma questão 

bastante elogiada foi o recurso de desenvolvimento de 
personalidade do robô, que pode ser moldada pelo dono, 

mas que ocorrerá independentemente de sua vontade. 

Verificou-se desconforto e receio em alguns usuários ao 

saber que não se pode intervir de modo integral no 

comportamento do robô. Observou-se também que os 

usuários não se afastaram do robô quando ele se dirigiu 

em direção do público, comportamento diferente que os 

observados na interação com outros tipos de robôs.  

4. Conclusões 
Os robôs estão sendo inseridos cada vez mais no 

cotidiano das pessoas, porém é nítido o receio de 

conviver com uma forma de inteligência diferente da 

humana. É necessário que as pessoas se preparem e que 

principalmente os estudos na área da robótica se 

aprofundem cada vez mais, para amenizar o impacto da 

inserção dos robôs na sociedade. Esta pesquisa continua 

em desenvolvimento e agrega projetos de graduação, 

mestrado e doutorado. 
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