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Resumo 

Em um futuro próximo, os robôs estarão mais e mais presentes em nosso cotidiano. O 
design e o comportamento de robôs que se pretende integrar nas sociedades humanas 
são questões cruciais e dependem da cultura e da sociedade na qual o robô deve ser 
inserido. Apresentamos os fatores considerados na construção de um robô 
recepcionista para brasileiros, sua arquitetura e comportamentos desenvolvidos, bem 
como outras aplicações de robôs sociais em diferentes contextos. São comentados 
aspectos paradoxais referentes a iniciativas para criar uma sociedade mais centrada no 
ser humano, na qual os seres humanos viverão ao lado de um conjunto crescente de 
robôs sociais autônomos e da IA incorporada. 

Palavras-chave: Robôs,  Interação Humano-Robô, Interação Não-verbal,  Robótica social 

  

Abstract 

In the near future, robots will be more and more present in our daily lives. The design and 
behavior of robots intended to be integrated into human societies are crucial issues and 
depend on the culture and society in which the robot is to be inserted. We present the 
factors considered in the construction of a receptionist robot for Brazilians, its 
architecture and developed behaviors, as well as other applications of social robots in 
different contexts. We comment paradoxical aspects regarding initiatives to create a 
more human-centered society in which human beings will live alongside a growing set of 
autonomous social robots and incorporated AI. 
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Introdução 

Em um futuro próximo, os robôs estarão mais e mais presentes em nosso 
cotidiano. Os robôs não são mais apenas máquinas para realizar tarefas, mas tornam-se 
atores sociais em ambientes humanos do mundo real (Aylett, Castellano, Raducanu, 
Paiva & Hanheide, 2011), e um campo novo, conhecido como Interação Humano-Robô, 
ou IHR, vem se desenvolvendo (Dautenhahn, 2007). O termo SIR  Socially Interactive 
Robot - foi introduzido por Fong, Nourbakhsh and Dautenhahn (2003) para descrever 
robôs onde a interação social é uma característica essencial na construção e avaliação de 
dispositivos robóticos. 

O design e o comportamento dos robôs que se pretende integrar nas sociedades 
humanas são questões cruciais e dependem da cultura na qual o robô deve ser inserido 
(Trovato et al., 2017). Uma vez definido o ambiente social em que o robô irá atuar, torna-
se um fator chave na definição da capacidade interativa desejada o papel que ele irá 
desempenhar, por exemplo, um animal de estimação; um mordomo; um assistente de 
cuidados; um membro da equipe de laboratório; um companheiro de brincadeira; um 
pseudo-filho. Alguns trabalhos sugerem que robôs mais funcionais que não tentam 
mascarar-se como objetos de apego são preferidos (Dautenhahn et al., 2005). Paro, um 

demência, revelou-se um projeto extremamente bem sucedido (Wada & Shibata, 2007). 
A escolha de uma modalidade animal, além disso, um animal com que poucos humanos 
realmente interagem, evita o aumento de expectativas, bem como altos requisitos 
interativos. Por outro lado, o trabalho com personagens gráficos mostrou que o 
desenvolvimento de uma personalidade pode melhorar os resultados da interação 
(Bickmore, Shulman & Yin, 2009). 

Recepcionista é um trabalho útil como suporte para pessoas no cotidiano, tem 
um papel bem definido, e pode ser potencialmente realizado por agentes 
conversacionais e por robôs. Um "robocepcionista" foi empregado pela primeira vez na 
Universidade de Carnegie Mellon (CMU) e contou com um agente conversacional 
chamado Valerie exibido em uma tela, interagindo com visitantes através de um sistema 
de diálogo (Gockley et al., 2005). Valerie, provavelmente o primeiro robô recepcionista 
capaz de contar histórias, resultou de uma colaboração de dois anos e meio entre 
pesquisadores e estudantes do Instituto de Robótica e da Escola de Drama da Faculdade 
de Belas Artes da Universidade de Carnegie Mellon. Desde então, robôs recepcionistas 
com diferentes aparências apareceram. No Hotel Henn, no Japão, os hóspedes podem 
ser recebidos por um robô com a aparência de dinossauro, com o objetivo de entreter a 
todos, desde uma criança até um adulto (Rajesh, 2015). 

Valerie foi a base para a construção de Tank e Hala, também robôs recepcionistas. 
Tank é um personagem cuja história é revelada ao longo do tempo 
através de suas interações com pessoas e conversas telefônicas com seus amigos e 
familiares. Hala fica no Qatar e foi projetada para explorar algoritmos para interação de 
robôs com humanos em um cenário cultural misto. Hala é um personagem caricato, tem 
cabelos azuis, lábios vermelhos, e responde a perguntas em Inglês e Árabe. Ela pode dar 
instruções para um escritório ou uma sala de aula, informar onde tomar uma xícara de 
café ou simplesmente conversar. Quando está entediada , Hala até tenta iniciar 
conversas com as pessoas próximas (Makatchev, Simmons & Sakr, 2012).  

Esses desenvolvimentos anteriores foram a base para Ana, o robô recepcionista 
desenvolvido para brasileiros, considerando as lacunas sociais e educacionais do país. 
Para tanto realizou-se um estudo sobre antropomorfismo considerando a aparência e a 
voz do recepcionista.  
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A próxima seção descreve uma pesquisa preliminar visando identificar os 
atributos desejáveis num recepcionista para brasileiros. Na Seção 3 são descritos os 
aspectos considerados na construção e no design do robô recepcionista, bem como 
comportamentos programados. A Seção 4 aborda a Sociedade 5.0, iniciativa japonesa 

com participantes não-humanos tais como robôs e sistemas de inteligência 

artificial e participantes não-humanos tais como robôs e sistemas de inteligência 

artificial. A seguir, a conclusão. 

 

Como você imagina um recepcionista? 

A aceitação de robôs pode variar dependendo de fatores culturais (Nisbett 2004, 
Kaplan 2004). Aparentemente há uma preferência por robôs que se parecem mais com 

-se confuso categorizá-

provoca algum desconforto. Se a aparência do robô ultrapassar esse ponto e aparentar 
ser mais humana, a aceitação do robô sobe dramaticamente (Mori, 1970). Reações 
negativas a robôs imperfeitamente humanos se tornaram um grande problema no 
projeto de robôs socialmente interativos (Mathur & Reichling, 2016).  

Para o projeto da aparência robô recepcionista, foi realizada uma pesquisa 
preliminar sobre a expectativa das pessoas em relação aos atributos de um recepcionista 
(Trovato, Ramos, Azevedo, Moroni & Magossi, 2015; Trovato et al., 2015). O experimento 
consistiu em convidar brasileiros a interagir com duas variações de um robô 
recepcionista: um agente conversacional e um robô humanóide com aparência 
mecânica (Figura 1), diferentes não apenas em aparência física, mas também no som da 
voz, que pode ser humano ou robótico. Ambos os robôs recepcionistas deram 
indicações aos participantes para chegar a diferentes salas do mesmo corredor. Todos os 
participantes interagiram com ambos os robôs recepcionistas. 

Como o trabalho de recepcionista ainda hoje geralmente está associado ao sexo 
feminino (Ministério do Trabalho do Brasil, 2020) o agente que usamos, denominado 
Ana, um nome comum no Brasil, também é feminino (Figura 1, à esquerda).  Ana foi 
inicialmente criada a partir de Hala (a recepcionista do Qatar), recebeu pele morena e 
cabelos castanhos, o que é típico em 43,1% da população brasileira (IBGE, 2010). Seu 
discurso foi gravado em Português do Brasil. Essas escolhas são importantes porque, de 
acordo com (Yin, Bickmore,  Byron & Cortes, 2010) e (Nass, Isbister, & Lee, 2000) os 
agentes de conversação são considerados mais persuasivos e confiáveis quando 
etnicamente congruentes.  

Em paralelo, foi usado no experimento o robô humanóide KOBIAN, projetado 
para esclarecer a influência e eficácia da fisicalidade e expressividade durante a 
interação. Para torná-lo feminino, usou-se fita rosa para adicionar cor ao rosto e ao corpo 
e esta versão robô-recepcionista foi denominada Kobiana. Posteriormente, foi 
adicionada voz ao movimento dos lábios e ligeiras oscilações periódicas da cabeça.  

Como o experimento foi realizado no Brasil e o robô KOBIAN estava fisicamente 
no Japão, um vídeo gravado do robô foi mostrado por meio de uma videoconferência 
simulada. A fala em Português do Brasil foi adicionada ao vídeo. O robô está atrás de 
uma tela, nas mesmas condições do agente virtual, deixando apenas a aparência 
mecânica como variável. A abordagem aplicada, Mágico de Oz, em que um pesquisador 
preenche secretamente uma parte da tecnologia enquanto um participante realiza uma 
tarefa (Riek, 2012) é um método bem estabelecido e aceito para avaliar o 
comportamento e o desempenho humano ao usar uma tecnologia ou capacidade 
hipotética do sistema. 
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Fig. 1. O agente conversacional Ana (à esquerda) e o robô humanóide Kobiana (à 
direita). 

 

Essa pesquisa foi feita com a colaboração de funcionários e visitantes de um 
centro de TI, o que inclui pesquisadores e técnicos de diferentes áreas. Os participantes 
foram 48, todos brasileiros com diferentes níveis de escolaridade desde o fundamental 
até o doutorado, com idade média: 34,5; 28 homens; 20 mulheres. Embora essa amostra 
de participantes possa não ser representativa de todas as possíveis raças e classes no 
Brasil, ainda pode ser considerada congruente com a mistura brasileira de raças. 

Ao final do experimento, cada participante respondeu um questionário com uma 
única pergunta: "Como você imagina um recepcionista?" Os participantes puderam 
escolher de 5 a 8 adjetivos de uma lista de 28. Não havia adjetivos negativos, apenas 
positivos ou neutros. Numa das categorias, cultura e linguagem, não havia escolhas que 
nunca seriam selecionadas. A categoria sobre aparência foi expandida para incluir todas 
as raças pertinentes. O gênero também foi apresentado entre as escolhas possíveis, já 
que a função de recepcionista pode ser desempenhada tanto por um homem quanto 
por uma mulher.  

Na Tabela 1, estão listadas as categorias (coluna 1) e as possíveis escolhas (coluna 
2). No questionário, os nomes das categorias não estavam presentes e a ordem foi 
randomizada. Os traços preferenciais com relação à função recepcionista foram os 
seguintes (Trovato et al., 2017): a) semelhança humana: humano; b) aparência: boa 
aparência, não importa a raça; c) gênero: feminino; d) idade: não especificada; não 
importante; e) voz: não especificado; f) cultura: fala Português; g) comportamento: 
polido; h) habilidade e comunicação: competente; tipo de resposta (objetiva ou 
detalhada) não especificado. Em relação a todas, destacou-se a preferência na categoria 
comportamento: polido (83%) e na categoria habilidade e comunicação: competente 
(79%).  
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Tabela 1. Lista de escolhas de adjetivos aplicáveis a um recepcionista. 

 

Na última pergunta do questionário, os participantes tiveram que escolher 
explicitamente a recepcionista de que mais gostavam, numa escala de 1 (Ana) a 5 
(Kobiana). O resultado para foi uma leve preferência por Ana. A principal razão parece ser 
a aparência, em particular a semelhança humana. Ana, a agente de conversação, era 
considerada menos estranha e mais apropriada para a função recepcionista. Os 
participantes também foram convidados a justificar sua escolha, adicionando um 
comentário. Todas as interações com ambos os robôs foram gravadas e analisadas 
posteriormente. Nos vídeos gravados, os participantes com nível fundamental 
apresentaram bem mais reações não-verbais (gestos, expressões), positivas e negativas, 
com relação a Kobiana do que a Ana. A seguir, alguns comentários selecionados: A 
aparência de Ana é mais agradável / Ana parece mais uma pessoa comum / Kobiana 
ofereceu uma conversa mais interativa / Kobiana não tenta imitar um ser humano. 
Apesar da aparência estranha de Kobiana, ela despertou simpatia (ICAR). 

O experimento em si provou ser crível, pois nenhum participante percebeu ou 
comentou o truque do Mágico de Oz (Saulnier, Sharlin & Greenberg, 2010). A 
manipulação de Kobiana por gênero também foi efetiva, pois nos comentários sempre 
recebeu adjetivos femininos (como simpática). Os resultados obtidos, ou seja, uma 
ligeira preferência pelo agente, concordam com os achados de (Cree et al., 2012) e 
(Broadbent et al., 2013), onde as pessoas davam preferência para robôs mais 
semelhantes aos humanos, como também em (Walters et al., 2008). 

 

O Robô Recepcionista Brasileiro 

A maneira como as pessoas interagem com os robôs parece ser diferente da 
maneira como elas interagem com a maioria das outras tecnologias. As pessoas tendem 
a atribuir um nível de inteligência e sociabilidade aos robôs que influenciam suas 
percepções de como as interações devem ocorrer. Se um robô, por sua vez, 

 a essa atribuição, as interações tendem a ser naturais; caso contrário, eles 
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as interações tendem a ser discordantes. O objetivo da área de Interação Humano-Robô 
é desenvolver sistemas robóticos autônomos que possam sustentar interações sociais 
naturais com usuários não treinados (Simmons et al., 2011).  

 
A Arquitetura do Robô Recepcionista Brasileiro 

A primeira versão do robô recepcionista brasileiro foi construída a partir do 
sistema robô recepcionista da CMU que foi totalmente reprogramado, introduzindo a 
capacidade de interagir com pessoas com base em informações não verbais. Os desafios 
científicos relacionados à proposta estão associados a: i) introdução de capacidades de 
detecção de informações não verbal; ii) introdução de capacidades de desempenho 
baseadas em informação não verbal; iii) criação de um personagem que atenda às 
expectativas em relação a uma recepcionista brasileira (Ramos et al., 2015).  

A Figura 2 mostra a arquitetura do robô recepcionista brasileiro. À esquerda, são 
apresentados os módulos para processamento de informações verbais, como o robô 
recepcionista da CMU; à direita, os módulos para processamento de informações não 
verbais, que se referem aos itens i) e ii) dos desafios científicos da proposta. Alguns 
aspectos considerados na construção do robô recepcionista para brasileiros foram 
metodologias, equipamentos e software para detecção de pessoas e da expressão facial 
com o contexto do diálogo em realização. Em resumo, o robô recepcionista brasileiro é 
capaz de detecção e reconhecimento de voz, além da entrada de texto via teclado. 
Possui um analisador de texto; uma máquina de diálogo e uma base de conhecimento 
(Pinheiro, Ramos, & Oliveira, 2018). É capaz de reconhecimento da face e de seis 
emoções básicas: raiva, desprezo, medo, alegria, tristeza e surpresa, que são classificadas 
em sentimentos básicos: positivo, negativo e neutro. Cada interação humano-robô pode 
ser anexada à linha do tempo e dados sobre a interação podem ser posteriormente 
acessados.  

 

 
Fig. 2. A arquitetura do robô recepcionista brasileiro. 

 

O Personagem Recepcionista 

Com relação à criação de um personagem recepcionista para brasileiros, a 
ferramenta de modelagem (Adobe Fuse) forneceu os recursos necessários para a 
construção de diferentes modelos. Esta ferramenta de software livre, com alto grau de 
personalização, é integrada ao ambiente Unity (2020), mecanismo multiplataforma de 
jogo que é usado principalmente para desenvolver videogames bi e tridimensionais e 
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simulações para computadores, consoles e dispositivos móveis. O Adobe Fuse (2020) 
fornece vários modelos padrões de cabeça, tronco, braços e pernas para servir de base 
para modelagem, além de roupas e acessórios adaptáveis. 

Durante o desenvolvimento do projeto, foram desenvolvidos no ambiente Unity 
(2020) diferentes modelos, apresentados na Figura 3. Não foi realizada uma outra 
pesquisa mas durante a modelagem a pergunta do questionário foi estendida para: 

de uma recepcionista de um centro d O primeiro 
modelo, Anita, à esquerda, corresponde a uma jovem 
Giovana, baseou-se na aparência das recepcionistas do centro de TI, em geral morenas, 
de cabelos longos. Já com relação a Juliana, o terceiro modelo, foi dada total liberdade 
ao aluno para modelar o personagem como quisesse já que de acordo com a Tabela 1, 

. 
Talvez o tempo mais longo dedicado à modelagem tenha resultado numa maior 
familiaridade dos frequentadores do laboratório com Juliana, que acabou sendo 
adotada como robô recepcionista.  

 

 
Fig. 3. Modelos Anita, Giovana e Juliana desenvolvidos para o robô recepcionista 

brasileiro. 

 

  O Comportamento do Robô Recepcionista 

Desde que os nomes de todos os modelos são de alguma forma associados a 
portanto são 

simplesmente chamadas de Ana. Em seu modo de espera, Ana simplesmente respira e 
perscruta o ambiente, impassível. Ana é capaz de expressar emoções, embora essa 
possibilidade consuma consideráveis recursos do sistema.  O vídeo (Ito, 2020) mostra 
Ana em dois diferentes estados emotivos. 

Quando a aproximação de uma pessoa é percebida (via câmera), Ana dirige o seu 
olhar para ela e oferece-se para ajudá-la. Caso já tenha havido uma interação anterior 
com essa pessoa, Ana pode reconhecê-la. Ana é capaz de informar o ramal de um 
funcionário do centro de TI; o número da sala e telefonar para ele. É também capaz de 
realizar pesquisas na DBPedia (2020), no Google News (2020) e consultar a previsão do 
tempo. Esta possibilidade ampliou consideravelmente a atuação de Ana. A máquina de 
diálogo, inicialmente um conjunto de cinco regras que vêm aumentando com o tempo, 
permite a Ana , acessando a base de dados local 
(Pinheiro et al., 2018). A DBPedia extrai conteúdo da Wikipedia, permitindo encontrar 
respostas para questões onde as informações estão espalhadas por muitos artigos 
diferentes. Ainda, a máquina de diálogo de Ana contém uma lista de palavras impróprias 
e Ana se recusa a responder perguntas que julgue ter um conteúdo inadequado. O 
vídeo (Oliveira, 2019) mostra alguns exemplos da atuação de Ana.  

Experimentos de animações disponíveis no ambiente Mixamo (2020) foram 
aplicados a Ana. Às vezes, em modo ocioso, Ana executa exercícios de alongamento. 
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Interessante notar que, ainda que paradoxal, já que Ana não possui um corpo físico, a 
prática de exercícios de alongamento (quando esse comportamento está habilitado) 
desperta a curiosidade das pessoas que transitam pelo laboratório, que se detêm para 
observar.  

A investigação do relacionamento das pessoas com os robôs é um assunto 
importante no desenvolvimento da interação humano-robô, incluindo o design da 
aparência e do comportamento dos robôs. De acordo com Simmons et al. (2011) as 
pessoas tendem a atribuir um nível de inteligência e sociabilidade aos robôs que 
influencia a percepção de como as interações prosseguirão. Se um robô, por sua vez, 
adere a essa atribuição, as interações tendem a ser naturais e envolventes; caso 
contrário, elas podem ser discordantes. De acordo com Bates (1994), um personagem 
"crível" não significa um um personagem honesto ou confiável, mas que fornece uma 
ilusão de vida e, assim, permite a suspensão da descrença do público. A credibilidade de 
robôs, além de aumentar o engajamento do usuário durante a interação, ajuda a tornar a 
interação mais natural, aumentando a previsibilidade - o robô age mais como as pessoas 
esperam. 

 

Quem Serão os Novos Membros da Sociedade? 

No Japão a iniciativa "Sociedade 5.0" tem como objetivo criar uma sociedade 
ciber-física na qual a vida cotidiana dos cidadãos será aprimorada por meio de uma 
colaboração cada vez mais estreita com sistemas artificiais inteligentes (Gladden, 2019). 
A Sociedade 1.0 é definida como grupos de pessoas caçando e reunindo-se em 
coexistência harmoniosa com a natureza; a Sociedade 2.0 é caracterizada com a 
formação de grupos baseados no cultivo agrícola, aumentando a organização. A 
Sociedade 3.0 é uma sociedade que promove a industrialização através da Revolução 
Industrial, possibilitando a produção em massa, e a Sociedade 4.0 como uma sociedade 
de informação que obtém crescente valor agregado ao conectar ativos intangíveis 
como redes de informação. A Sociedade 5.0 alcança um alto grau de convergência entre 
o ciberespaço (espaço virtual) e o espaço físico (espaço real), visando uma próspera 
sociedade centrada no ser humano (Onday, 2019). Mas há um visível paradoxo no 
centro dos esforços , na qual os 
seres humanos viverão ao lado de um conjunto crescente de robôs sociais cada vez 
mais autônomos e da IA incorporada. Aparentemente esta sociedade envolverá pelo 
menos dois novos tipos de participantes que não estavam presentes em nenhuma 
sociedade humana passada: humanos tecnologicamente alterados e participantes não-
humanos tais como robôs e sistemas de inteligência artificial. Os humanos 
tecnologicamente alterados encontrarão seus corpos, mentes e experiências 
transformados através da aplicação de novas tecnologias. Novos tipos de dispositivos 
médicos e medicamentos regenerativos e avanços contínuos em neurociência, robótica, 
IA e Internet das Coisas terão um grande impacto não apenas no seu estilo de vida, 
modo de ser, mas também em sua razão existencial (Gladden, 2019). 

Além dos humanos, pode-se esperar que essa nova sociedade inclua muitos 
tipos de atores sociais inteligentes não humanos como participantes. Num futuro 
próximo, não se espera que essas entidades artificiais recebam reconhecimento como 
cidadãos (Wallach e Allen 2008; Gunkel 2012; Sandberg 2014); no entanto, esses seres 
artificiais parecem não ser simplesmente ferramentas passivas; podendo agir como 
participantes não humanos da sociedade, ainda que limitados. Presumivelmente, haverá 
nesta nova sociedade uma vasta gama de robôs sociais e emocionais altamente 
sofisticados, IA incorporada, enxames nanorobóticos, vida artificial, redes de 
computadores auto-organizadas e auto-direcionadas, agentes artificiais que se 
manifestam dentro mundos virtuais e outros tipos artificiais de atores sociais ciber-físicos 
inteligentes. 
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Muito embora as tecnologias emergentes tornem possível a incorporação de 
entidades inteligentes artificiais na sociedade, são as realidades demográficas e 
econômicas desfavoráveis que tornam isso necessário: a taxa decrescente de 
nascimentos no Japão e a sociedade hiper-envelhecida. Não há seres humanos 
suficientes capazes de executar os serviços necessários; como resultado, os robôs e a IA 
incorporada desempenharão papéis cada vez maiores, contribuindo idealmente para 
uma transformação social adicional visando uma sociedade diversificada na qual cada 
indivíduo poderá viver plenamente. 

 

Conclusão 

Apresentamos nesse artigo aspectos considerados no design, construção e 
modelagem da aparência e comportamento de um robô recepcionista para brasileiros. 
Recepcionista é um trabalho útil como suporte para pessoas no cotidiano, tem um 
papel bem definido, e pode ser potencialmente realizado por agentes conversacionais e 
por robôs. O design da aparência dos robôs sociais e de suas possibilidades interativas 
são áreas de potencial atuação para os profissionais da área de artes. 

Personagens não humanos tendem  a proliferar e a fazer parte de uma nova 
sociedade com pelo menos dois novos tipos de participantes que não estavam 
presentes nas sociedades passadas: humanos tecnologicamente alterados e 
participantes não-humanos  tais como robôs sociais e emocionais altamente 
sofisticados.  
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