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“The most profound of technologies are those that disappear. They wave themselves 

into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it” 

Mark Weiser 
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RESUMO 

A utilização da nossa linguagem corporal para nos comunicarmos com sistemas 

computacionais é uma característica cada vez mais possível e aplicável no mundo real. Esse 

fato é potencializado pela evolução das soluções comerciais baseadas em reconhecimentos de 

gestos. Uma interface de gestos complementa ou substitui a forma de navegação de uma 

interface convencional, neste cenário cabe ao desenvolvedor escolher a opção mais adequada 

para a sua aplicação. Assim, quando se opta pelo uso de gestos, esses serão responsáveis por 

acionar as funções oferecidas pelos sistemas. O presente trabalho apresenta um processo de 

desenvolvimento de gestos que tem potencial para ser aplicado em qualquer interface em 

desenvolvimento que deseje agregar interação gestual. O processo proposto deve auxiliar 

designers de interfaces a integrarem interação natural por gestos em suas aplicações de forma 

mais sistemática. Como caso de uso foram gerados gestos para as funções: “Selecionar”, 

“Rotacionar”, “Transladar”, “Escalonar” e “Parar”. 

Palavras-chave: Gestos, Interação Natural, Interface Natural de Usuário. 
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ABSTRACT 

The use of our body language to communicate with computer systems is an increas-

ingly possible and applicable feature in the real world. This fact is potentiated by the evolution 

of gesture recognition based commercial solutions. A gesture interface complements or replaces 

navigation in a conventional interface, it is up to each developer to choose the most appropriate 

option for their application. Therefore when opting for gesture usage, the gestures will be re-

sponsible to activate the systems functions.  This work presents a gesture development process 

that can be used to be used to aid the construction of gesture interfaces. The proposed process 

should help interface designers to incorporate gesture based natural interaction into their appli-

cations in a more systematic way. In order to illustrate the Process, gestures for the actions 

"Select", "Rotate", "Translate", "Scale" and "Stop" were developed. 

Keywords: Gesture, Natural Interaction, Natural User Interface. 
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Capítulo 

1 
Introdução 

A utilização de gestos é uma das formas mais primitivas de interação do ser humano 

e, com o avanço e popularização das tecnologias, especialmente de Interação Natural (IN), se 

tornou também uma realidade em sistemas computacionais. Essa temática é abordada no 

presente trabalho, cuja introdução apresenta as suas principais características, contexto, 

objetivos e estrutura. 

1.1. Contextualização 

A partir do estudo e pesquisa sobre as formas de interação entre o homem e os 

dispositivos eletrônicos, usando como meio seu próprio corpo, foco de estudo da IN, verificou-

se que existem diversas possibilidades de interação: através de comandos de voz, dispositivos 

hápticos, olfato, locomoção, gestos ou detecção e identificação de partes do corpo humano 

como rosto, mão, polegar, retina, entre outros (FUTURELAB, 2014).  

É importante destacar que a Interação Humano-Computador (IHC) se dedica aos 

fenômenos de comunicação entre pessoas e sistemas computacionais, encontrando-se na 

interseção de três ciências: comportamentais, sociais, computação e informação, envolvendo 

todos os aspectos relacionados com a interação entre usuários e sistemas (SBC, 2014). A 

pesquisa sobre o estado da arte da IHC despertou para investigar como usar a IN como uma 

alternativa a interface convencional, podendo tornar mais simples e intuitiva a interação entre 

usuários e sistemas computacionais. 

É sabido que a população em geral lida com tecnologia diariamente e que existem 

aplicações para os mais diversos públicos-alvo. Assim, a simplicidade torna-se necessária para 

facilitar a interação com sistemas e leva a um relacionamento mais fácil e sustentável com a 

mídia e tecnologia (VALLI, 2006). 
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O uso de tecnologias para prover eficiência nas interações naturais, a partir de gestos 

mais próximos dos usados no cotidiano e mais intuitivos, tem o potencial para simplificar a 

IHC. Com o avanço tecnológico e a criação de novos dispositivos para IN, os que ficaram 

ultrapassados têm o seu custo reduzido rapidamente, o que passou a viabilizar o uso destes em 

mais aplicações, abrangendo mais usuários. Isso ocorre também pelo uso destas tecnologias na 

indústria de entretenimento, gerando dispositivos mais acessíveis, como é o caso do Microsoft 

Kinect (tratado na Seção 2.3.2), utilizado inicialmente para interagir via gestos com o console 

de jogos eletrônicos Xbox 360.  

Considerando que um vocabulário de gestos pode ser entendido como uma ferramenta 

importante para a IHC e que a popularização dos dispositivos tecnológicos os deixa mais 

acessíveis, gerando um aumento na diversidade de usuários, destaca-se um espaço para 

pesquisas nessa área, para definir uma melhor interação para pessoas de diferentes culturas, 

necessidades e formação, pois gestos são muito dependentes do contexto cultural em que o 

indivíduo está inserido (MCCORD, 1948).  

Existem trabalhos que focam na tecnologia perceptiva e no desenvolvimento do 

software, desconsiderando elementos referentes à determinação dos gestos, um exemplo disso 

é (ALMEIDA, 2013) que, apesar de ser de grande importância para a área, não procura o 

entendimento dos gestos em busca da escolha mais adequada para as interfaces criadas, o que 

pode levar a utilizar gestos cansativos, pouco intuitivos ou não funcionais, podendo prejudicar 

o desempenho da aplicação.  

O processo de associar um gesto à determinada ação ou função do sistema não é trivial, 

pois deve levar em conta uma série de fatores tais como ergonomia, intuitividade e objetividade 

(NIELSEN et al., 2003), o que destaca a importância da presente pesquisa. A pesquisa aqui 

descrita trabalha na construção de um processo que possa auxiliar na decisão sobre que gesto 

representa determinada função de um sistema. 

1.2. Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é investigar o processo de desenvolvimento de 

interfaces de usuário baseadas em gestos. Para tanto, é apresentado um processo de 

desenvolvimento de gestos que procura guiar o desenvolvedor da interface de usuário 

auxiliando-o no processo de decisão sobre qual gesto representará qual função no sistema.  
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Para alcançar o objetivo geral, temos os seguintes objetivos específicos: 

1. Criar um processo de desenvolvimento de gestos que auxilie o designer a 

utilizá-los em uma aplicação; 

2. Usar o processo no desenvolvimento dos gestos de uma aplicação-piloto; 

3. Determinar um vocabulário de gestos para as funções da aplicação piloto; 

4. Criar um template, representação visual, do vocabulário obtidos, que mostre 

de modo mais prático como os gestos devem ser utilizados; 

5. Testar a aplicação-piloto com usuários reais no intuito de validar o template e 

o vocabulário propostos, além do processo.  

Assim, espera-se auxiliar aplicações que planejam utilizar interação natural com gestos, 

ao fornecer um processo de desenvolvimento destes que guie o designer na escolha dos mais 

apropriados para sua aplicação. Neste trabalho, propõe-se utilizar, na captura de gestos, o 

dispositivo Leap Motion, tratado na Seção 2.3.3 deste texto. 

1.3. Estrutura da Dissertação 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos: Introdução, Evolução dos Estilos de 

Interação, Trabalhos Correlatos, Proposta e Considerações Finais. 

O Capítulo 1 (Introdução) destina-se a contextualizar o trabalho sucintamente, 

descreve o problema encontrado e qual a solução proposta e expõe os objetivos gerais e 

específicos a serem atingidos com esta pesquisa. 

O Capítulo 2 (Estilos de Interação) apresenta conceitos necessários e relevantes para 

o entendimento do processo de análise de interface de usuário, além de comentar sobre as 

últimas tecnologias empregadas em dispositivos de interação. 

O Capítulo 3 (Trabalhos Correlatos) descreve trabalhos que se assemelham com o 

propósito deste. 

O Capítulo 4 (Modelo de Processo para Desenvolvimento de Gestos) apresenta os 

detalhes do modelo de processo para auxiliar designers a desenvolverem gestos para interfaces 

de usuário. 

O Capítulo 5 (Experiência de Uso do Processo) demonstra a aplicação do processo no 

desenvolvimento de uma aplicação. 
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O Capítulo 6 (Considerações Finais) apresenta as últimas considerações sobre o 

trabalho bem como sugestões futuras.   
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Capítulo 

2 
Estilos de Interação 

Neste capítulo, é apresentada uma discussão sobre a evolução dos estilos de interação, 

partindo de conceitos de IHC e formas como os usuários se comunicam ou interagem com 

sistemas computacionais, também são descritos e comparados alguns dispositivos para 

interação natural. 

2.1. Evolução da IHC 

A área de estudo conhecida como Interação Humano-Computador é um campo de 

estudo interdisciplinar que tem como objetivo geral entender como e porque as pessoas utilizam 

(ou não utilizam) a tecnologia da informação (PADOVANI, 1998). Segundo Padovani, o termo 

“IHC” surgiu na década de 80 para descrever um novo campo de estudo, cuja principal 

preocupação era como o uso de computadores poderia enriquecer a vida pessoal e profissional 

de seus usuários. Winogra oferece uma visão mais humana do assunto ao falar que “a grande 

maioria da interação humano-computador é um passo no processo da interação humano-

humano” (WINOGRA, 2003). 

Hoje, o termo IHC ainda aponta para outros focos de interesse, como se pode observar 

abaixo: “A Interação Humano-Computador (IHC) é uma área interdisciplinar que relaciona 

ciência da computação e informação e ciências sociais e comportamentais e envolve todos os 

aspectos relacionados com a interação entre usuários e sistemas (SBC, 2014)”, incluindo todos 

os sistemas computacionais, não apenas computadores, e o próprio ambiente informatizado. 

O grande desafio da IHC é acompanhar a evolução da tecnologia sem excluir 

determinados grupos de usuários. Dado o rápido desenvolvimento da tecnologia, mais os 

conflitos e compromissos dos objetivos de um design e mais os diferentes componentes (e áreas 

de estudo) que caracterizam IHC, ela é uma área com ricos desafios (ROCHA; 

BARANAUSKAS, 2003). 

 A investigação das melhores soluções em termos de interface de usuário e interação é 
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um desses desafios, uma vez que toda interação entre objetos distintos é feita através de uma 

interface (OLIVEIRA, 2010). As interfaces evoluem junto com as tecnologias disponíveis para 

sua implementação e até motivam o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Uma análise rápida da evolução das tecnologias para IHC evidencia esse fato.  

Primeiramente, a comunicação com os sistemas era feita através de linhas de comando (CLI), 

depois surgiram as interfaces gráficas de usuário (ou GUI, do inglês Graphical User Interface), 

agora temos ainda interfaces tangíveis (TUI) e interfaces naturais (NUI). 

Uma representação desta evolução é relatada na visão de Ishii et al. (Radical Atoms: 

Beyond Tangible Bits, Toward Transformable Materials, 2012). Neste trabalho, é discutida uma 

visão sobre o futuro da IHC, incluindo a possibilidade de criar materiais para impulsionar novos 

formatos de interação com o usuário e esses materiais hipotéticos são referenciados como 

Radical Atoms. Esta visão utiliza um iceberg (Figura 1) como metáfora para comparar GUIs, 

TUIs e Radical Atoms. Nessa metáfora, não se pode tocar formas abaixo do nível da água. As 

GUIs são representadas pela visão plana de um bloco de gelo abaixo da superfície da água 

(Figura 1a), em que se pode ter a visualização do iceberg submerso, porém não interagir com 

ele diretamente. Neste caso, pode-se interagir com as formas abaixo da superfície por meio de 

controles como mouse, teclado ou tela sensível ao toque.  As TUIs são representadas por um 

iceberg com uma pequena parte acima do nível da água (Figura 1b), indicando que se pode 

interagir com ela, mas ainda há muitas limitações. 

Radical Atoms dá um salto para além das interfaces tangíveis, através da utilização de 

materiais hipotéticos que podem mudar de forma e aparência dinamicamente, sendo 

reconfiguráveis como pixels em uma tela. Radical Atoms é uma visão para o futuro das 

interações humano-materiais, na qual todas as informações digitais têm manifestação física 

possibilitando interagir livre e diretamente com ela, como se um iceberg subisse das 

profundezas para revelar sua massa submersa. Figura 1c. (ISHII et al., 2012) 

Sendo assim, Radical Atoms prevê uma mudança no paradigma de design de interação 

humano-computador/material, pois o foco não seria pensar no desenvolvimento da interface e 

sim na interface como um material. Ishii et al. ainda falam que, apesar de ser possível ter que 

esperar décadas antes que hackers de átomos (cientistas de materiais, nano-robôs engenheiros, 

etc.) possam inventar tais materiais que possibilitem a visão do Radical Atoms, a exploração de 

técnicas de design de interação pode começar agora. 
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Figura 1 - Metáfora do iceberg - de GUI para TUI para Radical Atoms 

 

Fonte: (ISHII et al., 2012) 

2.2. Estilos de Interação 

Estilo de interação é um termo genérico que inclui todas as formas como os usuários 

se comunicam ou interagem com sistemas computacionais (PREECE et al., 1994) 

(SHNEIDERMAN, 1997). A seguir serão comentadas as seguintes interfaces: interfaces 

baseadas em linhas de comando (CLI), interfaces gráficas (GUI), interfaces tangíveis (TUI) e 

interfaces naturais (NUI). 

2.2.1. CLI (Command Line Interface) 

Nos anos 60, foi integrado um console que permitia a comunicação com o sistema 

computacional, nascendo assim a CLI, Interface de Linha de Comando. As interfaces baseadas 

em linhas de comandos proporcionam ao usuário a possibilidade de enviar instruções 

diretamente ao sistema através de comandos textuais específicos, sem nenhuma exibição de 

gráficos ou figuras. (SOUZA et al., 1999). Os primeiros exemplos de CLIs combinavam 

teletipos com computadores, depois foram integrados terminais de exibição de vídeos (VTDs) 

aos computadores. (LANDLEY; RAYMOND, 2004)          

As linguagens de comandos podem ser consideradas poderosas por oferecerem acesso 

direto às funcionalidades de um sistema e por permitirem maior iniciativa do usuário e maior 

flexibilidade na construção dos comandos através da variação de parâmetros e combinação de 

palavras e sentenças (SOUZA et al., 1999). Contudo, este poder e flexibilidade implicam uma 
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maior dificuldade dos usuários inexperientes em aprender e utilizar o sistema. A interação por 

linha de comando é ainda considerada bastante útil nos dias atuais e continua sendo usada. 

2.2.2. GUI (Graphical User Interface) 

Em português, Interface Gráfica de Usuário, esse estilo de interação possibilitou 

trabalhar com gráficos permitindo ao usuário interagir com sistemas computacionais através de 

indicadores visuais como menus, ícones e formulários. 

Um menu é um conjunto de opções oferecidas ao usuário na tela de seu dispositivo 

computacional em que a seleção de uma das opções resulta em uma mudança no estado da 

interface (SOUZA et al., 1999). Nesse estilo de interação, os usuários não precisam lembrar da 

opção desejada, basta reconhecê-la. 

Muito utilizada para entrada de dados em sistemas de informação, uma interface de 

formulário é de fácil utilização até para usuários inexperientes, pois ela lembra um formulário 

impresso. Esse estilo de interação é útil quando diferentes categorias de informação devem ser 

fornecidas ao sistema, principalmente quando os mesmos tipos de dados devem ser digitados 

repetidamente, como, por exemplo, em controle de vendas, cadastros e estoque. Esses sistemas 

são projetados para que os usuários forneçam um grande número de dados ao longo de um dia 

de trabalho (SOUZA et al., 1999). 

Ícones são desenhos representativos de tarefas ou objetos para transmitir qual atividade 

ou ação será realizada ao selecioná-lo (SOUSA, 2009). Como exemplos bem conhecidos desse 

estilo, podem ser citados os ícones do cesto de lixo e da impressora. Podem vir acompanhados 

ou não de legendas e ainda podem ser agregados a outros estilos de interação, tais como menus 

e formulários. 

Essas características em comum das Interfaces Gráficas de Usuários (janelas, ícones, 

menus e apontadores) é conhecida como WIMP (JANSEN, 1998), esse é o estilo de interface 

padrão para a maioria dos sistemas de computador interativos em uso desde 2005 (ILHAN, 

2005). A interface gráfica já nasceu com a maioria desses conceitos formulados. Em 1973, os 

pesquisadores do PARC (Palo Alto Research Center da Xerox) construíram uma máquina 

pioneira chamada Alto, que contou com uma exibição mapeada em bits e um mouse, e foi 

concebida para ser dedicada ao uso de um único usuário. Já apresentava conceitos de ícones 

janelas, barras de rolagem, entre outros, apenas não apresentava o menu pull-down, cores e 

efeitos 3D (LANDLEY; RAYMOND, 2004). 
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2.2.3. TUI (Tangible User Interface) 

Os seres humanos desenvolveram uma elevada habilidade de sentir e manipular o 

mundo físico, mas o mundo digital tira pouca vantagem desta capacidade de coordenação 

motora e visual (ISHII et al., 2012). Em Tangible bits: towards seamless interfaces between 

people, bits and atoms (1997), Ishii e Ullmer propõem um conceito para Interfaces Tangíveis 

de Usuário (TUI) que se baseia na materialização da informação digital e da computação, para 

ir além do paradigma atual e dominante da GUI. Ele ainda aponta que as interfaces gráficas de 

usuário, com seus pixels intangíveis, não aproveitam a elevada capacidade humana para 

perceber e manipular o mundo físico. Assim, a TUI baseia-se em nossa destreza incorporando 

informação digital no espaço físico (LAKATOS; ISHII, 2012). TUIs expandem as affordances 

de objetos físicos, superfícies e espaços para que eles possam apoiar o envolvimento direto com 

o mundo virtual (ISHII; ULLMER, 1997) (ISHII et al., 2012). 

Para ilustrar os conceitos básicos das interfaces tangíveis de usuário, pode-se citar o 

trabalho (UNDERKOFFLER; ISHII, 1999), Urp (Urban Planning Workbench). Urp usa 

modelos físicos em escala de edifícios arquitetônicos para configurar e controlar uma simulação 

urbana de sombra, reflexão de luz, fluxo de vento, e outras propriedades (ISHII et al., 2012), 

como pode ser visto nas Figuras Figura 2 e Figura 3. 

Figura 2 - Urp, mostrando sombras do final de tarde 

 

Fonte: (UNDERKOFFLER; ISHII, 1999) 
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Figura 3 - Urp, representação mais atual 

 

Fonte: (ISHII et al., 2012) 

Urp também fornece uma variedade de ferramentas interativas para consultar e 

controlar os parâmetros da simulação urbana. Essas incluem um relógio para mudar a posição 

do sol, uma varinha para mudar as superfícies do edifício para tijolos ou vidro (refletindo luz), 

uma bússola para mudar a direção do vento e um anemômetro para medir a velocidade do vento 

(ISHII et al., 2012). As construções em Urp geram sombras digitais na superfície através de 

projeção de vídeo. A posição do sol no céu pode ser controlada girando os ponteiros de um 

relógio em cima da mesa. Os modelos de edifícios podem ser reposicionados e reorientados, 

com as suas sombras transformando-se de acordo com suas configurações espacial e temporal. 

Alterar a direção da bússola modifica o sentido do vento computacional no espaço urbano. 

Projetistas urbanos podem identificar problemas em potencial, tais como áreas de alta pressão 

que podem resultar em áreas de difícil locomoção ou portas difíceis de abrir. Colocar um 

anemômetro sobre a mesa mostra a velocidade do vento naquele ponto no modelo. (ISHII et al., 

2012) 

Embora os dispositivos de interface padrão para GUIs, como teclados, mouses e telas, 

também sejam físicos em forma, o papel da representação física em TUI fornece uma distinção 

importante. A incorporação física dos edifícios para representar o cálculo envolvendo 
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dimensões de construção e localização permite uma forte ligação entre o controle do objeto e a 

manipulação de seus parâmetros na simulação digital subjacente (ISHII, 2006).  

O sucesso de uma TUI muitas vezes depende de um equilíbrio entre as representações 

tangíveis e intangíveis (dinâmicas). Em muitas interfaces tangíveis de sucesso, é fundamental 

que as representações tangíveis e intangíveis sejam combinadas para alcançar uma interface 

perfeita, que faz a mediação da interação com a informação digital e aproxima as fronteiras 

entre o físico e o digital (ISHII et al., 2012). 

2.2.4. NUI (Natural User Interface) 

Gassee afirma que: “Simples é difícil. Fácil é mais difícil. Invisível é o mais difícil.” 

(GASSÉE, 2008). Em outras palavras, o grande desafio da interface natural é ser “invisível” do 

ponto de vista do usuário. É possível afirmar que a Interface Natural de Usuário (NUI) é uma 

metodologia emergente de interação com o computador, que se concentra em habilidades 

humanas, tais como toque, visão, voz, movimento e as funções cognitivas superiores, como 

expressão, percepção, recordação (LIU, 2011). 

A palavra natural é usada porque a maioria das interfaces de computador usa 

dispositivos de controle artificial, cuja operação requer aprendizado (NUI GROUP, 2014), 

porém a NUI depende apenas de um usuário ser capaz de interagir naturalmente para que 

possam controlar aplicações ou manipular conteúdo digital.  

A criação do mouse e o desenvolvimento da interface gráfica foram imperativos para 

a popularização dos computadores na sociedade (NUI GROUP, 2009). Contudo, apesar da GUI 

oferecer precisão na manipulação de dados, a intuitividade desta interface deixa a desejar. As 

interfaces de interação natural são intuitivas, sugestivas e, idealmente, a interação com uma 

NUI deve depender somente da intuição do usuário. Embora a interface exija aprendizagem, 

ela é idealizada para passar a sensação de que usuário e computador estão interligados. 

O conceito de interação natural é antigo, existem artigos (RAUTERBERG; STEIGER, 

1996) (RAUTERBERG et al., 1997) (RAUTERBERG, 1999) (MA; WANG; DAI, 2002) e 

filmes que comprovam isso. Em Minority Report (Figura 4) podemos visualizar os conceitos 

da NUI graças aos efeitos especiais do cinema. Enquanto a ideia em si é antiga, a tecnologia 

para apoiar NUIs e o campo de estudo ao seu redor é relativamente jovem. 
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Figura 4 - Representação da NUI pelo filme Minority Report, 2002 

 

Fonte: (SATO, 2008) 

Devido à alta confiabilidade e precisão das interfaces gráficas, pode-se observar que 

elas ainda são muito utilizadas atualmente, no entanto, adicionar a opção de interagir 

naturalmente, seja por gestos, voz ou outra interação natural, além de usar o mouse e o teclado, 

contribui para a experiência com o sistema. Este trabalho foca no desenvolvimento de um 

processo que auxilie um designer de interfaces a integrar interação gestual a sua aplicação. 

2.3. Dispositivos de Interação Natural 

Os dispositivos que lidam com interação natural têm o objetivo principal de permitir 

às maquinas uma percepção sensorial aproximada da humana. Tais dispositivos possuem um 

conjunto de hardwares e softwares que trabalham, por exemplo, com ações do ser humano: 

movimentar (reconhecimento de gestos), olhar (saber para onde o usuário está olhando), voz 

(reconhecimento de voz) e o toque (telas sensíveis ao toque). Dentre as invenções mais 

populares estão os sensores desenvolvidos especialmente para o mundo dos jogos.  

2.3.1. Indústria de Entretenimento 
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Em 2003, a Sony1 lançou um dispositivo para o console PlayStation 2: o EyeToy, que 

é uma câmera que faz vídeo-captura dos jogadores utilizando visão computacional e 

reconhecimento de gestos para processar suas imagens. O trabalho de Rand (RAND; KIZONY; 

WEISS, 2004) utiliza esta tecnologia com outro propósito, para a realidade virtual na área da 

saúde por ser um equipamento com baixo custo. Rand apresenta o uso dessa tecnologia com o 

objetivo de tornar o tratamento de reabilitação em clínicas de terapia mais atraente, já que o 

tratamento comum tende a ser longo e, por isso, tedioso. Com o uso dessa tecnologia de IN, o 

paciente pode fazer a terapia utilizando os movimentos naturais do seu corpo e a câmera do 

EyeToy se responsabiliza em capturar as imagens do paciente e exibi-las em tempo real na tela 

de uma TV, o que estimula o paciente durante o tratamento, segundo Rand (RAND; KIZONY; 

WEISS, 2004). 

Em 2006, a Nintendo2 lançou o console Wii. Seu controle se chama Wii Remote e ele 

possui acelerômetros que identificam os movimentos do usuário, uma câmera infravermelha e 

um mouse. Outras características deste dispositivo são um pequeno alto-falante e um sistema 

de vibração que funciona como retorno para o usuário. 

Atualmente, existem alguns artigos (TANNER, 2008) (MILLER, 2007) referindo ao 

uso do Wii para auxiliar no processo de reabilitação dos pacientes em clínicas de fisioterapia, 

através da realização de exercícios comuns da terapia de um modo mais atrativo. 

Em 2007, a Sony lançou o PlayStation Eye, uma câmera digital para o PlayStation 3. 

Assim como seu antecessor, o EyeToy, essa tecnologia utiliza visão computacional e 

reconhecimento de gestos para processar imagens captadas pela câmera, porém a resolução das 

imagens é quatro vezes maior, duas vezes mais sensível e o frame rate é duas vezes maior que 

o seu antecessor. Isso permite aos jogadores interagir melhor com os jogos (THREE SPEECH, 

2007). Também possui um microfone embutido.  

Pouco tempo depois, foi lançado o PlayStation Move para ser utilizado em conjunto 

com o PlayStation Eye. Esse controle tem um acelerômetro assim como o Wii Remote, mas 

com capacidades mais avançadas como tratamento de imagem, quando considerado o uso junto 

com o PlayStation Eye. 

                                                 
1 http://www.sony.com/ 
2   http://www.nintendo.com/ 



26 

 

 

 

Em 2010, a Microsoft3 lançou o Kinect para o XBOX360, o primeiro dispositivo de 

console totalmente livre de contato físico. Posteriormente, em 2013, o dispositivo Leap Motion 

daria continuidade a esse conceito de interação livre. As próximas sessões tratam desses dois 

dispositivos. 

2.3.2. Kinect 

O Kinect (Figura 5) trouxe ao mundo dos jogos um sistema que não exigia o uso de 

controles físicos e que permitia grande precisão no reconhecimento de movimentos e isso foi 

possível através do uso de uma câmera capaz de captar informações de profundidade em suas 

imagens. 

Figura 5 - Microsoft Kinect 

 

A tecnologia do sensor de profundidade empregada no Kinect foi desenvolvida em 

2005 pelo grupo de pesquisadores israelenses Zeev Zalevsky, Alexander Shpunt, Aviad Maizels 

e Javier Garcia (ZALEVSKY et al., 2007), dois dos quais são fundadores da empresa de 

interação natural PrimeSense. 

A PrimeSense desenvolveu um sistema que interpreta gestos específicos, tornando 

possível o controle de dispositivos eletrônicos a mãos livres através de um projetor 

infravermelho, uma câmera e um microchip especial que rastreia o movimento de objetos e 

indivíduos em três dimensões. Este sistema 3D nomeado de “Light Coding” emprega uma 

variante de reconstrução 3D baseada em imagens. 

O lançamento do Kinect abalou não somente a indústria de videogames como também 

interessou a muitos pesquisadores e desenvolvedores curiosos com a nova gama de 

possibilidades aberta pela IN.  

                                                 
3   https://www.microsoft.com 
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Diversas pesquisas e trabalhos de caráter acadêmico foram realizados no contexto 

desses dispositivos voltados para o mundo dos jogos, como foi mencionado anteriormente. O 

mesmo aconteceu com o Kinect. Após seu lançamento, iniciaram-se vários trabalhos que o 

utilizavam para adicionar IN às mais diversas aplicações. Como exemplos de trabalhos com 

Kinect podem ser citados (FRATI; PRATTICHIZZO, 2011), no qual se usa o Kinect para 

rastrear a mão e assistir na animação do avatar da mão em aplicação com uso de dispositivo 

háptico (permite a sensação de toque), e (THE ENGINEER, 2012) em que há o uso do Kinect 

para a reabilitação de vítimas de derrame. 

2.3.3. Leap Motion 

Assim como o Kinect, o Leap Motion (Figura 6) também é um sensor de movimentos, 

mas tem uma proposta diferente. Enquanto o primeiro é geralmente usado na sala de estar e 

monitora todos os movimentos do corpo, o segundo foi desenvolvido para ser colocado sobre a 

mesa, próximo ao teclado, focando nas mãos do usuário. 

Lançado em 2013 pela empresa Leap Motion Inc., o Leap Motion é um dispositivo bem 

compacto, possui corpo de alumínio escovado e parece muito bem acabado. A parte de baixo é 

emborrachada, o que ajuda a evitar que o aparelho fique deslizando sobre a mesa. Em cima, há 

um vidro preto que esconde sensores CMOS e LEDs infravermelhos, que trabalham em 

conjunto para rastrear as mãos (HIGA, 2013). 

Figura 6 - Leap Motion 

 

O Leap Motion é composto por duas câmeras stereo e três LEDs infravermelhos (Figura 

7). O controle USB do dispositivo lê os dados captados pelos sensores para sua memória local 

e realiza ajustes na resolução que sejam necessários. Esse dado é então enviado para o software 

de rastreio do Leap Motion via USB (COLGAN, 2014). 
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Figura 7 - Hardware do Controle Leap Motion. 

 

Fonte: (COLGAN, 2014) 

Quando os dados da imagem são enviados para o computador, depois de compensar 

pelos objetos de background e a luz ambiental, as imagens são analisadas para reconstruir a 

representação 3D do que o dispositivo vê. O algoritmo interpreta os dados 3D e infere a posição 

de objetos obstruídos, expressando os resultados como uma série de frames contendo todos os 

dados do rastreio. Depois, as bibliotecas organizam os dados, gerenciam o histórico de frames 

e proveem classes e funções auxiliares (COLGAN, 2014). 

O controle possui uma área de visualização que pode ser vista como uma pirâmide 

invertida a partir do dispositivo (Figura 8), que vai de 25 a 600 milímetros verticalmente. Esse 

limite ocorre devido à propagação da luz do LED pelo espaço, já que fica difícil inferir a posição 

da mão a partir de certa distância (COLGAN, 2014). 

Figura 8 - Campo de Visualização do Leap Motion. 

 

Fonte: (LEAP MOTION, 2012) 
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Para o desenvolvimento com o dispositivo, a empresa Leap Motion disponibiliza um 

SDK oficial multilinguagem e multiplataforma. Na segunda versão do Leap Motion SDK foram 

feitas melhorias, tais como a melhora da confiança do rastreio e a disponibilização do skeleton, 

composto pelos pontos de articulação das mãos adicionados (Figura 9).  

Figura 9 - Skeleton das mãos. 

 

Fonte: Captura de tela do aplicativo de visualização da Leap Motion. 

O Leap Motion SDK está melhorando a cada versão, as perspectivas são boas. O 

controle Leap Motion foi escolhido para ser usado neste trabalho, pois, dentro de um contexto 

de interação gestual com as mãos, ele tem um potencial de precisão melhor que o Kinect, já que 

este último se preocupa com o corpo todo.  

2.3.4. Myo 

Lançado em 2014, o Myo (Figura 10) é usado ao redor do antebraço e tem a finalidade 

de controlar computadores, telefones e outros dispositivos via Bluetooth (OWANO, 2013). 

Desenvolvido pelo Thalmic Labs, esse dispositivo pode detectar gestos e movimentos 

de um usuário de duas maneiras: atividade muscular e sensor de movimentação. A equipe 

desenvolvedora diz que a precisão na detecção de atividade muscular pode identificar cada dedo 

individualmente. Além disso, o sensor de movimentação pega movimentos sutis e rotações em 

todas as direções (OWANO, 2013). 

A braçadeira funciona com o Windows PC, Mac, iOS e Android. Ele se conecta via 

Bluetooth 4.0 Low Energy, possui um processador ARM e bateria de íons de lítio recarregável. 
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Seus desenvolvedores trabalham também em aperfeiçoar o desempenho da bateria, pensando no 

uso diário (OWANO, 2014). 

Figura 10 - Myo 

 

Fonte: (THALMIC LABS INC., 2014) 

2.3.5. EPOC 

O EPOC (Figura 11) é um dispositivo de interfaceamento entre cérebro e computador 

(Brain-Computer Interface, BCI). As primeiras pesquisas nessa área tiveram início nos anos 70 

(VIDAL, 1973) (VIDAL, 1977) e os avanços da neurociência e do equipamento de 

Eletroencefalografia (EEG), desde então, permitiram aprimorar a interação direta com o cérebro 

humano através de sensores que leem e transmitem ondas cerebrais (LEBEDEVAND; 

NICOLELIS, 2006). 

Em sistemas de interface entre cérebro e computador, as ferramentas são implantadas 

para manipular a atividade do cérebro e produzir sinais que possam ser utilizados para controlar 

computadores ou dispositivos de comunicação (TAN; NIJHOLT, 2010). Apesar de existirem 

outras técnicas de detectar atividade cerebral, tais como magnetoencefalografia e formas de 

ressonância magnética, os dispositivos baseados em EEG são mais portáteis e baratos 

(STAMPS; HAMAM, 2010). Na vida real, a implementação dessa tecnologia tem valor em 

sistemas de entretenimento e dispositivos de assistência à deficiência, para reduzir cuidados 

prestados (AL-HUDHUDA et al., 2014). 
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EPOC é um neuroheadset de aquisição e processamento de neurossinais de alta 

resolução e multicanal. Ele foi lançado4  no mercado estadunidense no final de 2009 pela 

empresa Emotiv5. Ele conta com 14 sensores para sintonizar sinais elétricos produzidos pelo 

cérebro para detectar pensamentos, sentimentos e expressões do usuário, e se conecta sem fio 

com computadores. Os usuários do EPOC ainda contam com a loja de aplicativos da Emotiv, 

onde podem encontrar jogos e programas desenvolvidos exclusivamente para este dispositivo 

(EMOTIV, 2014). 

Figura 11 - EPOC 

 

Fonte: (EMOTIV, 2014) 

Caso o usuário deseje ter acesso direto aos arquivos de EEG, então deve comprar o 

EEG neuroheadset, que dispõe do mesmo dispositivo do EPOC, mas vem com o kit de 

desenvolvimento da Emotiv para o dispositivo. Alguns trabalhos acadêmicos utilizam o 

mencionado dispositivo para se conectar com a ferramenta Matlab (LIU et al., 2012), comandar 

um avatar através de um labirinto (CHUMERIN et al., 2013), controlar os movimentos de um 

braço protético motorizado (SEQUEIRA; DIOGO; FERREIRA, 2013), entre outros. 

2.3.6. MindWave 

                                                 
4 http://www.pcauthority.com.au/News/161891,future-tech-interview-with-emotiv-co-founder-nam-do-and-the-

science-behind-mind-control.aspx; Acessado em : 12 de Abril de 2014 
5    https://emotiv.com/ 

http://www.pcauthority.com.au/News/161891,future-tech-interview-with-emotiv-co-founder-nam-do-and-the-science-behind-mind-control.aspx
http://www.pcauthority.com.au/News/161891,future-tech-interview-with-emotiv-co-founder-nam-do-and-the-science-behind-mind-control.aspx
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O modelo de interação cérebro-computador foi usado primeiramente para aplicações 

médicas, em que o único caminho possível para capturar os sinais do cérebro era através do uso 

de um capacete de EEG. Este modelo experimentou um grande crescimento após empresas 

como Emotive Systems e NeuroSky começarem a oferecer dispositivos BCI de baixo custo e 

kits de desenvolvimento para apoiar a expansão das aplicações nessa área (MARTINOVIC et 

al., 2012). 

Lançado6 em 2011 pela empresa Neurosky7, o MindWave (Figura 12) é um dispositivo 

de BCI, assim como o EPOC. Ele é leve, sem fio e possui biosensores passivos, adequados para 

detectar estados de atenção, meditação e piscar de olhos (NEUROSKY, 2014). 

Figura 12 - MindWave  

 

Fonte: (TRANSPARENT CORP., 2014) 

O MindWave8 tem um custo financeiro menor que o EPOC9, porém ele também possui 

menos funcionalidades, enquanto o EPOC pode detectar desde pensamentos e sentimentos até 

                                                 
6   http://www.ubergizmo.com/2011/04/neurosky-mindwave-headset/; Acessado em: 12 de Abril de 2014 
7   neurosky.com 
8    http://store.neurosky.com/products/mindwave-1 ; Acessado em: 12 de Abril de 2014 
9    http://www.emotiv.com/store/hardware/epoc-bci/epoc-neuroheadset/; Acessado em: 12 de Abril de 2014 

http://www.ubergizmo.com/2011/04/neurosky-mindwave-headset/
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expressões do usuário, o MindWave detecta apenas estados de atenção, meditação e identifica 

quando o usuário pisca os olhos. 

Um exemplo de trabalho acadêmico usando o MindWave é o ReadGoGo!, um sistema 

que alerta o leitor quando ele não está focado em sua leitura, ajudando-o a recuperar 

rapidamente a sua atenção sobre o texto (EID; FERNANDEZ, 2013). 

2.3.7. Comparativo 

Foram apresentados os principais aspectos de alguns dispositivos de IN. A Tabela 1 a 

seguir exibe uma comparação entre esses dispositivos para assim obter uma visão geral de todos 

os aspectos mencionados anteriormente. Para comparação, foram utilizados os seguintes 

parâmetros: ano de lançamento, fabricante, plataforma, necessidade ou não de contato físico, 

principal tecnologia empregada e custo. 

Os valores dos dispositivos Eye Toy, Wii Remote, PlayStation Eye, Playstation Move e 

Kinect foram pesquisados no site da Amazon10. Os valores dos dispositivos Leap Motion, Myo, 

EPOC e MindWave foram determinados pelos sites de seus respectivos fabricantes. 

Tabela 1 - Comparativo entre dispositivos de IN 

Dispositivo Lançamento Fabricante Plataforma 
Contato 

Físico 
Tecnologia Custo 

Eye Toy 2003 Sony 
PlayStation 

2 
Sim 

Visão computacional 

Reconhecimento de 

gestos 

$9 

Wii Remote 2006 Nintendo Wii Sim Acelerômetro $15  

PlayStation 

Eye 
2007 Sony 

PlayStation 

3 
Não 

Visão computacional 

Reconhecimento de 

gestos 

$9 

PlayStation 

Move 
2007 Sony 

PlayStation 

3 
Sim Acelerômetro $32  

                                                 
10  http://www.amazon.com/ 
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Kinect 2010 Microsoft 

Windows 

Xbox360 

Não 

Sensor de  

profundidade 

Light Coding 

$119 (Xbox) 

$216 (Win-

dows) 

Leap  

Motion 

2013 
Leap Mo-

tion Inc. 

Windows 

MacOS 

Não 
Sensor de  

movimento 

$79  

Myo 2014 Thalmic 

Windows 

MacOS 

Android 

Sim 

Sensor muscular 

Sensor de  

movimento 

$199  

EPOC 2009 
Emotiv 

Systems 

Windows 

MacOS 

Linux 

Sim Eletroencefalograma $399  

MindWave 2011 NeuroSky 

Windows 

MacOS 

Sim Eletroencefalograma $79 
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Capítulo 

3  
Trabalhos Correlatos  

A área de IN tem se desenvolvido rapidamente em termos de investigação científica e 

desenvolvimento de produtos, por isso é possível encontrar na literatura trabalhos que abordam 

IN sob diferentes aspectos. Esse fato torna mais complexa a atividade de elencar trabalhos 

correlatos. Sendo assim, optou-se por definir parâmetros de comparação que pudessem guiar o 

processo de seleção desses trabalhos. Neste capítulo, são apresentados os parâmetros de 

comparação, o detalhamento dos trabalhos considerados correlatos e, por fim, uma análise 

comparativa dos mesmos. 

3.1. Parâmetros de Comparação 

Para melhor compreensão dos trabalhos correlatos, os seguintes parâmetros de 

comparação foram estabelecidos a partir da organização mais satisfatória das características 

comuns entre os trabalhos pesquisados: 

 Modelo de Processo de Desenvolvimento: trabalhos que indicam modelos ou 

processos que foram utilizados para o desenvolvimento de interfaces em IN; 

 Vocabulário: considerou-se que um trabalho aborda o vocabulário se ele 

identifica qualquer conjunto, banco ou base de gestos. Esse vocabulário deve 

apresentar uma descrição do gesto que pode ser textual e não precisa 

identificar a funcionalidade do mesmo; 

 Templates: trabalhos que abordam templates de gestos implicam em ter uma 

representação gráfica do gesto, tornando-o fácil de ser entendido e utilizado 

em qualquer tipo de aplicação; 

 Aplicações: trabalhos que abordam aplicações mostram exemplos (cases) que 

utilizam gestos como forma de interação. Essas aplicações podem ser de 

qualquer tipo, por exemplo, baseadas em PCs ou dispositivos móveis; 
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 Avaliação com usuários: considera-se que um trabalho relaciona avaliação 

com usuários quando este testa de alguma forma o gesto desenvolvido com 

usuários, obtendo assim um feedback sobre o uso do mesmo. 

A Figura 13 mostra a distribuição quantitativa dos nove trabalhos aqui descritos.  

Nota-se que todos os trabalhos apresentam um vocabulário de gestos, desses, cinco 

também apresentam algum modelo de processo de desenvolvimento de gestos. Dos três 

trabalhos que apresentam algum template de gestos, apenas um deles apresenta um modelo de 

processo de desenvolvimento de gestos. Dos dois trabalhos que apresentam alguma aplicação 

desenvolvida com interação via gestos, apenas um desses também apresenta um modelo de 

processo de desenvolvimento de gestos. De todos os trabalhos, apenas um trabalho explora 

avaliação com usuários, esse mesmo trabalho também apresenta todos os parâmetros de 

comparação utilizados, com a exceção de um modelo de processo de desenvolvimento de gestos. 

Na subseção seguinte são detalhados os aspectos técnicos de cada trabalho selecionado. 

Figura 13 - Distribuição quantitativa dos trabalhos correlatos 

 

3.2. Detalhamento dos Trabalhos Correlatos 

O trabalho descrito em (NIELSEN et al., 2003) e (NIELSEN et al., 2003b) apresenta 

dois processos para desenvolver gestos para interfaces gestuais, um é voltado para a tecnologia 

e o outro é voltado para o lado humano. Esse mesmo processo também é descrito posteriormente 

em (NIELSEN et al., 2008). O processo voltado para tecnologia se preocupa em utilizar gestos 

que sejam facilmente reconhecidos pelos artefatos tecnológicos da época, porém constatou-se 
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que os usuários taxaram os gestos resultantes desse processo como estressantes, ilógicos e até 

impossíveis. O processo voltado para o lado humano favorece gestos fáceis de lembrar e 

executar pelo usuário, intuitivos, lógicos, funcionais e ergonômicos. Esse procedimento é 

dividido em quatro etapas, A, B, C e D.  

Na Etapa A, devem-se definir todas as possíveis funções/ações que serão acionadas 

por meio de gestos. Na Etapa B, devem-se definir gestos protótipos que irão corresponder a 

cada função, isso deve ser feito através de entrevistas com voluntários, observando-os através 

de cenários de onde comunicarão para um avaliador as mesmas mensagens que iriam comunicar 

ao computador. Devem-se gravar as entrevistas para análise posterior. Segundo Nielsen et al., 

é importante afastar pensamentos técnicos nessa etapa, quanto menos o voluntário souber dos 

aspectos técnicos da ferramenta, melhor. O número de pessoas necessárias para esta 

investigação depende de quão amplo o grupo de utilizadores é e quão diversos os resultados do 

teste são.  

Na Etapa C, o procedimento analisa nas gravações das entrevistas da etapa B os gestos 

mais frequentes, a ergonomia dos mesmos, força interna causada por cada gesto, desvio da 

posição neutra, angulações extremas, forças aplicadas nas articulações e duração dos gestos. 

Por último, a Etapa D, na qual o procedimento avalia o vocabulário de gestos através 

de três testes: teste de atribuição de semântica, de memória e de estresse. Cada teste possui uma 

pontuação para poder medir a qualidade do resultado final do vocabulário de gestos, podendo 

até mesmo optar por repetir o procedimento descrito por Nielsen et al.. 

 No teste de semântica, são apresentados ao voluntário os gestos escolhidos na etapa 

anterior e a lista de funções, porém não são reveladas as correspondências entre gesto e função. 

Fica a cargo do voluntário intuir as funções relativas aos gestos. A pontuação é igual à soma 

dos palpites errados dividido pelo número de gestos.  

Os testes de memória medem o conforto e familiaridade do usuário com os gestos. Só 

depois do usuário poder usar os gestos confortavelmente é que ele vai manter o foco na 

aplicação em si e não na interface. Primeiro é mostrado o vocabulário de gestos para cada 

voluntário, depois um slide com as funções, sendo 2 segundos por função. O usuário deve então 

fazer o gesto correspondente a cada função até obter todas corretas; caso erre, o procedimento 

do slide é reiniciado. O vocabulário de gestos é revisado entre cada reinicialização do slide e 

aqui a pontuação corresponde ao número de reinicializações. O resultado é um indicador de 
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quão difícil será para um novo usuário se tornar confortável com o vocabulário de gestos, para 

que estes não roubem o foco das tarefas do usuário. 

O teste de estresse apresenta ao voluntário uma lista sequencial de gestos. Cada 

voluntário deve repetir a sequência uma determinada quantidade de vezes que é determinada 

pelo resultado da divisão de duzentos pelo tamanho do vocabulário de gestos. Depois de 

concluído o teste, o voluntário é questionado sobre quão estressante era cada gesto, fornecendo 

uma classificação geral para cada gesto usado durante um longo tempo, por exemplo, “sem 

problema”, “ligeiramente cansativo”, “irritante”, “doloroso” ou “impossível”. 

Para testar o procedimento voltado para o lado humano, é usada uma aplicação 

hipotética que permite que o usuário coloque objetos virtuais 3D em cima de uma mesa, mova-

os e altere as configurações de estilo sobre eles. As funções determinadas para essa aplicação 

foram “Ativar Menu”, “Selecionar”, “Selecionar Todos”, “Inserir”, “Mover”, “Escala”, 

“Rotacionar”, “Deletar”, “Sim/Confirmar”, “Não/Desfazer” e “Copiar-Colar”. 

Três cenários foram construídos na Etapa B para essa aplicação: o primeiro (Figura 

14) é um bar onde o bartender não consegue escutar o cliente devido ao excesso de barulho no 

ambiente fictício, o cliente deve, então, proceder com gestos para obter seus pedidos;  o segundo 

cenário consiste em um conversar sobre os possíveis posicionamentos de mobília, janelas e 

portas em um ambiente desenhado no papel e esse cenário serve como auxiliar do cenário 

seguinte; no terceiro cenário (Figura 15), o voluntário, agora já familiarizado com a cena, deve 

comunicar onde quer colocar os objetos da cena (mobília, porta e janelas) usando gestos. Todos 

os cenários foram gravados. 

Figura 14 - Primeiro cenário 

 

Fonte: (NIELSEN et al., 2003) 
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Figura 15 - Terceiro cenário 

 

Fonte: (NIELSEN et al., 2003) 

No Passo C, são analisados os vídeos da etapa anterior e são escolhidos os gestos finais 

(Figura 16) baseados nos parâmetros anteriormente mencionados. 

Figura 16 - Gestos finais da aplicação com objetos virtuais 3D 

 

Fonte: (NIELSEN et al., 2003) 
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Na Etapa D, são realizados testes com o vocabulário de gestos apresentado na Figura 

16. Os resultados dos testes são demonstrados na Tabela 2.  

Tabela 2 - Resultado dos testes do Passo D 

 Média Min Max Divergência 

Teste 1 - Semântica 0.10 0.0-0.33 0.02 

Teste 2 – Memória 2.13 0.0-6.0 3.55 

Teste 3 - Stress 2.5 1.0-3.0 0.57 

Fonte: (NIELSEN et al., 2003) 

Segundo Nielsen et al., a análise comparativa de um único vocabulário de gesto requer 

que seja estabelecida uma meta para se atingir com os resultados, o que pode ser difícil de 

predefinir. O melhor seria comparar diferentes vocabulários de gestos. 

A pesquisa de Henze et al. é baseada no trabalho de Nielsen et al.. Henze et al. fazem 

algumas modificações no processo descrito por Nielsen et al. e aplica-as no desenvolvimento 

de um software para tocar músicas, que não foi implementado. (HENZE et al., 2010) 

O processo descrito por Henze et al. também consiste em quatro etapas: contexto de 

uso e funções, design participatório, definição de conjunto de gestos e a última etapa, chamada 

avaliação e melhoramentos.  

Na etapa de contexto de uso e funções, Henze et al. procurou entender o contexto de 

uso de aplicações que tocam música no intuito de começar a definir as funções que seu  tocador 

de músicas hipotético teria. Esse estudo foi dividido em duas partes: na primeira parte o foco 

foi a análise da necessidade e objetivo de escutar música em diferentes situações, através de 

entrevistas com voluntários; na segunda parte, foi apresentado aos voluntários um protótipo que 

reconhece capas de CD`s via webcam e toca uma música do álbum apresentado, com o intuito 

de obter feedback inicial sobre a funcionalidade e o comportamento desejado do sistema 

hipotético. Ao final desta etapa, obtém-se um conjunto inicial de funcionalidades para a 

aplicação hipotética. Nove pessoas participaram dessa etapa. 

O objetivo da etapa de design participatório é validar o conjunto das funções definidas 

na etapa anterior e derivar múltiplos gestos, para cada função, através de técnicas de design 

participatório. Esse estudo também foi dividido em duas partes. Na primeira parte, foi validado 



41 

 

 

 

o conjunto de funções anterior e foram coletadas mais informações a respeito dos hábitos de 

escutar música dos participantes voluntários, através de entrevistas pessoais. O conjunto de 

funções finais foi: “play”, “stop”, “pause”, “próximo”, “anterior” e “modificar volume”. Na 

segunda parte, o foco foi coletar potenciais gestos. Para isso, os voluntários executavam gestos 

para cada função presente em uma lista de funções dada, na frente de um computador equipado 

com uma câmera (Figura 17). Os participantes deveriam anunciar oralmente que função que 

desejavam executar antes de gesticular. A funcionalidade do sistema era simulada por um 

operador de acordo com a respectiva função anunciada pelo voluntário participante. Ao final 

desta etapa, foram obtidas gravações com os gestos candidatos e eles foram classificados como: 

estáticos, dinâmicos ou híbridos. Dez novos voluntários participaram dessa etapa. 

Figura 17 - Exemplo de imagem da câmera do estudo de design participatório 

 

Fonte: (HENZE et al., 2010) 

Na etapa de definição de conjunto de gestos, o objetivo é formalizá-los e definir seus 

conjuntos consistentes. Usando as gravações da etapa anterior pôde-se analisar os gestos 

escolhidos levando-se em consideração, além de conceitos também considerados na Etapa C de 

Nielsen et al., a popularidade ou frequência dos gestos candidatos. Ao final dessa etapa, 

diferente do Passo B do estudo de Nielsen et al., que define um gesto protótipo para cada função, 

o trabalho de Henze et al. define dois gestos protótipos, um estático (Figura 18) e outro 

dinâmico (Figura 19) para cada função, para serem analisados nas próximas etapas. 
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Figura 18 - Gestos Estáticos; (a)Play, (b)Pause, (c) Stop, (d) Aumentar Volume,  

(e) Diminuir Volume, (f) Próximo, (g) Anterior 

 

Fonte: (HENZE et al., 2010) 

Figura 19 - Gestos Dinâmicos; (a)Play/Pause, (b)Stop, (c) Aumentar volume, (d) Próximo 

 

Fonte: (HENZE et al., 2010) 

Na etapa de avaliação e melhoramentos, os dois conjuntos de gestos protótipos são 

avaliados e eventualmente refinados. Além disso, é feita outra pesquisa a respeito das funções, 

se existem outras além das propostas que seriam essenciais para o controle de um tocador de 

músicas. Essa etapa é dividida em três partes. A primeira parte avalia o conjunto de funções já 

determinado e a oportunidade para o participante comentar sobre novas funções. Foi usada uma 

escala comparativa de 1 (desnecessário) até 7 (essencial) para avaliar o conjunto de funções e 

todas foram classificadas com uma média e mediana de, pelo menos, 5,5. A segunda parte 

consiste num teste com usuário usando um ambiente similar ao descrito na etapa de design 
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participatório, no qual cada voluntário participante deveria executar os gestos estáticos e 

dinâmicos de cada função apresentada através de uma lista de funções. Após o término da 

avaliação, cada participante classificava a simplicidade, intuitividade, consistência, facilidade 

de uso e facilidade de lembrança dos gestos (Figura 20). A escala ia de 1 (nem um pouco) a 7 

(perfeito) e, na última parte, o participante poderia dar a sua opinião sobre alguma função que 

ele sentisse falta. Duas pessoas não mencionaram funções extras, outras citaram funções como 

“ir para música aleatória” e “editar lista de músicas”, dando exemplos de gestos para elas. Doze 

voluntários participaram dessa etapa. A etapa final do trabalho de Henze et al. não utiliza os 

testes de semântica, memória e Estresse, que são descritos na Etapa D de Nielsen et al.. 

Figura 20 - Classificação dos gestos estáticos e dinâmicos, usando médias e medianas 

 

Fonte: (HENZE et al., 2010) 

O trabalho descrito em (EPPS; LICHMAN; WU, 2006) desenvolve gestos para 

funções de sistemas horizontais humano-computador, como tabletops, para investigar as 

preferências gestuais dos usuários desses sistemas. Os autores definiram 36 funções, sendo as 

principais: “selecionar”, “abrir”, “mover”, “scroll”, “desenhar”, “cortar/colar”, “rotacionar” e 

“zoom”. Elas foram realizadas por voluntários em um sistema horizontal humano-computador. 

Para cada função, a tela exibia uma imagem estática e era pedido ao usuário para usar gestos na 

realização hipotética das funções, utilizando os objetos exibidos na imagem. Vinte voluntários 

participaram do estudo, sendo treze homens e sete mulheres. A frequência foi usada com critério 

de seleção dos gestos. 

O trabalho de Choi et al. foca em mostrar que os gestos mais populares (mais 

frequentes) em uma pesquisa com usuário não são necessariamente a melhor opção. Para validar 

suas hipóteses, ele usa como estudo de caso um sistema smart-home (CHOI et al., 2014) 

embasando seu estudo na análise dos trabalhos: (NIELSEN et al., 2003), (NIELSEN et al., 
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2003b), (HENZE et al., 2010), (EPPS; LICHMAN; WU, 2006), entre outros. Estas propostas 

apresentam processos de desenvolvimento voltados para gestos nos quais a frequência é 

utilizada como parâmetro de escolha. Cada candidato pensa em um universo restrito de 

possibilidades de gestos para cada função. Se um dos candidatos for um designer de interfaces 

ou mesmo um usuário mais experiente, então suas sugestões podem ser valiosas, sendo assim 

é provável que gestos significativos sejam negligenciados devido à sua baixa frequência. 

Os autores criaram hipóteses que caracterizavam as falhas que os mesmos perceberam 

e conduziram, então, dois experimentos para identificar as falhas supracitadas. O primeiro 

experimento (Figura 21) focou no mapeamento de gestos para a interação com estruturas de 

uma casa e eletrodomésticos e estudou as razões das escolhas de gestos de cada participante. 

No segundo experimento (Figura 21), os participantes foram convidados a escolher o gesto mais 

adequado para cada comando, a partir de uma lista que incluiu a maioria dos provenientes do 

primeiro experimento. Os comandos foram definidos para o cenário de uma smart-home. No 

primeiro experimento, houve 30 participantes e, no segundo, 28. Todos os participantes do 

segundo experimento estavam presentes no primeiro. Após ambos os experimentos, cada 

participante avaliava a adequabilidade do gesto escolhido. 

Figura 21 - Representação visual dos dois primeiros experimentos 

 

Fonte: (CHOI et al., 2014) 

Durante um terceiro experimento, foram analisados e comparados os resultados de 

ambos os experimentos e então se constatou que a maioria dos participantes mudou sua escolha 

de gesto no segundo experimento, e alguns dos gestos, que apenas alguns participantes 

provenientes do primeiro experimento realizaram, foram selecionados como os melhores 

durante o segundo experimento, mostrando assim que gestos com poucas ocorrências podem 
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ser ideais. Choi et al. não concluem qual seria o gesto ideal para as ações escolhidas dentro do 

cenário de uma smart-home, alegando que o foco do trabalho não era esse. 

Em (BODIROZA; STERN; EDAN, 2012), Bodiroza et al. descreve o processo 

utilizado para desenvolver dois tipos de vocabulário de gestos, um humano (HGV) e um 

robótico (RGV), para uma interface humano-robô em um cenário de Robô-garçom. A 

metodologia para o HGV consiste em pedir para voluntários criarem um gesto para certa função 

dada. Caso não haja um percentual de gestos similares acima de 25% para uma determinada 

função, deve-se então repetir o procedimento para essa função, só que agora dando opções de 

gestos para os voluntários. A metodologia para o RGV consiste em mostrar vídeos de robôs 

realizando gestos e perguntar aos voluntários se tais gestos correspondem à função desejada. 

No referido artigo, somente a metodologia para o HGV foi executada. 

O trabalho (MA; PATERSON; POLLICK, 2006) gerou um vocabulário de 

movimentos contendo 4.080 movimentos humanos a partir de gravações, usando um sistema 

de câmera de alta velocidade de captura. A partir do uso do 3D Studio MAX e MATLAB, os 

autores processaram e converteram os dados de captura de movimento em formatos úteis para 

animação. O vocabulário contém dados de 30 indivíduos e cada indivíduo disponibilizou os 

dados relativos às seguintes ações consideradas, pelos autores, comuns no cotidiano: andar, 

bater (em uma porta), jogar (uma bola) e levantar (uma lata de spray), bem como para as 

sequências dessas diferentes ações. Para todas as ações, os movimentos foram capturados em 

diferentes emoções (raiva, felicidade, neutralidade e tristeza) e para as ações de bater, jogar e 

levantar foram obtidas dez repetições de cada movimento em cada emoção. Segundos os autores, 

o uso em potencial desse vocabulário inclui a análise computacional e de comportamento de 

como gênero, emoção e identidade são codificados e decodificados do movimento humano. 

Também auxilia na síntese de animação de caráter humano, já que tal vocabulário provê uma 

coleção de movimentos de ação única, como também sequências desses movimentos. Os 

autores ainda mencionam que tal vocabulário também seria adequado para o estudo das fontes 

de variabilidade nos movimentos, já que um mesmo ator realiza repetidas vezes cada 

movimento. 

A pesquisa de Bon-Woo Hwang (HWANG; KIM; LEE, 2006) trata da construção de 

um banco de dados de gestos corporais, contendo 14 gestos normais do cotidiano, realizados 

por 20 participantes com idade entre 60 e 80 anos; 10 gestos anormais, caracterizando situações 
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de emergência como uma queda repentina; e 30 gestos de comando, tais como apontar, 

realizados por 20 participantes com idades entre 10 e 30 anos. O banco de dados é formado por 

dados de movimentação 3D, vídeos estéreo 2D e dados de silhueta 2D.  

Gestos normais (Figura 22): sentando numa cadeira, levantando de uma cadeira, 

andando até um local, tocando em um joelho e na cintura, levantando a mão direita, esticando 

uma mão, flexionando a cintura, sentando no chão, abaixando-se até o chão, deitando no chão, 

acenando uma mão, andando para frente e andando circularmente. 

Figura 22 - Exemplo de gestos normais 

 

Fonte: (HWANG; KIM; LEE, 2006) 

Gestos anormais (Figura 23): caindo para a frente (em pé), caindo para a trás (em pé), 

caindo para a esquerda (em pé), caindo para a direita (em pé), estava sentado no chão e caiu 

para a esquerda, caindo para a direita (sentado no chão), caindo para atrás (sentado no chão), 
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caindo para esquerda (sentado no chão), caindo para direita (sentado no chão), caindo para a 

frente (sentado numa cadeira). 

Figura 23 - Exemplo de gestos anormais 

 

Fonte: (HWANG; KIM; LEE, 2006) 

Gestos de comando (Figura 24): sim, não, mover a mão para frente, mover a mão para 

trás, mover a mão para cima, mover a mão para baixo, mover a mão para a direita, mover a mão 

para a esquerda, apontar abaixo-esquerda, apontar abaixo-centro, apontar abaixo-direita, 

apontar meio-esquerda, apontar meio-centro, apontar meio-direita, apontar topo-esquerda, 

apontar topo-centro, apontar topo-direita, desenhar “O”, desenhar “X”, sinalizar para chamar 

alguém para se aproximar, desenhar ‘0’, desenhar ‘1’, desenhar ‘2’, desenhar ‘3’, desenhar ‘4’, 

desenhar ‘5’, desenhar ‘6’, desenhar ‘7’, desenhar ‘8’, desenhar ‘9’.  
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Figura 24 - Exemplo dos gestos de comando 

 

Fonte: (HWANG; KIM; LEE, 2006) 

Segundo os autores, o banco de dados pode ser potencialmente usado no 

desenvolvimento de algoritmos de reconhecimento de gestos 3D que usem informações de 

profundidade a partir de câmeras estéreo; na avaliação de algoritmos estimativos de 

componentes corporais 2D/3D a partir de cores ou imagens do tipo silhueta de vários gestos; 

na avaliação de algoritmos de reconhecimento de gestos 2D sob variações de pose; e na 

avaliação de algoritmos de reconhecimento de gestos a partir da posição ou ângulo de 

componentes do corpo. 

O trabalho (BACIM; NABIYOUNI; BOWMAN, 2014) trata de uma técnica para 

anotação de nuvem de pontos baseada na entrada de gestos a mão livre, chamado Slice-n-Swipe 

(Figura 25). Essa técnica usa refinamento progressivo para possibilitar que o usuário 
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especifique os pontos de interesse. O Slice-n-Swipe usa o LeapMotion para permitir aos 

usuários cortar interativamente o dataset e assim remover os pontos indesejados.  

Figura 25 - Slice-n-Swipe em ação 

 

Fonte: (BACIM; NABIYOUNI; BOWMAN, 2014) 

Essa ferramenta trabalha com 2 gestos: cortar (slice) e roubar (swipe), sendo que o 

swipe tem de ser sempre perpendicular ao gesto de cortar. Além disso, o usuário pode usar o 

teclado para adicionar comentários e controla a câmera com a mão não dominante através de 

um mouse especial, 3DConnexion SpacePilot Pro 3D Mouse, que pode ser visto na Figura 26. 

Tal trabalho é apenas um exemplo de aplicação que emprega gestos, mas não utiliza nenhum 

processo de desenvolvimento de vocabulário de gestos, template, nem mesmo testa a aplicação 

final em relação à satisfação dos usuários a respeito da naturalidade da interface. 

Figura 26 - 3DConnexion SpacePilot Pro 3D Mouse 

 

Fonte: (BACIM; NABIYOUNI; BOWMAN, 2014) 

Em (JEONG et al., 2012), é proposto um sistema de controle específico para TV que 

possui câmera única. Tal sistema explora uma alternativa ao controle remoto nas funções mais 

frequentemente utilizadas ao assistir TV. Para determinar essas funções, utilizou-se um 

questionário aberto ao público, assim obtiveram-se como mais populares as seguintes funções: 
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volume, canal, stop/play e busca rápida. Não houve um processo específico para definir os 

gestos correspondentes às funções mencionadas que foram determinados pelos próprios 

desenvolvedores. O template dos gestos escolhidos era visível na tela da TV (Figura 27). 

Figura 27 - Ambiente do trabalho desenvolvido 

 

Fonte: (JEONG et al., 2012) 

Após o desenvolvimento do protótipo do trabalho, 15 voluntários utilizaram-no e 

responderam um questionário no qual a maioria dos participantes concordou que o sistema 

proposto pode ser usado de forma conveniente e divertida, ao se familiarizarem com ele, porém 

houve reclamações sobre o conforto e diversidade dos gestos, o que ressalta a importância de 

um bom processo de desenvolvimento de gestos para melhorar a experiência final do usuário. 

3.3. Análise Comparativa 

Na  

 

Tabela 3, podem-se comparar os trabalhos citados neste capítulo. Dentre eles, pôde-se 

observar que existem trabalhos sobre processo de desenvolvimento de gestos que não se 

preocupam em aplicar o vocabulário final no desenvolvimento de um protótipo. Outros 

trabalhos apenas desenvolvem um vocabulário de gestos sem se preocupar com o processo de 

desenvolvimento dele. Alguns trabalhos não esboçam um template dos seus gestos finais, o que 

pode dificultar o entendimento ou mesmo a repetição de um experimento realizado neles. Pode-

se ainda observar trabalhos que se preocupam em avaliar a experiência do usuário final.  
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Tabela 3 - Comparação entre os trabalhos anteriormente descritos 

 
Processo de 

Desenvolvimento  
Vocabulário Templates Aplicações  

Avaliação 

com 

Usuários 

(NIELSEN et 

al., 2003) 
X X    

(HENZE et al., 

2010) 
X X    

(EPPS; 

LICHMAN; 

WU, 2006) 

X X    

(CHOI et al., 

2014) 
X X X   

(BODIROZA; 

STERN; 

EDAN, 2012) 

X X    

(MA; 

PATERSON; 

POLLICK, 

2006) 

 X    

(HWANG; 

KIM; LEE, 

2006) 

 X X   

(BACIM; 

NABIYOUNI; 
 X  X  
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BOWMAN, 

2014) 

(JEONG et al., 

2012) 
 X X X X 

 

Diante do exposto, o escopo do trabalho aqui proposto procura englobar: 

(i) um processo de desenvolvimento que auxilie o designer a utilizar gestos em uma 

aplicação; 

(ii) uma aplicação de tal processo na criação de uma aplicação piloto, determinando 

um vocabulário de gestos que represente suas funções; 

(iii) o vocabulário definido para propor também um template que mostre de modo mais 

prático como os gestos devem ser utilizados; 

(iv) a utilização do template para o desenvolvimento desta aplicação-piloto; 

(v) o teste da aplicação-piloto com usuários reais no intuito de validar indiretamente o 

template e o vocabulário propostos, como também o processo. 
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Capítulo 

4 
Modelo de Processo para Desenvolvimento de Gestos 

Neste capítulo é formulado o processo de desenvolvimento de gestos (PDG) para 

funções/ações de uma dada aplicação, no intuito de auxiliar designers de interfaces na utilização 

de gestos em suas aplicações. Ao final desse processo, obtêm-se um vocabulário e template de 

gestos dedicados à aplicação em questão.  

4.1. Modelo de Processo 

O PDG para funções/ações de uma dada aplicação possui três etapas conforme 

ilustrado na Figura 28. Cada etapa é detalhada em atividades e inclui a elaboração de artefatos. 

A primeira etapa consiste na determinação das funções. A segunda etapa abriga as atividades 

de identificação de cenários de testes, análise e registro de gravações e culmina na definição do 

vocabulário de gestos. A última e terceira etapa consiste no refinamento do vocabulário de 

gestos até sua versão final. Nas subseções seguintes cada etapa é detalhada. 
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Figura 28 - Representação do PDG 

 

4.1.1. Determinar Funções 

Para se utilizar desse PDG, supõe-se que se esteja desejando construir uma interface 

gestual para uma aplicação nova ou já existente. Nessa primeira etapa, o objetivo é analisar tal 

aplicação e definir quais funções dela irão ser acionadas por gestos. 

Para melhor entender essa etapa, observe o exemplo da Figura 29. Essa imagem foi 

tirada do jogo Fruit Ninja produzido pela HALFBRICK STUDIOS e nele o jogador deve cortar 

as frutas que vão aparecendo na tela. No caso da plataforma XBOX 360, o Kinect captura os 

gestos do usuário para possibilitar a interação com o jogo e a função principal do Fruit Ninja 

seria “cortar”, mas como também são utilizados gestos no menu do jogo, pode-se identificar 

outras funções de menu tais como “selecionar” e “cancelar”. Na presente etapa, caberia então 

ao desenvolvedor definir quais dessas funções seriam acionadas por gesto: somente “cortar” ou 

também outras funções referentes à manipulação do menu? No referido jogo é possível 

manipular todo ele através de gestos, porém cabe ao desenvolvedor de cada aplicação 

determinar as funções a serem acionadas por gestos. 
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Figura 29 - Fruit Ninja 

 

Fonte: (HALFBRICK STUDIOS, 2010) 

Essa etapa não se preocupa com nenhum tipo de gestos, apenas em determinar as 

ações/funções às quais se deseje atribuir gestos, dentro do contexto da aplicação para a qual se 

deseje desenvolver uma interface de gestos. 

4.1.2. Segunda Etapa 

A segunda etapa possui três atividades, conforme representado na Figura 30. A 

primeira atividade, “Aplicar Cenário(s) de Teste(s)”, consiste em testes com voluntários no 

intuito de gerar gestos para as funções determinadas na etapa anterior. Nessa etapa, são criados 

um ou mais cenários de testes que contextualizem as funções desejadas para estimular o 

voluntário a executá-la. Nos testes, o número de participantes deve ser diretamente proporcional 

à diversidade dos gestos obtidos para cada função, ou seja, à medida que os testes são aplicados, 

quanto mais diversos os gestos atribuídos a uma dada função, mais voluntários serão 

necessários. Todos os testes deverão ser gravados. 

A segunda atividade, “Analisar e Registrar Gravações”, forma um ciclo junto à 

primeira atividade. Isso ocorre porque o objetivo na segunda atividade é analisar e registrar o 

que acabou de ocorrer na primeira atividade, produzindo então um artefato. Esse artefato é 

analisado e, se necessário, pode-se voltar à primeira atividade para executarem-se mais testes. 

Quando a “Aplicar Cenários de Teste” é executada pela segunda vez em diante, ocorre uma 

mudança: os gestos obtidos em suas execuções posteriores são oferecidos agora como sugestões 

ao final de cada teste, ou seja, o voluntário vai executar o teste normalmente e, ao terminá-lo, 
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lhe será apresentada uma lista dos gestos já obtidos anteriormente, em seguida cabe a cada 

voluntário manter ou mudar sua escolha de gesto original. Quando os resultados presentes no 

artefato forem julgados suficientemente favoráveis, deve-se seguir para a atividade seguinte.  

Na terceira atividade, “Definir Vocabulário(s) de Gestos”, os gestos mais favoráveis 

são então determinados com base nos artefatos produzidos anteriormente, levando em 

consideração os mais frequentes, os escolhidos pelo designer e aqueles cuja movimentação e 

postura não comprometam estruturas físicas tais como articulações. Deve-se produzir um 

template dos gestos escolhidos, para ser usado na terceira etapa. É importante destacar que se 

pode determinar variados vocabulários de gestos-protótipos nessa atividade. Ao final dessa 

segunda etapa, têm-se como produto dois artefatos: os registros dos gestos identificados nas 

gravações e o template dos gestos escolhidos. 

Figura 30 - Representação da Segunda Etapa 

 

4.1.3. Terceira Etapa 

Na terceira e última etapa, em “Testar Vocabulário(s)”, o PDG avalia o(s) 

vocabulário(s) de gestos através de três testes: teste de atribuição de semântica, de memória, e 

de Estresse, conforme descrito por Nielsen et al.. Cada teste tem sua pontuação e no final será 

possível decidir o melhor vocabulário através da comparação de suas pontuações. No caso de 

apenas um vocabulário, a pontuação servirá como base para inferir a qualidade dele. 

O teste de atribuição semântica consiste em apresentar ao voluntário um vocabulário 

de gestos e a lista de funções, porém não são reveladas as correspondências entre gesto e função, 
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fica a cargo do voluntário intuir as funções relativas aos gestos. A pontuação é igual à soma dos 

palpites errados, dividido pelo número de gestos.  

Os testes de memória medem o conforto e familiaridade do usuário com os gestos de 

um dado vocabulário, pois só depois de o usuário poder usar os gestos confortavelmente é que 

ele vai manter o foco na aplicação em si e não na interface. Primeiro é mostrado o vocabulário 

de gestos para cada voluntário, depois um slide com as funções, sendo 2 segundos por função. 

O voluntário deve então fazer o gesto correspondente a cada função até obter todas corretas. 

Caso erre, o procedimento do slide é reiniciado. Entre cada reinicialização do slide, o 

vocabulário de gestos é revisado com o voluntário. Aqui, a pontuação corresponde ao número 

de reinicializações. O resultado é um indicador de quão difícil será para um novo usuário se 

tornar confortável com tal vocabulário de gestos, para que assim os gestos não roubem o foco 

das tarefas do usuário. 

O teste de estresse apresenta ao voluntário uma lista sequencial de gestos. Cada 

voluntário deve repetir a sequência uma determinada quantidade de vezes que é definida pelo 

designer e deve ser suficiente para o voluntário poder inferir sobre qualquer possível 

desconforto. Depois de concluído o teste, o voluntário é questionado sobre quão estressante é 

cada gesto-protótipo, fornecendo uma classificação geral para aquele usado durante um longo 

tempo, por exemplo, “sem problema”, “ligeiramente cansativo”, “irritante”, “doloroso” ou 

“impossível”.  Ao final dos testes, deve-se elaborar um relatório com os resultados. No caso de 

mais de um vocabulário, pode-se então comparar os vocabulários através de suas pontuações e 

classificações. Ao final dessa atividade, deve-se determinar qual o vocabulário mais apropriado 

para ser o vocabulário final. 

Em “Apresentar Vocabulário Final de Gestos”, deve-se desenhar um template final 

para os gestos do vocabulário final escolhido, assim, pode-se dar início à implementação desses 

na aplicação escolhida. 

4.2. Artefatos 

Como foi mencionado, algumas etapas do PDG mencionado (Figura 28) produzem 

artefatos. O primeiro artefato a ser produzido é “Registros dos Gestos Identificados nas 

Gravações” e, ao final desse PDG, irão haver uma ou mais versões deste artefato, visto que 

cada vez que a atividade “Analisar e Registrar Gravações” é executada, uma nova versão deste 
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artefato é criada. O segundo artefato é “Template dos Gestos Escolhidos para o(s) 

Vocabulário(s) de Gestos”, resultante da atividade “Definir Vocabulários de Gestos”. Deve ser 

gerado um template para cada vocabulário de gesto escolhido, lembrando que o desenvolvedor 

pode escolher determinar um ou mais vocabulários, a partir dos resultados obtidos com o(s) 

“Registro(s) dos Gestos Identificados nas Gravações”. Em “Testar Vocabulário(s)”, é gerado 

um “Relatório dos Resultados dos Testes” e neste são encontrados os dados de um ou mais 

vocabulários nos Testes de Semântica, Memória e Estresse. A partir desse artefato, pode-se 

escolher qual vocabulário obteve resultado mais favorável, para tornar-se o vocabulário final, 

ou no caso de um só vocabulário, inferir a qualidade dele. Em “Apresentar Vocabulário Final 

de Gestos” é gerado um “Template dos Gestos Finais”, no qual o desenvolvedor poderá 

encontrar representações dos gestos do vocabulário final escolhido, e então usar esse artefato 

como base para implementar os gestos na aplicação. 
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Capítulo 

5 
Experiência de Uso do Processo 

O PDG anteriormente descrito foi aplicado na criação de gestos para ambientes tridimensionais. 

O uso de ambientes 3D para manipulação de objetos virtuais pode ser visto em aplicações de 

treinamento e ensino. Na tridimensionalidade do cotidiano, manipulamos objetos o tempo todo 

e ter como opção uma interação mais próxima da realidade pode auxiliar a experiência 

educativa do aprendente. 

5.1. Cenário de Uso: Navegação Tridimensional 

Para demonstrar a execução do PDG, foi decidido criar uma aplicação de manipulação 

de objetos em ambiente tridimensional via interface gestual. Visando criar uma aplicação que 

contribua para o estudo da interação gestual em ambientes 3D, buscou-se definir funções de 

manipulação que sejam úteis para a maioria das aplicações nesse contexto. As primeiras funções 

escolhidas foram “escalonar”, “transladar” e “rotacionar”, visto que essas são as principais 

transformações geométricas tanto bidimensionais como tridimensionais na computação gráfica 

(FOLEY et al., 2005). Também foram incluídos “selecionar” e “parar” por estarem 

relacionados com o início e o fim de interações em geral. Um cubo foi definido como o objeto 

a ser manipulado e o nome escolhido para a aplicação foi CuboIN (Interação Natural). A 

execução do PDG para a criação dos gestos para o CuboIN é explicada na seção seguinte. 

5.2. Executando o Processo 

Para melhor entender o decorrer do PDG, observe que certas atividades podem ser 

executadas múltiplas vezes (Figura 31). Também é importante observar que o número de 

voluntários pode variar de acordo com as necessidades da etapa. 
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Figura 31 - PDG para o CuboIN 

 

5.2.1. Etapa 1: Determinar Funções 

 A primeira etapa do PDG é determinar quais funções da futura aplicação receberão 

gestos como gatilho. No caso do CuboIN, tais funções foram “escalonar”, “transladar”, 

“rotacionar”, “selecionar” e “parar”. 

5.2.2. Etapa 2 : Aplicar Cenário(s) de Teste(s); Analisar e Registrar Gravações; Definir 

Vocabulário(s) de Gestos 

A atividade “Aplicar Cenário(s) de Teste(s)” contou primeiramente com 12 

voluntários, alunos de Ciência da Computação e também um aluno de Design. Foi criada uma 

aplicação-cenário, chamada CuboMT (Figura 32), referente às iniciais de Mouse e Teclado, 

para estimular os voluntários a produzirem gestos para as funções mencionadas anteriormente. 

Essa aplicação consistia em um cubo que podia ser selecionado (para iniciar as interações), 

rotacionado, escalonado, transladado e parado (todas as interações eram paradas), através do 

mouse e teclado. Cada voluntário era apresentado à aplicação CuboMT e então era pedido para 

que cada um deles fizesse gestos que mais lhe fossem intuitivos para a função da aplicação que 

fosse anunciada pela pessoa que conduzia o teste (operador). À medida em que os voluntários 

executavam um gesto, o operador ia manipulando o mouse e teclado e fim de trazer um feedback 

mais realista para o voluntário. Ao final do teste, todos os voluntários forneceram um gesto para 

todas as funções do CuboMT e todos os testes foram gravados.  
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Figura 32 - CuboMT 

 

Seguiu-se, então, para a atividade seguinte, “Analisar e Registrar Gravações”. Nessa 

atividade, as gravações da primeira rodada de testes foram analisadas e registradas conforme 

mostra as Tabelas Tabela 4 e Tabela 5. Os gestos mais populares de cada função foram: S1, R3, 

T2, E1 e P2. Aqui foi tomada a decisão de efetuar uma segunda rodada de testes, repetindo a 

primeira atividade “Aplicar Cenário(s) de Teste(s)” com alguns incrementos, a fim de verificar 

qual seria o aumento na variedade dos gestos produzidos nela.  

Tabela 4 - Selecionar, Rotacionar, Transladar 

Selecionar Rotacionar Transladar 

 
Clicar no Objeto 

S1 

 
R1  

T1 

 
S2 

 
R2 ”T2” 
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S3 

 
“R3” 

T3 

 

 
“R4” 

 
T4 

 

 

 
R5 

 

 

 
R6 

 

 

Tabela 5 - Escalonar, Parar 

Escalonar Parar 

 
E1 

 

 
Clicar no Objeto 

P1 
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E2 

 
P2 

 
E3 

 
P3 

 
Sem mover o braço 

E4 

 
P4 

 

E5 

 
P5 

 

 
P6 

 

Na segunda rodada de testes, a modificação foi que, ao final da execução do teste com 

o Cubo com cada voluntário, seriam mostrados os gestos nas Tabelas Tabela 4 e Tabela 5 e 

então cada voluntário poderia mudar sua escolha de gesto, caso preferisse algum dos gestos 
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apresentados. A segunda rodada também contou com 12 voluntários, estudantes de Ciência da 

Computação. 

Analisando as gravações da segunda rodada de testes, na atividade “Analisar e 

Registrar Gravações”, pôde-se observar que os registros mostraram um novo gesto para 

“Selecionar”, dois novos gestos para “Rotacionar” e “Transladar”, e três para “Escalonar” e 

“Parar”. Os gestos mais populares eram S1, R3, T2, E1 e P2. Foi decidido fazer uma terceira 

rodada de testes com voluntário de outras áreas, agora adicionando como opções os gestos 

obtidos na segunda rodada de testes. 

Os voluntários da Terceira rodada de testes totalizavam 12 e eram estudantes das mais 

variadas áreas de estudo, incluindo Engenharia Civil, Elétrica, Direito, Administração Pública 

e Medicina. A análise das gravações da terceira rodada mostraram que houve dois novos gestos 

para “Selecionar”, “Rotacionar” e “Escalar”, quatro para “Transladar” e nenhum novo gesto 

para “Parar”. Os gestos mais populares com esse último grupo de voluntários foram S1, R3, T2, 

E4 e P2, mas para o total de 36 voluntários os mais populares permaneceram S1, R3, T2, E1 e 

P2. Observando que de 12 para 36 voluntários, em amostras de 12, apenas um gesto favorito 

mudou, de E1 e E4. Os resultados foram considerados suficientemente satisfatórios e foi 

decidido proceder para a próxima atividade “Definir Vocabulário(s) de Gestos”. Mais detalhes 

sobre cada rodada de testes podem ser encontrados no artefato “Registro dos Gestos 

Identificados nas Gravações”, produzido e incrementado a cada execução da atividade de 

“Analisar e Registrar de Gravações”, após cada rodada de testes. Esse artefato está em anexo 

no fim deste documento. 

Na terceira atividade da segunda etapa, foram selecionados dois vocabulários de gestos, 

um contendo os gestos S1, R3, T2, E1 e P2, os mais populares entre os 36 voluntários, e outro 

contendo S3, R7 (Tabela 6), T1, E4 e P8 (Tabela 6), escolhas menos populares, porém 

consideradas boas para serem comparadas ao primeiro vocabulário. Os templates produzidos 

nessa atividade podem ser vistos nas Tabelas Tabela 7 e Tabela 8, como também no artefato 

“Templates dos Gestos Escolhidos para os Vocabulários de Gestos”, em anexo no final deste 

documento. Adicionalmente foram produzidos videos demonstrando vocabulários de gestos 111 

e 212. 

                                                 
11 https://youtu.be/i2vDWsnBN_g 
12 https://youtu.be/yr1ej_7BLf4 
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Tabela 6 - Gestos R7 e P8 

Rotacionar Parar 

 

 

R7 

 

“Clicar” no objeto, se ele já 

estiver selecionado, isso irá parar 

futuras interações com ele. 

P8 

 

Tabela 7 - Template do Vocabulário de Gestos 1 

Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 
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Tabela 8 - Template do Vocabulário de Gestos 2 

Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Etapa 3 : Testar Vocabulário(s); Apresentar Vocabulário Final de Gestos 

Foram executados, com os dois vocabulários apresentados, os Testes de Semântica, 

Memória e Estresse da terceira e última etapa. Nesta etapa, contou-se com 19 voluntários, 

estudantes de várias áreas, dentre elas Engenharia Civil, Medicina, Ciência da Computação, 

Engenharia Elétrica, Direito, Enfermagem e Educação Física. 

No Teste de Atribuição Semântica, uma lista com as funções anteriormente 

comentadas (Figura 33) e os templates individuais dos gestos (Figura 34) foram apresentados a 

cada voluntário. Foi, então, pedido a cada voluntário para indicar qual gesto correspondia a qual 

função, isso para cada Vocabulário de Gesto (VG). O resultado pode ser visto na Tabela 9. 

Lembrando que a pontuação nesse teste corresponde à soma dos palpites errados dividido pelo 

número de gestos, então a melhor pontuação seria zero. 
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Figura 33 - Lista de Funções 

 

Figura 34 - Template da Função “Selecionar” do VG 1  
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Tabela 9 - Resultado do Teste de Atribuição Semântica 

 VG 1 VG 2 

Pontuação Média 

1,4 

Em 19 voluntários 

houve um total de 7 

palpites errados das 5 

funções 

1,8 

Em 19 voluntários 

houve um total de 9 

palpites errados das 5 

funções  

 

O teste de memória mostrou a cada voluntário os templates dos VGs 1 e 2 (Figura 35), 

depois um slide de folhas de papel com as funções (Figura 36), parando 2 segundos em cada 

folha com o nome de uma função. Era pedido ao voluntário para fazer o gesto correspondente 

a cada função até obter todas corretas e, em caso de erro(s), o procedimento era reiniciado. 

Entre cada reinicialização do slide, o vocabulário de gestos era revisado com o voluntário. 

Figura 35 - Template de Todos os Gestos dos VGs 1 e 2 
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Figura 36 -  Slide da Função "Selecionar" 

 

A pontuação do teste de memória corresponde ao número de reinicializações 

necessárias até os voluntários acertarem todos os gestos perguntados pelo slide, em que zero 

seria a melhor pontuação. Cada voluntário realizou o teste de memória duas vezes, uma para 

cada VG. Os resultados dos testes podem ser observados na Tabela 10. 

Tabela 10 - Resultados do Teste de Memória 

 VG 1 VG 2 

Pontuação Média 

1 

1 reinicialização 

em 19 voluntários 

2 

2 reinicializações 

em 19 voluntários 

 

O Teste de Estresse apresentou aos voluntários uma lista sequencial dos gestos dos VGs 

1 e 2. Cada voluntário deveria repetir a sequência 50 vezes. As sequências não misturavam os 

gestos de cada VG, sendo assim cada voluntário executou duas listas sequenciais de gestos, 

uma do VG 1 e outra do VG 2. Após a conclusão das listas, cada voluntário respondeu um 

questionário (Figura 37), para cada vocabulário, sobre quão estressante foi cada gesto, 

classificando-os em “sem problema”, “ligeiramente cansativo”, “irritante”, “doloroso” ou 

“impossível”.  O resultado pode ser visto nas Tabelas Tabela 11 e  
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Tabela 12. 

 

Figura 37 - Questionário do Teste de Estresse - VG 1 

 

 

 

Tabela 11 - Resultado do Teste de Estresse - VG 1 

 
Se-

lecionar 
Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“sem problema” 19 15 19 10 19 

“ligeiramente 

cansativo” 
 4  8  

“irritante”    1  

“doloroso”      

“impossível”      
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Tabela 12 - Resultado do Teste de Estresse - VG 2 

 
Se-

lecionar 
Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“sem problema” 15 10 18 16 19 

“ligeiramente 

cansativo” 
4 5 1 3  

“irritante”  4    

“doloroso”      

“impossível”      

 

Mais detalhes sobre os testes anteriormente descritos podem ser encontrados no 

artefato “Relatório dos Resultados dos Testes de Semântica, Memória e Estresse”, produzido 

ao final dessa atividade. É importante destacar que os testes começaram nove vezes pelo VG 1 

e dez vezes pelo VG 2. Ao final dos testes, o VG 1 foi ligeiramente melhor que o VG 2, sendo 

que o gesto para “Escalonar” do VG 2 obteve resultado significativamente melhor que o do VG 

1. Sendo assim, em “Apresentar Vocabulário Final de Gestos” o vocabulário final de gestos 

escolhido continha todos os elementos do VG 1, menos “Escalonar” que foi absorvido do VG 

2. O template dos gestos do VG final (S1, R3, T2, E4 e P2) pode ser observado na Tabela 13, 

como também no artefato “Template dos Gestos Finais”. Ambos os artefatos estão em anexo 

no final deste documento. Foi também produzido um video demonstrando os gestos do 

vocabulário final de gestos13. 

 

 

 

 

                                                 
13 https://youtu.be/Ow5NLTUblTA 
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Tabela 13 - Template Final 

Selecionar Rotacionar Transladar Escalar Parar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Validação do Template Final 

Com intuito de validar o template final gerado ao término da execução do processo 

proposto neste trabalho, foi desenvolvida a aplicação CuboIN, que utiliza o Leap Motion como 

dispositivo de captura de gestos. Além do desenvolvimento da aplicação que possibilita a 

concretização dos gestos sugeridos no template, foi avaliada a experiência de usuário das 

aplicações com o intuito de trazer a visão e sensação deles na prática da interação dos gestos 

propostos. 

5.3.1. Desenvolvimento do CuboIN e CuboMT 

A aplicação CuboIN foi criada a partir da integração dos gestos com a aplicação-

cenário CuboMT, ambas foram feitas usando o Unity . Eventos de mouse e teclado ou do Leap 

Motion acionam métodos e propriedades do Unity, e este último é responsável pela produção 

visual das aplicações mencionadas. Observe o diagrama de casos de uso UML de ambas as 

aplicações na Figura 38. 
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Figura 38 – Diagrama de Casos de Uso do CuboIN e CuboMT 

 

Primeiro será explicado como o Unity executa a rotação, translação e escalonamento 

dos objetos, depois como é a lógica por trás de Selecionar e Parar, por último será explicado 

como, em cada aplicação, os eventos de mouse e teclado ou Leap Motion são tratados.  

Para a rotação e escalonamento do objeto em cena é utilizado, em ambas as aplicações, 

respectivamente, o método transform.Rotate( ) e a propriedade transform.localScale da 

biblioteca do Unity. Para a translação do objeto, no CuboIN  utiliza-se o método 

transform.Translate( ), já no CuboMT é utilizada a propriedade transform.position.  

Para Selecionar e Parar, ambas as aplicações contam com a variável booleana 

“selecionado”, que, quando true, indica que o objeto cubo está selecionado e, quando false, 

indica que não se deseja haver interação com o objeto, ignorando assim qualquer evento de 

mouse e teclado ou Leap Motion. O Unity conta com um método Start( ) que é chamado uma 

vez no início da aplicação, e um método Update( ) que é chamado a cada novo frame. A cada 

Update( ) é checado o estado de “selecionado”. 

No CuboMT, para selecionar o cubo, deve-se clicar nele, o Unity captura então o 

evento de mouse OnMouseDown( ) e torna o valor da variável “selecionado” true. No CuboIN, 
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o Leap Motion captura o gesto TYPESCREENTAP que já vem pré-definido em sua biblioteca 

e então segue modificando o valor da variável “selecionado” para true. 

No CuboMT, para rotacionar o cubo, deve-se clicar com o primeiro botão do mouse e 

arrastar, o Unity então captura o evento de mouse GetMouseButton (0) e passa a usar a 

localização do ponteiro do mouse como parâmetro no transform.Rotate( ) enquanto o primeiro 

botão continuar pressionado. No CuboIN, para rotacionar, o Leap Motion analisa a 

probabilidade de rotação em relação ao frame anterior (RotationProbability(previousframe)) e 

a diferença no valor do eixo da mão do frame anterior para o atual 

(RotationAxis(previousframe)), sendo este utilizado como parâmetro no transform.Rotate( ). 

Em ambas as aplicações, para que o mencionado ocorra é necessário que “selecionado” seja 

true. 

No CuboMT, para transladar o cubo, deve-se clicar com o segundo botão do mouse e 

arrastar, o Unity então captura o evento de mouse GetMouseButton (1) e passa a atualizar a 

posição corrente do cubo (currentPosition), em relação a localização do ponteiro do mouse, 

enquanto o segundo botão continuar pressionado. No CuboIN, para transladar, o Leap Motion 

analisa a probabilidade de translação em relação ao frame anterior 

(TranslationProbability(previousframe)) e o quão perto a posição mão está de ser um punho 

(GrabStrength), caso o valor dessa variável seja baixo (mão aberta) então o Unity passa a 

utilizar a posição da mão como parâmetro no transform.Translate( ). Em ambas as aplicações, 

para que o mencionado ocorra, é necessário que “selecionado” seja true. 

No CuboMT, para escalonar o cubo, deve-se movimentar a barra de rolagem (scroll) 

do mouse, o Unity então captura o evento GetAxis("Mouse ScrollWheel") e passa a atualizar a 

escala local do cubo (localScale), em relação à direção em que se está empurrando o scroll do 

mouse, enquanto continua-se a movimentá-lo. No CuboIN, para escalonar, o Leap Motion 

analisa a probabilidade de escalonamento em relação ao frame anterior 

(ScaleProbability(previousframe)) e a proximidade dos dedos da mão, entre si, em relação ao 

frame anterior (ScaleFactor(previousframe)). O valor “1” indica que não houve escalonamento, 

valores acima de “1” indicam aumento na escala, entre “0” e “1” redução, então o Unity passa 

a esses valores para modificar a escala do objeto (localScale). Em ambas as aplicações, para 

que o mencionado ocorra, é necessário que “selecionado” seja true. 
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No CuboMT, para Parar o cubo, deve-se apertar a barra de espaço do teclado, entào o 

Unity captura o evento de teclado GetKeyDown("space") e torna o valor da variável 

“selecionado” false. No CuboIN, o Leap Motion verifica quão perto a mão está de ser um punho 

(GrabStrength), caso o valor dessa variável seja baixo (mão aberta), então o Unity conta quanto 

tempo se passou com a mão parada e aberta e caso fique aproximadamente dois segundos o 

Unity torna o valor da variável “selecionado” false. 

5.3.2. Avaliação da Experiência de Usuário 

Neste trabalho, optou-se pela avaliação da experiência de usuário que analisa de 

forma mais ampla a interação usuário-sistema e compreende a relação mais íntima do usuário 

e suas sensações com a aplicação. 

Para (ARHIPPAINEN, 2003), a experiência do usuário é caracterizada pela 

experiência que ele obtém quando interage com um produto. Segundo o autor, a experiência do 

usuário é definida como suas emoções e expectativas e sua relação com outras pessoas e com o 

contexto de uso, em que se destacam aspectos afetivos e experiências pessoais. De forma 

complementar, (D'HERTEFELT, 2000) define a experiência de usuário como: “uma emergente 

mudança no conceito de usabilidade, onde o objetivo não é limitado para melhorar o 

desempenho da interação usuário-eficácia e facilidade de aprendizagem, mas ele tenta resolver 

o problema estratégico da utilidade do produto e o problema psicológico de prazer e diversão 

da sua utilização”. 

Segundo (DNX, 2005), a boa experiência do usuário acontece quando se consegue 

gerar sensações agradáveis, positivas e satisfatórias no uso de um sistema, sendo a fidelidade 

do usuário ao sistema a concretização de uma boa experiência. Dessa forma, a avaliação da 

experiência do usuário nos fornece os objetos necessários para identificar aspectos positivos e 

negativos no processo de interação deste com o sistema, se apoiando na perspectiva do próprio 

usuário.  

O objetivo de avaliar a experiência de usuário é validar o PDG desenvolvido, o 

template do vocabulário final de gestos, como também o próprio vocabulário final. Para tanto, 

os testes foram executados com 20 voluntários, professores e alunos de graduação dos cursos 

de Engenharia da Computação e Ciência da Computação, nos dias 27 de Março e 9 de Abril de 

2015. 
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Para avaliação da experiência de usuário, foi utilizada a ferramenta AttrakDiff14, essa 

ferramenta tem como objetivo avaliar a percepção das qualidades de produtos ou sistemas na 

perspectiva dos usuários. Dessa forma, é possível estudar os aspectos de sua experiência em um 

contexto aplicado que retrata não apenas aspectos pragmáticos, mas também impressões, 

reações e sensações. Nessa abordagem, não só os aspectos funcionais do software são 

importantes, mas também a interação se caracteriza, por exemplo, estimulante, se apoia e 

permite a criatividade e que tipo de valor simbólico ela possui. 

O AttrakDiff, através de questionários, observa quatro características na avaliação de 

produtos: Qualidade Pragmática (PQ), Qualidade Hedônica – Estímulo (HQ-S), Qualidade 

Hedônica – Identidade (HQ-I), e Atratividade (ATT). A PQ refere-se à usabilidade do produto, 

ou seja, se os usuários estão conseguindo atingir seus objetivos usando o produto; a HQ-S se 

preocupa com o quanto o produto é inovador, interessante, e se tem funções conteúdo, interação 

e estilos de apresentação estimulantes; a HQ-I indica o quanto o produto em análise permite 

que o usuário se identifique com ele; e, por último, a ATT descreve o valor global do produto 

baseado na qualidade de percepção (USER INTERFACE DESIGN GMBH, 2005).  

Os voluntários testaram as duas aplicações CuboMT, agora com texturas (Figura 39), e CuboIN 

(Figura 40). É importante destacar que os testes começaram dez vezes pelo CuboMT e dez 

vezes pelo CuboIN. Observe que a aparência das duas aplicações é idêntica, para assim a única 

diferença entre elas ser a forma de interação, e os voluntários as avaliaram usando questionários 

gerados pelo AttrakDiff. Cada questionário apresentava 28 pares de ideias opostas, tais como 

complicado-simples, feio-bonito, humano-tecnológico, e 7 possíveis níveis de escolha entre 

cada palavra do par. Sendo assim, era pedido para cada voluntário preencher dois formulários, 

sendo um para cada aplicação. As opções de idiomas disponibilizadas pela ferramenta em 

questão eram, no presente momento desta pesquisa, Inglês e Alemão. Para facilitar a 

compreensão dos voluntários, optou-se pela tradução dos questionários para Português, como 

pode ser visto na amostra do questionário na Figura 41. Posteriormente, os resultados foram 

repassados para a ferramenta AttrakDiff, sendo assim, para manter toda a integridade dos 

resultados, eles foram mantidos no idioma Inglês. 

 

                                                 
14   http://attrakdiff.de/index-en.html 
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Figura 39 - CuboMT 

 

 

 

 

Figura 40 - Cubo IN 

 



78 

 

 

 

Figura 41 - Amostra do questionário gerado pelo AtrakDiff 

 

Os resultados comparativos das aplicações podem ser observados nas Figuras Figura 

42, Figura 43 e Figura 44.  

A Figura 42 mostra na íntegra a descrição dos pares de palavras utilizados em cada 

questionário. Observe que os pares de palavras são agrupados segundo as quatro características 

mencionadas anteriormente; Pragmatismo (PQ), Identidade (HQ-I), Estímulo (HQ-S) e 

Atratividade (ATT).  

É importante notar que existem duas linhas na Figura 42, a azul representa o CuboIN e 

a laranja o CuboMT. Para cada par de palavras existe um ponto em cada linha, cada ponto 

representa a média dos resultados dos 20 voluntários para aquele par de palavras, para cada 

aplicação. Sendo assim, é possível comparar os resultados das aplicações em questão.  

Em temos de Pragmatismo (PQ), perceba que para o primeiro par de palavras, 

“technical-human”, o CuboMT é classificado como “técnico” enquanto o CuboIN obteve mais 

pontos no lado “humano”, isso reflete bem a  natureza da interação das duas aplicações, visto 

que a interação natural atribui um grande valor ao lado humano da interação humano-

computador, enquanto a interação via mouse e teclado prioriza a execução da tarefa, sendo mais 

técnico. 

Em termos de Identidade (HQ-I), sabendo que “separates me – brings me closer” quer 

passar a ideia de “me distancia das pessoas – me aproxima das pessoas”, observe que o CuboMT 

foi classificado aproximadamente neutro, nesse quesito, enquanto o CuboIN recebeu uma 

pontuação moderadamente melhor, indicando que o uso dessa interface indica uma ideia de 

conexão interpessoal, característica essa que se refere ao lado humano da interação natural. 
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  Em termos de Estímulo (HQ-S), observe que em “dull -captivating” o CuboIN foi 

classificado como mais cativante que o CuboMT, e não somente nesse par, mas como em todos 

os pares do agrupamento HQ-S, o CuboIN obteve resultados superiores aos do CuboMT, sendo 

assim considerado no geral como tendo uma experiência mais estimulante para o usuário. 

 Em termos de Atratividade (ATT), observe o par “bad - good”. É interessante notar que 

houve uma diferença mínima nos resultados das aplicações e, tanto o CuboMT quando o 

CuboIN foram praticamente considerados igualmente bons, o que reflete no conflito dos 

voluntários ao utilizarem uma interface que lhes é confortavelmente familiar, em contraste com 

uma interface nova e estimulante que é a NUI apresentada no CuboIN.  

Figura 42 – Comparação entre CuboMT e CuboIN usando os pares de palavras do AttrakDiff 
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A Figura 43 apresenta a média dos resultados mostrados na Figura 42. É interessante notar que 

o CuboIN apresenta melhores resultados gerais nos quesitos Identidade (HQ-I), Estímulo (HQ-

S) e Atratividade (ATT) e o CuboMT, no quesito Pragmatismo (PQ). Isso se dá, pois o uso do 

mouse e teclado torna o sistema mais orientado à tarefa por proporcionar mais precisão em sua 

manipulação, além do usuário comum já estar habituado com esse tipo de sistema, que, apesar 

de exigir treinamento, pelo constante uso no cotidiano, torna-se confortável o suficiente para 

que o usuário foque no objetivo e não no meio. Entretanto, pode-se observar um grande 

potencial no uso de dispositivos de IN, como é o caso do CuboIN, que apesar de não conseguir 

superar o popular mouse e teclado no quesito PQ, já apresenta resultados superiores nos 

quesitos HQ-S, ATT e HQ-I, ou seja, mais estimulante, atrativo e o usuário consegue se 

identificar melhor com ele. Espera-se então que, com a constante evolução e crescente 

integração destes dispositivos no cotidiano, possa-se também melhorar seu pragmatismo, 

tornando-se uma excelente opção de modelo de interação. 

Figura 43 - Média dos resultados  

 

A Figura 44 retrata uma visualização focada entre pragmatismo e hedonismo, portanto 

mostrando com mais simplicidade que, apesar do CuboMT ser mais pragmático, o CuboIN está 

mais próximo do resultado ideal. 
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Figura 44 - Visualização dos resultados finais dos testes 

 

Sendo assim, pôde-se perceber que o CuboMT é mais focado na execução da tarefa do que na 

experiência com o usuário, e o CuboIN dá uma boa importância para a interação com o usuário, 

deixando um pouco a desejar na orientação da tarefa. Isso se dá devido a menor precisão dos 

dispositivos de IN em relação ao Mouse e Teclado, porém aqueles estão em constante evolução 

enquanto estes estão estagnados em sua dimensão de interação. Sendo assim, espera-se que com 

cada avanço tecnológico essa deficiência no pragmatismo dos dispositivos de IN seja reduzida 

até finalmente ser suprida. 
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Capítulo 

6 
Considerações Finais 

Neste capítulo são expostas as considerações finais através da visão geral da área do trabalho 

aqui apresentado, contribuições esperadas, bem como trabalhos futuros. 

6.1. Visão Geral 

O principal objetivo desta pesquisa foi investigar o processo de desenvolvimento de 

interfaces de usuário baseadas em gestos. Esse estilo de interação, suportado por dispositivos 

como Leap Motion e Kinect, tem uma grande variedade de aplicações em potencial, bem além 

das descritas neste trabalho. 

Para se alcançar o objetivo proposto, foi realizada inicialmente uma revisão literária 

em busca de trabalhos que abordassem o desenvolvimento e design dos gestos. A partir daí, foi 

possível perceber a pouca importância dada a este assunto e foram observados vários trabalhos 

que possuíam uma interface gestual, porém sem executar nenhum processo de desenvolvimento 

para ela. Quando isso ocorria, o resultado era perceptível junto aos usuários, que comentavam 

a possibilidade de melhora dos gestos, ou mesmo o grau de dificuldade ou exaustão ao executá-

los repetidamente. 

Este trabalho apresentou uma estratégia para orientar os designers ao longo do 

desenvolvimento de interfaces de usuário baseadas em gestos. A fim de fazer isso, o PDG aqui 

descrito apresentou um guia com todos os passos para identificar e especificar gestos. 

Adicionalmente, técnicas de verificação foram apresentadas. Uma prova conceitual da 

estratégia proposta foi verificada usando o aplicativo CuboIN. Além disso, foi implementado 

um protótipo usando o dispositivo Leap Motion. 

As maiores dificuldades encontradas na execução desta pesquisa estão relacionadas com 

a grande dependência de voluntários na execução do PDG. Ao necessitar de recursos humanos 

externos, além do grande consumo de tempo que pode vir a ser um fator crucial no 

desenvolvimento de certas aplicações, tem de se levar em consideração a disponibilidade desses 
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recursos, como também se será necessária uma compensação financeira para eles. A viabilidade 

da execução do PDG aqui descrito depende fortemente desse fator. 

Ainda estamos pensando em nós mesmos como estações de trabalho, baseados 

principalmente em dispositivos computacionais. Mas as coisas estão mudando e as 

funcionalidades do mundo físico viraram dispositivos para acessar as funcionalidades do 

mundo computacional. Este trabalho abordou o nosso primeiro grande passo nessa direção: o 

design de gestos. Assim, destacamos o ponto de vista de Pierre Wellner: "Em vez de nos fazer 

trabalhar no mundo do computador, vamos fazê-lo funcionar em nosso mundo." (WELLNER, 

1993). 

6.2. Contribuições 

As contribuições deste trabalho foram:  

 Apresentação de um modelo de processo e artefatos para auxiliar no 

desenvolvimento de interfaces de usuário baseadas em gesto que guie o 

designer na escolha de gestos mais apropriados para suas aplicações; 

 Através do modelo proposto, a elaboração de um vocabulário de gestos 

voltado ao contexto tridimensional para as funções “Selecionar”, “Rotacionar”, 

“Transladar”, “Escalonar” e “Parar” objetos; 

 A concretização do vocabulário de gestos, através do desenvolvimento e 

avaliação de duas aplicações-piloto, uma delas, utilizando o dispositivo de 

IN Leap Motion; 

 As seguintes publicações: 

o Processo de Desenvolvimento de Interfaces de Usuário Baseadas em 

Gestos, Workshop on Ongoing Thesis and Dissertations (WTD) 

WebMedia, 2014 (MEDEIROS; TAVARES; FONSECA, 2014) 

o How to Design a User Interface Based on Gestures?, HCI International, 

2015 (MEDEIROS; TAVARES; FONSECA, 2015). 

6.3. Trabalhos Futuros 

Como sugestão de trabalhos futuros, pode-se considerar melhorar o PDG proposto a 

fim de torná-lo mais eficiente. Uma sugestão para esse fim seria trabalhar na diminuição do 

tempo gasto em testes com voluntários, visto que esse fator é o que consome mais tempo no 
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PDG. Sendo assim, o estudo de métodos automáticos para a geração de gestos seria outra 

excelente alternativa para lidar com esse gargalo no desenvolvimento de gestos. 

Outra alternativa seria aplicar o PDG em funções comuns a outros contextos, além de 

ambientes tridimensionais, e que assim venham a auxiliar o desenvolvimento de interfaces de 

gestos futuras. Em paralelo, propõe-se investigar mais profundamente o processo 

desenvolvido, através da implementação de outras aplicações, e assim obter mais resultados 

de experiência de uso. 

Também seria importante a análise da limitação de dispositivos gestuais sobre 

determinados vocabulários de gestos, ou seja, existe algum contexto gestual no qual certo 

dispositivo seria mais apropriado que outro? 

Por último, é sugerido explorar e investigar o conforto de usuários de interfaces 

gráficas ao utilizar interfaces naturalmente interativas. Estamos habituados ao paradigma GUI 

e a análise das características que levam o usuário a se sentir confortável em tal ambiente 

pode ser usada para auxiliar o estabelecimento da IN como um paradigma dominante de 

interação. 
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Registro dos Gestos Identificados nas Gravações 

1. Primeira Rodada de Testes 

Essa rodada foi executada com 12 voluntários, todos estudantes de Ciência da 

Computação. O roteiro do teste consistia em mostrar ao voluntário a aplicação com o Cubo e 

pedir para ele sugerir gestos para as funções; Selecionar, Rotacionar, Transladar, Escalonar, e 

Parar demonstradas na aplicação em questão. O resultado pode ser analisado nas Tabelas Tabela 

14, Tabela 15, Tabela 16, Tabela 17 e Tabela 18. 

Tabela 14 - Selecionar 

Voluntário Gesto Referência 

1 
 

Apontar para o objeto 

S1 

2 S1  

3 S1  

4 S1  

5 S1  

6 S1  

7 

 

Clicar com a mão aberta e palma 

voltada para baixo 

S2 

8 S1  
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9 S2  

10 S1  

11 

 

S3 

12 S1  

 

Tabela 15 - Rotacionar 

Voluntário Gesto Referência 

1 

 

Mover a mão de um lado para o outro 

R1 

2 

 

R2 

3 

 

R3 

4 R3  

5 R2  

6 R2  
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7 

 

R4 

8 R3  

9 R3  

10 

 

Com a face voltada para baixo, fazer 

movimentos circulares nos eixos z e x 

R5 

11 R1  

12 R3  

 

Tabela 16 - Transladar 

Voluntário Gesto Referência 

1 

 

Com a mão fechada, simbolizando o objeto, movê-la para a 

direção que se deseje mover o objeto 

T1 
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2 

 

T2 

3 T2  

4 T2  

5 T2  

6 

Aponta para o objeto, depois aponta para onde ele será movido. 

T3 

7 T2  

8 T2  

9 T2  

10 

 

Com a face voltada para baixo, move a mão indicando para 

onde o objeto deseja ser movido 

T4 

11 T2  

12 T2  

 

Tabela 17 - Escalonar 

Voluntário Gesto Referência 
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1  

Juntar e separar os dedos, enquanto move o braço um 

pouco para frente e para trás 

 

E1 

2 E1  

3 

 

E2 

4 E1  

5 E1  

6 

 

E3 

7 E1  

8 

 

Juntar e separar os dedos, sem mover o braço 

E4 

9 E4  
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10 

 

E5 

11 E1  

12 E4  

 

Tabela 18 - Parar 

Voluntário Gesto Referência 

1 

 

Apontar para fora do objeto 

P1 

2 

 

P2 

3 P2  

4 

 

P3 

5 P2  
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6 

 

P4 

7 

 

Double click com uma mão 

P5 

8 P2  

9 P2  

10 

 

Abaixar a mão 

P6 

11 P2  

12 P2  

 

2. Segunda Rodada de Testes: 

Na segunda fase de testes, repetiu-se o mesmo experimento da primeira com mais 12 

voluntários. Após acabar cada experimento, foram mostrados os gestos executados na primeira 

fase, para cada função, e então perguntado se o voluntário consideraria mais adequada sua 

própria escolha de gesto ou mudaria para uma das opções apresentadas. O resultado pode ser 

analisado nas Tabelas Tabela 19, Tabela 20, Tabela 21, Tabela 22 e Tabela 23. 
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Tabela 19 - Selecionar 

Voluntá-

rio 
Gesto 

Referên-

cia 
Mudou? 

1b 

 

S4 Sim (S1) 

2b E1  Não 

3b S1  Não 

4b S1  Não 

5b S1  Não 

6b S1  Não 

7b S2  Sim (S1) 

8b S1  Não 

9b S1  Não 

10b S3  Não 

11b S1  Não 

12b S3  Não 

 

Tabela 20 - Rotacionar 

Voluntá-

rio 
Gesto 

Referên-

cia 
Mudou? 
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1b 

 

R6 
Sim 

(R3) 

2b R2  Não 

3b 

 

R7 Não 

4b R1  
Sim 

(R3) 

5b R3  
Sim 

(R2) 

6b R3  Não 

7b R5  Sim(R1) 

8b R2  
Sim 

(R3) 

9b R2  
Sim 

(R3) 

10b R7  Não 

11b R3  Não 

12b 

 

R8 Não 
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Tabela 21 - Transladar 

Voluntá-

rio 
Gesto 

Referên-

cia 
Mudou? 

1b T2  Não 

2b T2  Não 

3b T2  Não 

4b 

  

Mover a mão indicando direção 

T5 Sim (T2) 

5b T2  Não 

6b T3  Não 

7b T4  Não 

8b T2  Não 

9b T3  Sim (T2) 
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10b 

 

Com a palma aberta, mover a mão indicando direção 

T6 Não 

11b T2   

12b T1  Não 

 

Tabela 22 - Escalonar 

Voluntári

o 
Gesto 

Referênci

a 

Mudou

? 

1b E3  
Sim 

(E1) 

2b E2  
Sim 

(E5) 

3b 

 

E6 Não 

4b E4  Não 

5b E1  Não 

6b E1  Não 

7b E4  Não 
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8b E4  Não 

9b E1  Não 

10b E2  Não 

11b 

 

E7 
Sim 

(E4) 

12b 

 

E8 Não 

 

Tabela 23 - Parar 

Voluntá-

rio 
Gesto 

Referên-

cia 

Mu-

dou? 

1b 

 

P6 
Sim 

(P2) 

2b P1  
Sim 

(P2) 

3b P2  Não 

4b P2  Não 

5b P2  Não 
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6b P3  Não 

7b P5  Não 

8b 

 

P7 
Sim 

(P2) 

9b P2  Não 

10b 

 

P8 Não 

11b P1  Não 

12b P2  Não 

 

3. Terceira Rodada de Testes: 

Repetiu-se o mesmo processo da segunda fase de testes com mais 12 voluntários. Desta 

vez, obtiveram-se como voluntários estudantes de Ed. Física, Gestão Pública, Engenharia 

Elétrica, Medicina, e um advogado. O resultado pode ser analisado nas Tabelas Tabela 24, 

Tabela 25, Tabela 26, Tabela 27 e Tabela 28 

 

Tabela 24 - Selecionar 

Voluntá-

rio 
Gesto 

Referên-

cia 
Mudou? 
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1c 

 

“Tocar” o objeto 

S5 Não 

2c S1  Não 

3c S2  Sim (S1) 

4c S1  Não 

5c S1  Não 

6c S1  Não 

7c 

 

S6 Sim (S1) 

8c S1  Não 

9c S3  Não 

10c S1  Não 

11c S6  Não 

12c S1  Não 

 

Tabela 25 - Rotacionar 

Voluntário Gesto Referência Mudou? 

1c R3  Não 

2c R3  Não 

3c R3  Não 
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4c R3  Não 

5c R3  Não 

6c 

 

R10 Não 

7c 

 

R11 Não 

8c R3  Não 

9c R3  Não 

10c R2  Não 

11c R11 
 Sim 

(R3) 

12c R2 
 Sim 

(R3) 

 

Tabela 26 - Transladar 

Voluntá-

rio 
Gesto 

Referên-

cia 

Mu-

dou? 

1c 

 

T5 Não 
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Mover a mão para indicar translação do objeto 

 

2c T4  Não 

3c 

 

Mover a mão para indicar translação do objeto 

T6 Não 

4c T2  Não 

5c T5 
 Sim 

(T3) 

6c 

 

Mover a mão para indicar translação do objeto 

T7 
Sim 

(T6) 

7c T6  Não 

8c T2  Não 

9c T2  Não 

10c T2  Não 

11c T6  Não 
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12c 

 

T8 Não 

 

Tabela 27 - Escalonar 

Voluntário Gesto Referência Mudou? 

1c E3  Não 

2c E3 
 Sim 

(E4) 

3c E4 
 Sim 

(E6) 

4c E4 
 Sim 

(E3) 

5c E4 
 Sim 

(E3) 

6c E6  Não 

7c 

 

E9 Não 

8c E4 
 Sim 

(E6) 

9c E4  Não 

10c E4  Não 
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11c 

 

Aproximar ou afastar a mão para indicar escalonamento 

E10 Não 

12c E4  Não 

 

Tabela 28 - Parar 

Voluntá-

rio 
Gesto 

Referên-

cia 
Mudou? 

1c P2  Não 

2c P2  Não 

3c P8  Não 

4c P2  Não 

5c P5  Não 

6c P8  Não 

7c P3  Não 

8c P2  Não 

9c P2  Não 

10c P2  Não 

11c P2  Sim (P7) 

12c P2  Não 
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Templates dos Gestos Escolhidos para os Vocabulários de 

Gestos 

Foram escolhidos dois Vocabulários de Gestos para a aplicação CuboIN. Os templates 

deles podem ser observados nas Tabelas Tabela 29 e Tabela 30. 

Tabela 29 – Vocabulário de Gesto 01 

Função Gesto 

Selecionar 
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Rotacionar 
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Transladar 
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Escalonar 

 

Parar 
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Tabela 30 - Vocabulário de Gesto 02 

Função Gesto 

Selecionar 
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Rotacionar 
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Transladar 
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Escalonar 

 

Parar 
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Relatório dos Resultados dos Testes de Semântica, 

Memória e Estresse 

A Tabela 31 mostra os registros dos testes aplicados em todos os 19 voluntários. Nas 

Tabelas Tabela 32 e Tabela 33 é possível observar a compilação dos resultados obtidos no Teste 

de Estresse e, finalmente, na Tabela 34 é possível visualizar a pontuação final dos dois 

Vocabulários de Gestos em cada um dos referidos testes. 

Tabela 31 - Registro dos Testes de Todos os Voluntários 

Voluntário 01 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = soma dos palpates errados/ número de gestos 

Pontuação = 0/5 = zero 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x  x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

   x  

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = soma dos palpates errados/ número de gestos 

Pontuação = 0/5 = zero 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x  x x x 
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“Ligeiramente 

cansativo” 

 x    

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 02 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = soma dos palpates errados/ número de gestos 

Pontuação = 0/5 = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 1 0 

 

Pontuação = soma dos palpates errados/ número de gestos 

Pontuação = 1/5 = 0.2 
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Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

 x x  x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

x   x  

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

 

Voluntário 03 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 1 0 0 

 

Pontuação = soma dos palpates errados/ número de gestos 

Pontuação = 1/5 = 0.2 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x  x  x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

 x  x  

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = soma dos palpates errados/ número de gestos 
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Pontuação = 0/5 = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x  x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

 x    

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 04 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 
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Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 05 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 
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Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x  x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

 x    

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 06 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 1 0 

 

Pontuação = 0.2 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x  x  x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

 x  x  

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 
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 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x  x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”  x    

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 07 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 
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Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 08 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      
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Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 09 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x  x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”    x  

“Doloroso”      
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“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

1 0 0 0 1 

 

Pontuação = 0.4 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = 1 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

 x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

x     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 10 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x  x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

   x  
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“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

  x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

x x    

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 11 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 1 0 

 

Pontuação = 0.2 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x  x 
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“Ligeiramente 

cansativo” 

   x  

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 1 

 

Pontuação = 0.2 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

   x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

x  x   

“Irritante”  x    

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 12 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 1 0 

 

Pontuação = 0.2 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 
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“Sem 

problemas” 

x x x  x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

   x  

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 1 0 0 0 

 

Pontuação = 0.2 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x  x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

 x    

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 13 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 
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 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 1 0 0 

 

Pontuação = 0.2 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x  x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

  x   

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 14 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 
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Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x  x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”  x    

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Voluntário 15 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 
 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 1 0 1 0 

 

Pontuação = 0.4 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = 1 
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Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x  x  x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

 x  x  

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

1 1 0 0 0 

 

Pontuação = 0.4 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = 1 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

  x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

x     

“Irritante”  x    

“Doloroso”      

“Impossível”      
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Voluntário 16 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      
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Voluntário 17 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 1 0 0 

 

Pontuação = 0.2 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

     

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      
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Voluntário 18 

Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 1 0 0 0 

 

Pontuação = 0.2 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x  x x x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

 x    

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x  x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

   x  

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      
 

Voluntário 19 
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Vocabulário 1 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x x x  x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

   x  

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Vocabulário 2 

Teste de Atribuição Semântica 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

Palpites 

errados 

0 0 0 0 0 

 

Pontuação = zero 

 

Teste de Memória 

Reinicializações = zero 

 

Teste de Estresse 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 

x  x  x 

“Ligeiramente 

cansativo” 

 x  x  

“Irritante”      

“Doloroso”      

“Impossível”      
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Tabela 32 - Resumo dos Resultados dos Testes de Estresse Relativo ao Vocabulário 01 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 
19 15 19 10 19 

“Ligeiramente 

cansativo” 
 4  8  

“Irritante”    1  

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

Tabela 33 - Resumo dos Resultados dos Testes de Estresse Relativo ao Vocabulário 02 

 Selecionar Rotacionar Transladar Escalonar Parar 

“Sem 

problemas” 
15 10 18 16 19 

“Ligeiramente 

cansativo” 
4 5 1 3  

“Irritante”  4    

“Doloroso”      

“Impossível”      

 

 

Tabela 34 - Pontuação dos Testes 

 Vocabulário 1 Vocabulário 2 

Teste de Semântica 1.4 1.8 

Teste de Memória 1 2 

Teste de Estresse* 14 pontos 21 pontos 

 

*: “Sem problemas” = 0 

“Ligeiramente cansativo” = 1ponto 

“Irritante” = 2 pontos 

“Doloroso” = 3 pontos 

“Impossível” = 4 pontos 
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Template dos Gestos Finais 

O Template Vocabulário Final de Gestos desenvolvido para a aplicação CuboIN pode 

ser observado na Tabela 35. 

Tabela 35 - Vocabulário Final 

Função Gesto 

Selecionar 
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Rotacionar 
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Transladar 
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Escalonar 

 

Parar 

 

 


