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RESUMO 

 

 Um novo conceito de interação tem se estabelecido pelas desenvolvedoras 

de jogos digitais, que adotam o uso dos gestos sendo o intermediário entre o jogador 

e o jogo. O presente trabalho tem como objetivo um estudo detalhado sobre quais 

são os gestos mais utilizados nos jogos para dispositivos móveis, analisados 

categoricamente por gêneros. Para execução do presente estudo, foi utilizado o 

método GOP (Game Ontology Project), no intuito de identificar as principais 

tendências nos jogos analisados e suas relações. A proposta é criar um mapa de 

gestos de comandos e ações completo o suficiente para indicar os gestos mais 

adequados a serem utilizados em um novo jogo. Os resultados possibilitaram a 

identificação dos tipos de gestos mais comuns nos jogos para dispositivos móveis, 

abrindo a oportunidade de construção de um mapeamento de gestos em situação de 

jogo, podendo ser útil às desenvolvedoras como uma ferramenta de orientação e de 

criação de jogos. 

 

 

Palavras chaves:  Mobile games. Interação. Gestos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

A new concept of interaction has been established by digital game developers, 

which adopt the use of gestures as interface between the player and the game. This 

work aims a detailed study of the most used gestures in games for mobile devices, 

categorically analyzed by gender. In this study, we used the method GOP (Game 

Ontology Project) in order to identify the main trends in the analyzed games and their 

relationships. The proposal is to create a map between command gestures and 

actions, complete enough to indicate the most appropriate gestures to be used in a 

new game. The results allowed the identification of the most common types of 

gestures in games for mobile devices, opening the opportunity to build a gesture 

mapping in game situations, which can be useful to developers as an orientation tool 

for creating games.  

 

 

Keywords:  Mobile games. Interaction. Gestures. 
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1. Introdução 
 

Um novo conceito de interação tem se estabelecido pelas desenvolvedoras 

de jogos digitais, que adotam o uso dos gestos como sendo o intermediário entre o 

jogador e o jogo. Os gestos possibilitam ações diferentes dos tradicionais 

dispositivos de interação conhecidos como botões e mouses. As empresas 

desenvolvedoras de jogos digitais procuram através dos gestos uma interação direta 

entre o mundo real e o virtual, explorando vários sentidos e capacidades do ser 

humano. Para execução do trabalho, optamos pela verificação do uso dos gestos 

nos jogos desenvolvidos para dispositivos móveis, Tablets e Smartphones. 

Atualmente, é incontestável negar a influência que os diversos dispositivos 

tecnológicos provocam em toda a sociedade quando se trata de dispositivos móveis 

como Tablets e Smartphones. A evidência desta influência é claramente 

comprovada pelo desejo de aquisição de tais dispositivos, e o seu consumo chega a 

superar qualquer outra mídia. Segundo Júnior e Castro (2011): 

   

Hoje, há 1,5 bilhão de televisores em uso ao redor do mundo. Um bilhão de 
pessoas estão na Internet. Mas quase três bilhões de pessoas têm um 
telefone celular, tornando-o um dos produtos de consumo do mundo de  
maior sucesso (JÚNIOR; CASTRO, 2011, p. 2). 

 

Junto com o crescimento desse novo formato de interação, as 

desenvolvedoras de jogos digitais vêm criando diversos comandos e ações para 

uma melhor interação entre jogador e jogo por meio da tecnologia multi-touch.  

Nesse sentido, estas novas interfaces de interação abrem inúmeras 

possibilidades de gestos, inaugurando novos caminhos para pesquisas na área de 

jogos digitais. 

 

1.1. Motivação 
 

Tendo em vista o grande crescimento de jogos desenvolvidos para 

dispositivos móveis, percebe-se que a interação jogo e jogador só é possível por 

meio dos gestos. Essa tendência vem tomando posições consideráveis no meio 

tecnológico por trazer novas e divertidas maneiras de interação, que por sua vez 
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necessitam de uma padronização com o intuito de se ter um controle eficiente e 

eficaz no desenvolvimento desses jogos. E o que mais chama a atenção é a falta de 

um guia de gestos para jogos móveis na hora em que o desenvolvedor inicia um 

novo projeto de jogo. 

Pensar em criar um jogo é também pensar como esse jogo será jogado, de 

como o jogador realizará seus comandos e ações, é pensar nas possibilidades de 

interação. Se o jogo é do gênero ação, quais seriam os gestos mais adequados para 

realização das ações do meu personagem como: andar, correr, atacar, defender, 

esquivar? Quais seriam as novas tendências e os gestos mais utilizados para cada 

tipo de gênero? Existe uma padronização de gestos para o estilo de jogo o qual 

desejo criar? Qual o melhor gesto para este comando? Essas são algumas das 

perguntas que levaram adiante este trabalho.  

Outro ponto importante é que há uma gama de possíveis gestos para 

execução de comandos e ações nos jogos, o que falta é um guia de gestos capaz de 

orientar o desenvolvedor, de forma clara e intuitiva, em criar novos e diferentes 

meios de interação com o jogo. Torna-se também uma oportunidade para as 

desenvolvedoras aperfeiçoarem uma interação mais eficaz e eficiente entre jogador, 

jogo e dispositivo, além de uma padronização de gestos nos jogos a serem 

desenvolvidos.  

Com o crescimento do mercado de jogos digitais para dispositivos móveis, 

tornou-se imprescindível a análise dos gestos utilizados pelas desenvolvedoras. 

Segundo Thibodeau (2012) entre as 10 maiores tendências tecnológicas de 2013, 

em primeiro lugar estão os dispositivos móveis. Tal crescimento instigou a análise 

dos gestos dos jogos mais baixados dos últimos cinco anos, analisados 

categoricamente por gêneros (jogos de estratégia (RPG), corrida, quebra cabeça e 

ação). Conhecer a variedades de gestos torna-se interessante pelo fato de 

compreender quais os gestos mais utilizados pelos desenvolvedores e os gestos 

mais adequados nos jogos em seus respectivos gêneros.  

O que se espera desta pesquisa é a criação de um mapeamento de gestos 

que auxilie o desenvolvedor a escolher de forma clara quais as possibilidades de 

gestos usar e tomar as devidas decisões. 
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1.2. Objetivos 

 

 O objetivo principal desse trabalho é realizar um estudo detalhado sobre 

quais são os gestos mais utilizados nos jogos para dispositivos móveis, além de 

apresentar os comandos e suas ações como (selecionar itens, deslocar objetos, 

andar com o personagem, pular, atacar, atirar etc). A partir dos dados obtidos, será 

possível desenvolver um mapa de gestos de comandos e ações completo o 

suficiente para indicar quais os gestos mais adequados a serem utilizados em um 

novo jogo. 

De uma forma mais detalhada e didática, executaremos as seguintes 

atividades: 

 

I. Análise e mapeamento de todas as possibilidades de gestos 

encontrados nos jogos:  neste primeiro momento será analisado todos os 

jogos, jogando cada jogo, tela por tela, para desvendar quais seriam o 

repertório de gestos mais utilizados para cada comando e ação. 

 

II. Criação de tabela de gestos, comandos e ações: tomando como base o 

levantamento do item anterior, será criada uma tabela de gestos, comandos e 

ações, para identificar quais seriam os gestos necessários para execução de 

cada comando e ações encontrados no jogo. 

 

III. Criação de tabela de categoria, comandos e açõ es EXTRA GAME  e IN 

GAME: com a criação da tabela EXTRA GAME e IN GAME, será possível 

identificar separadamente os gestos para cada uma das categorias. 

  

1- Categoria de comando EXTRA GAME : a categoria de comando 

Extra Game são os comandos e ações das telas iniciais do jogo 

como (seleção de opções, seleção de fases, seleção de 

personagens, entrar jogo, sair jogo, rede sociais etc), não fazendo 

parte direta do gameplay do jogo. 
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2- Categoria de comando IN GAME: a categoria de comando In 

Game são os comandos e ações das telas do gameplay do jogo 

como (andar com personagem, pular, construir, defender, acelerar 

etc).  

 

Toda essa explicação foi necessária para delimitar o escopo desta pesquisa, 

cuja proposta é desenvolver um mapeamento de gestos, comandos e ações em 

situações de jogo. 

 

1.3. Estrutura do Trabalho 
 

Este trabalho procura identificar quais os gestos, comandos e ações mais 

utilizados nos jogos digitais para dispositivos móveis. E quais os gestos mais 

adequados para cada tipo de categoria. Para isso, foram analisados quarenta jogos 

divididos categoricamente por gêneros (jogos de estratégia (RPG), corrida, quebra-

cabeça e ação), outros dez jogos foram analisados aleatoriamente para assegurar 

se teríamos ou não a presença de um novo gesto. A partir disso, construímos um 

quadro de gestos de comandos e ações mais utilizados nos jogos móveis (tablets e 

smartphones), podendo por meio desse mapeamento identificar quais os gestos 

mais adequados para cada gênero, auxiliando o desenvolvedor na hora da execução 

de seu jogo. 

Sendo assim, esta dissertação está dividida em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo traz a introdução onde, além de uma contextualização, apresenta-se a 

justificativa e os objetivos. O segundo capítulo concentra-se nos jogos móveis no 

meio social e seu crescimento global. O terceiro capítulo discute as novas formas de 

interação, gestos e gêneros dos jogos. O quarto capítulo apresenta a metodologia. O 

quinto capítulo traz as análises e resultados. Por fim, o sexto capítulo apresenta a 

conclusão e trabalhos futuros. 
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2. Jogos Digitais  

 

Quem pensa que os jogos digitais são simples passatempo da atual geração 

de crianças e jovens, desconhece o que está por detrás desta criação humana que 

ganha a cada dia mais espaço no cotidiano das pessoas. Atualmente, é 

praticamente impossível encontrar alguém que não tenha tido contato algum com 

qualquer tipo de jogo digital, principalmente com a existência destes em sistemas 

operacionais para computadores pessoais como o simples Campo Minado. 

 Com o passar do tempo, os jogos digitais adotaram diferentes formas de 

comunicação e interações distintas, estando não apenas em mídias como os vídeos 

games ou computadores, mas também em diversos dispositivos dentre televisores, 

celulares, máquinas fotográficas e outros.  

Nesse sentido, ao longo dos anos, uma sociedade com hábitos e 

pensamentos modificados perde a visão popular, de certa forma preconceituosa, 

passando a perceber que os jogos cada vez mais fazem parte do costume social. 

 

Cada vez mais, estão surgindo pesquisadores dispostos a ultrapassar a 
barreira dos preconceitos, tendo em vista compreender em profundidade 
quais são afinal as propriedades dessa nova mídia que a tornam capaz de 
produzir tal intensidade de apelo e aderência psíquica e cultural. 
(SANTAELLA, 2004, p.4). 

 

Ainda segundo Huizinga: 

   

A intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser explicados 
por Análises biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, nessa fascinação, 
nessa capacidade de excitar que reside a própria essência e a característica 
primordial do jogo. (HUIZINGA; 2000, p.6) 

  

Huizinga (2000) apresenta, em seu livro Homo Ludens, sua perspectiva de 

forma clara sobre o fato de que o jogo é um forte elemento da cultura e não apenas 

um elemento que está "na" cultura. 

 

Em todas às vezes, meus hóspedes pretenderam corrigir para "na" cultura, 
mas sempre protestei e insisti no uso do genitivo, pois minha intenção não 
era definir o lugar do jogo entre outras manifestações culturais, e sim 
determinar até que ponto a própria cultura possui um caráter lúdico. 
(HUIZINGA; 2000, p.3) 
 

Para Huizinga (2000), o princípio seria, portanto, o jogo como fenômeno da 
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cultura ser tão importante e até fundamental para a evolução do desenvolvimento. 

 

Não vejo, todavia, razão alguma para abandonar a noção de jogo como um 
fator distinto e fundamental, presente em tudo o que acontece no mundo. Já 
há muitos anos que vem crescendo em mim a convicção de que é no jogo e 
pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve. (HUIZINGA, 2000, p.3) 

 

 Desse modo, esse cultura apresentado por Huizinga (2000), coloca os jogos 

como um elemento lúdico cultural capaz de envolver milhares de pessoas do mundo 

inteiro pelo seu comprometimento em oferecer diversão e interação. 

Nessa perspectiva, observamos como os atuais jogos digitais estão presentes 

no meio social, principalmente por meio de aparelhos móveis como tablets e 

smartphones, que permitem que qualquer usuário que tenha acesso à internet possa 

descobrir e baixar mais de 150.000 jogos iOS na apple store (1-       

HTTP://ITUNES.APPLE.COM/ ACESSADO EM 23/03/2015) e mais de 120.000 

jogos para Android no GooglePlay (2-HTTP://PLAY.GOOGLE.OM/). Estes números 

evidenciam a expansão da indústria de jogos móveis nos últimos anos representada 

no gráfico 1. Segundo o site PWC; os jogos móveis sobem à medida que mais 

consumidores estão conectados. A receita de jogos móveis está prevista para 

chegar a US$15 bilhões em 2018, crescendo a uma taxa anual média de 9,6%. 
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Gráfico -  1  A receita de jogos móveis 

 

Fonte: http://www.pwccn.com/home/eng/mobile_game_industry_insight_2014.html 

 

 

Pesquisas indicam que o Brasil tem 35% do mercado de jogos digitais da 

América Latina, sendo que no país 43% são do segmento de jogos móveis como 

mostra o gráfico 2. De acordo com a pesquisa realizada pela empresa Superdata, o 

Brasil detém o maior percentual da receita de jogos digitais da America Latina, logo 

em seguida o México, com 22%, e a Argentina, com 15%. 
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Gráfico -  2 Quota de jogos digitais na América Latina, 2014 

 

Fonte: http://www.superdataresearch.com/blog/latin-american-digital-games-market-hits-4-5b/ 

 

A acessibilidade dos dispositivos móveis e a alta tecnologia destes aparelhos 

têm possibilitado as desenvolvedoras a criarem recursos criativos e inovadores aos 

seus jogos, dando aos usuários uma interação dinâmica e intuitiva por meio dos 

gestos.  

 Diante disso, percebe-se que estas formas de interação só seriam possíveis 

por meio destes novos dispositivos que apresentam interfaces sensíveis ao toque e 

que se utilizam de vários gestos simultaneamente para interação entre jogador e 

jogo. O estudo das interfaces tem-se tornado um assunto cada vez mais relevante, 

devido ao crescimento do uso de tablets  e smatphones em todo o mundo. 

Hoje as pessoas utilizam os dispositivos móveis para realizar tarefas do dia a 

dia, como escrever documentos, comunicar-se com outras pessoas e também para 

entretenimento e diversão. É nesse caminho que a interação jogador e jogo pode ser 

comparada com uma abordagem conhecida na Ciência da Computação denominada 

Interação Humano-Computador (IHC). Dessa maneira, faz-se necessário um breve 
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relato sobre a área de conhecimento que envolve a interação entre o homem e o 

computador.  

 

3. Interação, gestos e gêneros 

 

 A IHC, Interação Humano-Computador, é um campo de estudo que busca 

compreender as relações entre o homem e o uso, entendimento ou a ausência de 

entendimento da tecnologia da informação. 

 No início dos anos 70, a maior atenção dos pesquisadores em ergonomia era 

voltada para mapear o processamento da informação e a habilidade do usuário para 

compreender e tomar decisões durante o uso das interfaces (SANTA ROSA, 2008). 

 Foi em meados de 1980 que se iniciaram os estudos sobre interação 

humano-computador. Àquela época, imaginava-se que o uso dos computadores 

poderia enriquecer a vida pessoal e profissional dos usuários (SANTA ROSA, 2008). 

 Nessa direção, por volta de 1990, o design de interação começou a ser 

estudado quando o empresário e diretor da empresa americana de desenvolvimento 

de produtos tecnológicos IDEO percebeu que faltava uma maior atenção na parte de 

interação com o produto, que apenas o design de produto não conseguiria suprir 

necessidades ligadas à comunicação e à cognição (SAFFER, 2009). 

 Dessa forma, a partir das necessidades dos usuários, começaram a ser 

desenvolvidos projetos com um novo conceito de design, que não era design de 

comunicação, mas se utilizava dele, embora estivesse muito ligada à área 

computacional também não era ciência da computação. Assim, foi desenvolvido algo 

diferente, algo que conectava pessoas e produtos no ato do uso, e essa nova prática 

passou a ser chamada de design de interação (SAFFER, 2009). 

Para Preece et al (2005), o design de interação deve ter a sua atenção 

centrada no usuário e no projeto de sistema que irá permitir gerar interatividade e, 

também, deve auxiliar as pessoas na execução de suas tarefas de forma produtiva e 

segura. Para eles, hoje em dia, 

 

Muitos produtos que requerem a interação dos usuários para a realização 
de suas tarefas (p. ex: comprar um ingresso pela Internet, fotocopiar um 
artigo, gravar um programa de TV) não foram necessariamente projetados 
tendo o usuário em mente. Foram tipicamente projetados como sistemas 
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para realizar determinadas funções. Pode ser que funcionem de maneira 
eficaz, olhando-se da perspectiva da engenharia, mas geralmente os 
usuários do mundo real é que são sacrificados. O objetivo do design de 
interação consiste em direcionar essa preocupação, trazendo a usabilidade 
para dentro do processo de design. Essencialmente, isso significa 
desenvolver produtos interativos que sejam fáceis, agradáveis de utilizar e 
eficazes – sempre na perspectiva do usuário (PREECE et al,  2005, p.28). 

 

Hoje, o conceito relacionado à interface digital é aplicado àquilo que interliga 

dois sistemas. A interação homem-computador se dá através de uma interface que 

possibilita ao “usuário controlar e avaliar o funcionamento do mesmo por meio de 

dispositivos sensíveis às suas ações e capazes de estimular sua percepção” (LIMA, 

2001, p. 7). 

 Toda a interface pode ser considerada como sendo um sistema de 

comunicação, uma vez que funciona tanto como meio para a interação usuário 

sistema, quanto como ferramenta que oferece instrumentos de medição para esse 

processo comunicativo (LIMA, 2001). 

 A aplicação do design de interação está presente em vários artefatos 

tecnológicos e digitais, como tablets e smartphones.  Porém, a principal diferença da 

aplicação do design de interação nestes produtos é que a sua aplicação não se dá 

pela preocupação em deixar o produto utilizável ou com uma boa compreensão, e 

sim pela valorização do ambiente e sensação do usuário ao realizar a tarefa. Ou 

seja, o design de interação cumpre a tarefa de tornar o uso dos dispositivos móveis 

mais agradável e de preferência divertido (SAFFE, 2009).  

Um bom exemplo da aplicação do design de interação nos produtos de lazer 

pode ser percebido nos jogos digitais, que por sua vez apresenta uma maior 

interatividade com seu público. No início, os jogos eram apenas equipamentos que 

possuíam controles com diversos botões e desencadeavam ações através das quais 

o jogador poderia alcançar seus objetivos no jogo. Com a aplicação do design de 

interação neste tipo de produto, os jogos tornaram-se mais dinâmicos, envolvendo 

pessoas de diversas idades. Além disso, ganhou-se mais mobilidade em um maior 

nível de interação, como, por exemplo, jogos nos quais o jogador deve realizar as 

ações que deseja na tela com movimentos do seu próprio corpo. 

Sendo assim, observamos que a relação entre homem e máquina vai além de 

uma interação baseada em compreender o uso de interfaces ou de produtos 

meramente desenvolvidos para tomar decisões e que a aplicação do design de 

interação em produtos veio para somar o que era usável em algo divertido, dinâmico 
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e agradável. Dessa forma, faz-se necessário entendermos como os dispositivos 

móveis possibilitou criar condições de interação direta entre jogador e os jogos por 

meio dos gestos.  

 

3.1. Interfaces Multi-toque 
 

 A expressão multi-toque, tradução literal em inglês multi-touch, tornou-se 

popular no mercado de aparelhos móveis, devido ao grande crescimento e 

acessibilidade. Características estas que permitem que grande parte da população 

tenha acesso à informação em qualquer lugar e a qualquer tempo, sejam em tempo 

real ou não. Para evitar ambiguidades em relação ao termo multi-toque, é importante 

definir o que se entende por multi-toque no contexto da pesquisa de interação. 

 Westerman define uma superfície multi-toque como “uma superfície sobreposta 

a uma matriz de sensores de proximidades capazes de medir sem ambiguidades as 

posições de contato de múltiplos dedos” (WESTERMAN, 1999, p. 03). Atualmente, 

nas aplicações modernas, essa superfície assume o papel de tela, capaz de mostrar 

informações e reagir ao toque. É o que chamamos de multitouch screem ou tela 

multi-toque. 

 Apesar de sua popularização, dentro da área de pesquisa em interação, tanto a 

palavra “multi-toque” quanto as tecnologias relacionadas não são tão recentes. 

Pode-se, por exemplo, entender as combinações de teclas nos teclados dos 

computadores atuais (Ctrl+Alt+Del) ou os acordes em um piano como formas 

primitivas de interação multi-toque. Sendo assim, os princípios da interface multi-

toque podem ser encontrados nas origens do próprio estudo da interação com o 

usuário. Buxton (2008) destaca alguns eventos relevantes no surgimento da 

tecnologia, resumidos aqui: 

 

Tabela 1  História das interfaces multi-toque. 

PERÍODO EVENTOS 

1980 . Hugh LeCaine , Don Buchla, Bob Moog e outros fazem uso de 
sensores de capacitância em sintetizadores para controlar a 
música sendo feita. Eram apenas superfícies sensíveis ao toque, 
sem telas. 
. Terminal com tela sensível ao toque desenvolvido para o sistema 
de educação assistida por computador PLATO IV, lançado em 
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1972. 
. Trabalhos preliminares em interface de toque feitos pela IBM. 

1981 . O Tactile Array Sensor for Robotics de Jack Rebman usa 
sensores multi-toque para permitir a percepção de forma, 
orientação, etc. em robótica. 

1982 . O Flexible Machine Interface, criado por Nimish Mehta da 
University of Toronto, é o primeiro sistema multi-toque conhecido 
feito para entrada de informação por humanos em um sistema 
computacional. 

1983 . Soft Machines de Murray Hill (Bell Labs) é o primeiro paper 
conhecido a fazer uma descrição das propriedades de interfaces 
de toque. 
. Video Place / Video Desk de Myron Krueger foi lançado, o 
sistema era baseado em vídeo e podia identificar uma variedade 
de gestos das mãos e do corpo de pessoas. Já introduzia muitos 
dos gestos populares nas interfaces de toque atuais. 

1984 . Primeira tela multi-toque conhecida desenvolvida nos Bell Labs 
por Bob Boie. 

1985 . Multi�Touch Tablet pelo Input Research Group da University of 
Toronto foi um tablet que tinha tela com sensores capacitivos 
capaz de responder ao contato de vários dedos simultaneamente. 

Fonte: http://www.computerhistory.org/babbage/ 

 

Ao longo dos anos, pesquisas na área de interfaces de toque se 

intensificaram e diversos produtos foram desenvolvidos, entre eles os jogos digitais. 

Essa adoção rápida e inesperada da tecnologia multi-toque, em um mercado em 

expansão, começa a apresentar desafios para a indústria de softwares e em 

particular pelas desenvolvedoras de jogos digitais, que por sua vez precisam se 

adaptar aos novos paradigmas de interação, oferecendo experiências variadas e 

inovadoras para capturar o interesse do seu público alvo. 

E é nesse contexto que os gestos são fundamentais para que essa 

comunicação seja interligada, conectada com o jogador. Sendo assim, para 

entender melhor a importância dos gestos no meio tecnológico, principalmente no 

que diz respeito aos jogos digitais, é preciso compreender sua origem e evolução ao 

longo dos anos. 
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3.2. Gestos  
  

 Umas das principais mudanças causadas pela evolução tecnológica é a 

mudança da sociedade industrial para a sociedade da informação que afetou o 

nosso modo de trabalho, convivência e lazer (WERTHEIN, 2000). 

 O consumidor não está mais satisfeito em apenas consumir o produto, ele 

deseja participar cada vez mais ativamente do desenvolvimento por meio de 

publicação de informações próprias ou de customização, de acordo com suas 

necessidades. O uso dos produtos não se restringe mais em suprir necessidades, 

mas está cada vez mais ligado ao prazer e à imersão (MEIRELLES, 2008). 

 Assim, o videogame em pouco mais de trinta e cinco anos, se considerados a 

partir de sua industrialização, fez uso, como interface, de diversos tipos de controles, 

representados principalmente pelos gamepads ou joysticks. Atualmente, uma nova 

forma representativa de interface tem-se consolidado na sociedade com um novo 

propósito de entretenimento por meio de aparelhos como tablets e smartphones, 

justamente pelo seu fácil deslocamento sem depender de um periférico para o uso, 

pela acessibilidade aos jogos, rapidez, conectividade, além de oferecer uma 

interface sensível ao toque, criando várias possibilidades de interação por meio dos 

gestos. 

O termo “gesto” vem do latim géstus, us e significa movimento, atitude, 

gesticulação, esgar, visagem, careta (HOUAISS; VILAR, 2001). É uma ação corporal 

visível e voluntária pela qual um determinado significado é transmitido. 

 Para Pereira (2009), os gestos podem ser feitos com qualquer parte do corpo, 

mão, a cabeça, os olhos, as pernas ou então partes em conjunto e podem estar 

combinados com a comunicação verbal ou não. 

Assim como a comunicação falada, a comunicação gestual depende do meio 

onde ela acontece, podendo ter diferentes significados em círculos sociais 

diferentes. Por exemplo, o gesto americano “OK” feito com a mão, no Brasil seria 

interpretado de outra maneira, podendo ser considerado até um gesto ofensivo 

(PEREIRA, 2009). 

Na evolução sobre o conceito de gestos, podemos mencionar o estudo de 

Jonhnn Bulwer (1974), figura ilustrativa abaixo, no qual analisou o discurso e aptidão 

das mãos, objetivando a análise das posições e movimentos das mãos e dos dedos 

e suas expressões. 
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Figura - 1. Chirologia ou linguagem natural das mãos. 

 
Fonte: http://25.mediatumblr.com/ 

 

Como exemplo, podemos citar a Chironomia, que é a arte do uso dos gestos 

das mãos e a obra Instituto Oratória de Marcus Fabius Quintilianus (30 a 95 d. C.). 

Esta obra é composta de 12 volumes que apresentam a discussão mais completa 

sobre os gestos da época, chamando a atenção para a importância de dois 

aspectos: a voz e o gesto coregráfico (sequência de movimentos intencionais) 

(KENDON, 2004). 

Dessa maneira, é evidente que por muitos anos os gestos se fizeram 

presentes em vários meios sociais, seja na música quando o maestro inicia sua 

apresentação juntamente com sua orquestra, seja pela articulação das mãos de um 

advogado em defesa de seu cliente, seja entre pessoas especiais que necessitam 

do gesto para se comunicar. É uma presença constante podendo ser vista e utilizada 

nos meios tecnológicos. 

Nesse sentido, atualmente há uma grande tendência por interfaces mais 

imersivas e intuitivas. Tecnologias como Kinect e comando de voz permite que o 
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usuário possa interagir com o produto por meio de movimentos do corpo ou com o 

som de sua própria voz. 

A Nintendo por sua vez apresenta um novo meio de interação por um controle 

sensível ao toque. O WiiU GamePad é um controle que possui uma tela sensível ao 

toque que pode ser usada para auxiliar o jogador em momentos de decisão no jogo. 

Além disso, o WiiU GamePad também faz uso dos gestos para execução de 

comandos. 

 Desse modo, podemos observar que com o surgimento das telas touchscreen 

e a popularização de dispositivos tablets e smartphones, que possuem a tecnologia 

multi-touch como um recurso especial, torna-se possível a interação humano-

computador, podendo os usuários selecionar objetos diretamente na tela por meio 

do toque, arrastando objetos, rotacionando, aplicando zoom, tornando os gestos 

cada vez mais comuns no meio social. 

 

3.3. Gêneros  
 

Agrupar os jogos em caixas de rótulos não é uma tarefa simples. É 

necessário algum tipo de subjetividade, uma vez que é notório que os jogos podem 

navegar entre seus gêneros. Nesse sentido, selecionamos para análise os jogos do 

gênero: estratégia, quebra cabeça, corrida e ação. Assis (2007), em seu livro Artes 

do Videogames, destaca que os jogos mais recentes apresentam-se no mercado 

como inovadores na forma ou no conteúdo, usando elementos tomados de diversos 

gêneros de videogames e que o sucesso dos jogos estão realmente associados à 

combinação desses elementos. 

 

Tendo em mente esse conceito de mesclas de gêneros temperadas por 
ênfase, pode-se finalmente dizer que os gêneros são principalmente ideias 
gerais, núcleos de interesse, e que o gameplay (ver p. 17) é tanto 
cruzamentos de gêneros, sem no entanto perder de vista o principal objetivo 
de um dado videogame. Assis (ASSIS, 2007, p. 22). 

 

Para Jeannie Novak (2011), gêneros de games são categorias baseadas em 

uma combinação de tema, ambiente, apresentação/formato de tela, perspectiva do 

jogador e estratégia de jogo. 
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Diferente dos gêneros de livros e filmes, os gêneros atuais no setor de 
games não estão necessariamente relacionados à história, ao enredo ou à 
ambientação. Em vez disso, são definidos pela forma como o game é 
jogado, seu estilo. As definições tradicionais de gênero referem-se mais ao 
que é conhecido como ambiente de um game. Alguns ambientes são 
fantasia, ficção cientifica, terror e crime (NOVACK, 2011, p.96). 

 

Para esta pesquisa, optamos por estudar inicialmente os gêneros mais 

conhecidos e baixados pelo público.  

 

3.3.1. Jogos de estratégias 
 

Os jogos de estratégia requerem que o jogador administre um conjunto 

limitado de recursos para atingir um objetivo pré-definido. Geralmente inclui 

gerenciar diversos tipos de construções, como edifícios ou unidades, além de decidir 

sobre como e quando colocá-los em ação, como se pode observar na figura 2 do 

jogo Clash of Clans desenvolvido pela Supercell. É um jogo de estratégia que 

mistura elementos em tempo real e em turnos. O jogo consiste no desenvolvimento 

de uma vila, seu objetivo é alcançar o maior número de troféus e o mais alto nível 

possível, a fim de chegar ao topo do ranking mundial. Com um visual simples, o jogo 

oferece recursos que auxiliam o jogador em momentos de batalha e defesa, 

podendo cada vez mais fortalecer tropas, construções e adquirir grandes 

recompensas. 
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Figura - 2. Jogo Clash of Clans. 

 

Fonte: http://clashofclans.hack-free.com 

 

3.3.2. Jogos de quebra-cabeça 
 

 De uma forma geral, os elementos de quebra-cabeça aparecem em muitos 

gêneros de jogos. Em um puro jogo de quebra-cabeça, o jogador deve solucionar 

um ou mais problemas sem controlar um personagem. Especificamente, este gênero 

refere–se a jogos que o ponto principal está na solução de problemas, além disso, 

elementos como narrativa é mínimo ou inexistente. O gênero também é conhecido 

como jogos cerebrais. 

 A figura 3 é um exemplo de um jogo de quebra-cabeça, o Cookie Jam. O jogo 

foi desenvolvido pela SGN, onde o jogador controla uma padaria “ambulante” e 

precisa fazer com que os seus docinhos sejam um sucesso. O objetivo do jogo é 

combinar elementos iguais, fazendo composições que incluam no mínimo três peças 

do mesmo tipo. No jogo, há um número máximo de movimentos disponível em cada 
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partida, fazendo com que o jogador crie melhores combinações para ser capaz de 

obter todos os ingredientes da receita. 

 

Figura - 3. Jogo Cookie Jam. 

 

Fonte: http://www.sgn.com/cookie-jam/ 

 

3.3.3. Jogos de Corrida 
 

 Nos jogos do gênero corrida, o jogador pode participar em corridas 

automobilísticas com qualquer tipo de veículo terrestre, inclusive motocicletas e 

quadriciclos. Existem também alternativas de jogos com veículos aquáticos, aéreos 

e até espaciais. Jogos de corrida normalmente utilizam uma perspectiva de jogo em 

primeira ou terceira pessoa e podem ser baseados em competições, lugares reais 

ou em ambientes fictícios (fantasia), assim como mostra a figura 4. Chaves Kart é 

um jogo de corrida desenvolvido pela Efecto Studios. O objetivo é disputar provas 

contra os personagens da televisão Mexicana. O jogo tem como opções de escolha 
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todos os personagens da família Chaves, além de pistas com temas personalizados.   

 É um jogo que tem referências bem cartunistas, lembrando muito o desenho 

animado da série. 

 

Figura - 4. Jogo Chaves Kart. 

 

Fonte: http://www.play.google.com/store/apps/details?id=com.kokonutStudio.ChavoKart&hl=pt_BR 

 

3.3.4. Jogos de Ação 
 

 Jogos de ação existem desde a febre do fliperama, onde tínhamos jogos 

como Pac-Man, Asteroids, e até jogos como o Pong são jogos de ação. Os objetivos 

dos jogos de ação é destruir rapidamente os inimigos evitando, ao mesmo tempo, 

ser destruído. São jogos que tendem a ser mais simples, porque enfatizam o tempo 

de reação do jogador, como é caso do jogo Captain America 2, como mostra a figura 

5. Jogo baseado no filme e desenvolvido pela Gameloft, tem como objetivo liderar a 

equipe da S.H.I.E.L.D contra ataques inimigos de diversas organizações criminosas  
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Figura - 5. Jogo de ação Captain America 2. 

 

Fonte: http://comicsalliance.com 

 

 

4. Comandos e Ações 
 

 Antes de entrarmos no método aplicado, foi necessário averiguar sobre 

possíveis trabalhos que estudam comandos e ações em jogos digitais de modo 

geral, para termos a certeza de que esta pesquisa é formada por uma idéia original, 

já que o principal objetivo aqui é realizar um estudo detalhado sobre quais são os 

gestos mais utilizados nos jogos para dispositivos móveis, apresentando os 

comandos e suas ações. 

 Nesse sentido, muito que se tem visto são pesquisas relacionadas à interação 

com dispositivos através do uso de gestos feito pelo corpo e capturados por 

sensores, como é o caso do projeto FAAST (2011) (FLEXIBLE ACTION AND 

ARTICULATED SKELETON TOOLKIT), um middleware que permite a interação com 

o Microsoft Kinect. Desenvolvido na University of Southern California com o obejtivo 

de ser um framework extensível para aplicações de realidade virtual, na prática o 
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FAAST é um mapeador de movimentos do corpo em ações de dispositivos 

tradicionais de interação via software.  

 Todavia, um outro trabalho publicado na revista Communications of the ACM 

– Interaction Design and Children, 2005, trabalha com gestos e captura de 

movimentos. O artigo se trata do uso prolongado das crianças em jogos de 

computador, que podem ter efeitos negativos ao longo do tempo utilizando de modo 

tradicional dispositivos de entrada, tais como teclado, mouse e gamepad, 

comprometendo futuramente o desenvolvimento físico da criança. Este projeto visa 

proporcionar uma alternativa envolvente e fisicamente em jogos de computador, 

fazendo o uso da visão e audição. O artigo também cita como as crianças têm 

ajudado a definir e a desenvolver gestos para seus jogos. Desse modo, o estudo 

mostrou que cada criança realizou movimentos individuais, apresentado 

características diferente umas das outras, não existindo uma padronização de 

gestos e movimentos entre elas. 

 Uma pesquisa realizada por (MARINHO, 2010), apresenta uma abordagem 

ao desenvolvimento de jogos em interfaces Multi-toque do ponto de vista das 

metodologias de criação de fábricas de softwares. Neste trabalho, é feita a 

modelagem de domínio sobre um conjunto de jogos observando-se como se 

estabeleceram conceitos de interação multi-toque e suas variações. O foco do 

estudo de (MARINHO, 2010) está situado no aspecto de interação multi-toque dos 

jogos. O autor cita que os gestos e manipulação não podem ser efetuados de forma 

independente do significado que eles assumem no mundo do jogo, além de 

considerar que as funcionalidades estão diretamente ligadas à interação e suas 

implicações. Ele faz uma análise dos jogos apresentando sua descrição (breve 

descrição do funcionamento e contexto do jogo), entidades interativas (indicar os 

elementos do mundo que interagem com o usuário através do toque, detalhando seu 

comportamento e relacionamento com o mundo do jogo), fluxo de interação 

(descrever como a interação evolui diversos contextos do jogo), e gestos (detalhar 

os gestos realizados pelo usuário durante a interação, a forma como move os dedos 

sobre a superfície).  

Entretanto, o que queremos propor nesta pesquisa além do estudo das 

funcionalidades e interação do jogador e jogo, é a ligação de gestos e comandos 
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para jogos móveis, analisar a importância de cada gesto para cada comando em 

seus respectivos gêneros. 

  

5. Metodologia 
 

O presente trabalho procura identificar quais os gestos mais utilizados nos 

jogos para dispositivos móveis, de forma a construir um catálogo, a identificar as 

principais tendências e os gestos mais comuns. Optamos por utilizar o método GOP 

(GAME ONTOLOGY PROJECT), que é um sistema teórico que procura descrever, 

analisar e estudar jogos, que pode ser descrito como uma hierarquia de conceitos 

abstraída a partir da análise de vários jogos existentes (ZAGAL, 2009). 

A abordagem do GOP é desenvolver uma ontologia que identifique os 

elementos estruturais importantes presentes em jogos e quais são as relações entre 

estes, organizando-os de forma hierárquica, funcionando desta forma como um 

“esqueleto conceitual” para a exploração, dissecação e compreensão das relações 

existentes entre diferentes tipos de elementos presentes em jogos. Sendo assim, ao 

invés de descrever um método ou técnica para o design de jogos, o GOP tem como 

objetivo descrever o “espaço de design” dos jogos, contribuindo também como 

vocabulário para facilitar a comunicação dentro da área (ZAGAL, 2009). 

Segundo os próprios autores, o GOP tem como meta continuar sendo 

desenvolvido, modificado e refinado com o passar do tempo (ZAGAL, 2009). As 

bases iniciais do mesmo podem ser encontradas em (ZAGAL et al, 2005), trabalho 

no qual o GOP foi originalmente descrito. 

Sob esse ponto de vista (ZAGAL et al, 2005), a ontologia desenvolvida pelo 

GOP está organizada em uma estrutura de árvore, tendo foco na descrição de 

elementos presentes em jogos. A GOP é hierarquicamente estruturada indo de um 

nível mais abstrato, contendo poucos elementos, para um nível mais concreto. O 

nível mais abstrato é constituído por cinco elementos (interface, rules, goals, entities 

e entity manipulation), que serão apresentados a seguir 

 

• Interface (Interface): é o ponto de encontro entre o jogo e o jogador, o 

mapeamento entre as reações corporais do jogador e a manipulação das 
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entidades do jogo. Refere-se tanto a como o jogador interage com o jogo 

quanto ao meio pelo qual o jogo comunica seu estado ao jogador. 

 

• Rules (Regras): definem e limitam o que pode e o que não pode ser feito. 

Elas definem a própria estruturação que embasa a existência do jogo, assim 

como regulam o seu desenvolvimento e determinam as interações básicas 

que podem ocorrer dentro dele. 

 

• Goals (Metas): são as condições ou objetivos que o jogador deve atingir caso 

espereconseguir sucesso no jogo. Estas metas são definidas pelo jogo para 

que o usuário as persiga, embora possam ou não ser comunicadas 

explicitamente ao jogador (hácasos em que, segundo a percepção do 

jogador, aparentemente não há metas definidas). 

 

• Entities (Entidades): são os objetos dentro do jogo, tudo aquilo que o jogador 

modifica, gerencia, ou interage em algum nível. Esta raiz é a única que não foi 

formalmente expandida e explicitamente desenvolvida na GOP (ZAGAL et al, 

2005). 

 

• Entity Manipulation (Manipulação de Entidades): refere-se às ações ou 

“verbos” que podem ser utilizados pelo jogador e pelas entidades do jogo1, 

isto é, compreende as alterações do jogo que são realizadas pelo jogador ou 

por entidades. 

 

Conforme exposto em Zagal et al (2005), cada elemento da ontologia consiste de 

um título (nome), uma descrição, um “elemento-pai”, e potencialmente um ou mais 

“elementos-filhos” (ou seja, subtipos) ou “elementos-partes” (isto é, componentes), e 

por fim, alguns exemplos descrevendo como este elemento se comporta em jogos 

presentes no mercado. 

Como se pode constatar, a GOP não é um método prescritivo de análise de 

similares, nem tampouco de síntese de jogos; ao contrário, é uma abordagem 

extensa, estruturada e detalhada para descrever elementos presentes em jogos. Por 
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conta disso, nesta pesquisa, o GOP foi escolhido como método para a catalogação 

dos gestos a serem observados nos jogos durante a análise. 

Dessa forma, iniciamos a pesquisa manualmente, jogando cada jogo, 

anotando e analisando um por um, tela por tela, de forma a identificar os principais 

gestos, comandos e ações e suas relações. 

Nesse contexto, partimos por um caminho mais apropriado, no sentido de 

averiguar materiais já existentes sobre o uso dos gestos em dispositivos móveis. 

Sob essa perspectiva, utilizamos como referência o material disponível no lukew1, 

onde apresenta uma tabela de gestos básicos para uso em dispositivos multitouch, 

como mostra a figura 6.  

Assim, observamos que muitos dos movimentos encontrados para o uso 

casual nos dispositivos móveis eram também semelhantes nos jogos, como é o caso 

do gesto “Flick”, que é utilizado para arrastar ou deslocar objetos de um ponto para o 

outro, assim como o gesto “Tap”, que é utilizado para selecionar itens ou opções. 

Conforme o andamento das análises, foi observado que muitos desses 

movimentos poderiam ser úteis para a construção do mapa de gestos para jogos 

móveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.lukew.com/touch/ 
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Figura - 6. Gestos Microsoft Surface. 

 

Fonte: http://www.lukew.com/touch/ 

 

Assim, para uma melhor clareza, decidimos aplicar o GOP para criar um guia 

de etapas, onde se apresentam os principais caminhos a serem percorridos para 

obtenção dos dados, já que em cada etapa foram descobertas gradativamente 

novas possibilidades e caminhos para os resultados. 

 

1- Escolher quantos e quais seriam os jogos analisa dos e onde 

encontrá-los: 

a. A seguir, separar os jogos por gêneros: 

i. Ação; 

ii. Estratégia (RPG); 

iii. Quebra-cabeça; 

iv. Corrida. 
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b. Jogar cada jogo: 

i. Analisar cada jogo tela por tela. 

2- Identificar os comandos e gestos: 

a. Criar tabela geral de comandos e gestos; 

b. Identificar os gestos e suas ações: 

i. O que cada gesto faz; 

ii. Utilizado para; 

iii. O contato é único ou múltiplo. 

3- Listar comandos: 

a. Extra Game (telas iniciais do jogo): 

i. Opções (tirar som, redes sociais), seleção de fases, entrar 

game, sair game etc; 

b. In Game (telas do gameplay do jogo): 

i. Ações de deslocamentos: 

a. Andar, correr, pular, esquivar etc; 

ii. Ações de ataque e defesa: 

a. Bloquear, atacar, atirar etc; 

iii. Ação de seleção: 

a. Selecionar; 

 

Na escolha dos jogos, decidimos que seria viável pesquisar jogos que já 

estavam consolidados no mercado, preferencialmente para dispositivos móveis 

tablets e smartphones, com pelo menos cinco anos de existência, pelo número de 

downloads (Top Games) e pelas categorias de jogos mais jogados. Estes dados 

foram retirados em sites como o Think Gaming (www.thinkgaming.com), 

especializado em estimativas e receitas no mercado de jogos mobile para (IOS), e 

GooglePlay (www.googleplay.com). 

Para a análise dos jogos, foram utilizados os seguintes aparelhos: Sansung 

Galaxy S2 e Samsung Galaxy TAB 3 Lite (ambas da marca Sansung) e iPhone 4s 

(Apple).  

Para chegarmos aos resultados dos gestos mais utilizados, optamos por 

escolher um número considerável de jogos divididos categoricamente por gêneros 

(jogos de estratégia (RPG), corrida, quebra cabeça e ação) como mostra a tabela 2.  



 

De início, foram analisados quarenta jogos no total, sendo dez jog

por cada categoria. Decidimos dividir os jogos por categoria para identificar onde, 

quais seriam os gestos mais comuns em cada um dos estilos.

jogos, outros dez jogos foram escolhidos aleatoriamente no intuito de cert

que nenhum gesto deixou de ser 

 

Tabela 2

Para a coleta dos dados (comandos e ações), foi preciso jogar cada jogo, 

anotando quais as ações e comandos encontrados tela por tela. A partir disso, 

criamos uma tabela geral onde poderíamos identificar todos os comandos e ações 

(gestos) nos jogos, o que 

estavam ligadas aos comandos. 

como ações que representava

Nesse sentido, ocorreu que

entendimento, concluímos que seria viável dividir a tabela em 

categoria de comandos EXTRA

identificar quais seriam estes comandos e ações em cada uma das categorias

oram analisados quarenta jogos no total, sendo dez jog

Decidimos dividir os jogos por categoria para identificar onde, 

quais seriam os gestos mais comuns em cada um dos estilos. Além desses quarenta 

jogos, outros dez jogos foram escolhidos aleatoriamente no intuito de cert

deixou de ser catalogado. 

2. Categorias e jogos escolhidos para a análise, total de quarenta.

         Fonte: (Próprio Autor, 2015). 

 

 

Para a coleta dos dados (comandos e ações), foi preciso jogar cada jogo, 

anotando quais as ações e comandos encontrados tela por tela. A partir disso, 

criamos uma tabela geral onde poderíamos identificar todos os comandos e ações 

o que possibilitou uma visão mais ampla de como as ações 

ligadas aos comandos. Com essa tabela, identificamos 

representavam o mesmo comando. 

Nesse sentido, ocorreu que, no decorrer das análises e para um melhor 

ento, concluímos que seria viável dividir a tabela em dois grandes cenários: 

EXTRA GAME e categoria de comandos

identificar quais seriam estes comandos e ações em cada uma das categorias

39 

oram analisados quarenta jogos no total, sendo dez jogos divididos 

Decidimos dividir os jogos por categoria para identificar onde, 

Além desses quarenta 

jogos, outros dez jogos foram escolhidos aleatoriamente no intuito de certificar de 

. Categorias e jogos escolhidos para a análise, total de quarenta. 

 

Para a coleta dos dados (comandos e ações), foi preciso jogar cada jogo, 

anotando quais as ações e comandos encontrados tela por tela. A partir disso, 

criamos uma tabela geral onde poderíamos identificar todos os comandos e ações 

possibilitou uma visão mais ampla de como as ações 

 pontos importantes, 

no decorrer das análises e para um melhor 

dois grandes cenários: 

e categoria de comandos IN GAME, podendo 

identificar quais seriam estes comandos e ações em cada uma das categorias.  
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Desse modo, o próximo capítulo apresentará os resultados e análises obtidos 

durante a pesquisa. 

 

6. Análises e Resultados  
 

Com base nos dados obtidos, chegamos a um resultado satisfatório ao 

construirmos de forma crescente as tabelas de comandos e gestos. A tabela 3 

mostra os comandos mais executados dos quarenta jogos analisados, além de 

indicar quais são os gêneros onde os comandos mais aparecem. O termo 

“comando” refere-se às ações a serem realizadas para executar uma determinada 

tarefa, por exemplo, deslocar objetos no jogo como construções, acampamentos, 

casas, fazendas, veículos, ou selecionar itens especiais como baús, gemas e 

moedas. 

Tabela 3. Tabela comandos. 

COMANDOS UTILIZADO EM QUAL  GÊNERO  

Arrastar  AÇÃO; QUEBRA-CABEÇA; ESTRATÉGIA 

(RPG); 

Deslocar  ESTRATÉGIA (RPG); QUEBRA CABEÇA; 

Andar  ESTRATÉGIA (RPG); AÇÃO; 

Acelerar  CORRIDA; 

Virar direita ou esquerda  CORRIDA; 

Esquivar  AÇÃO; 

Subir  QUEBRA-CABEÇA; ESTRATÉGIA (RPG); 

Descer  QUEBRA-CABEÇA; ESTRATÉGIA (RPG); 

Pular  CORRIDA; AÇÃO 

Rolar  AÇÃO; 

Escalar  AÇÃO; 

Defender  AÇÃO; 

Correr  ESTRATÉGIA (RPG); CORRIDA; AÇÃO; 

Atacar  AÇÃO; ESTRATÉGIA (RPG); 

Atirar  AÇÃO; ESTRATÉGIA (RPG); QUEBRA-

CABEÇA 

Bloquear  AÇÃO; 

Defender  AÇÃO; 

Cortar  AÇÃO; 

Selecionar  TODOS 

Fontes: ( Próprio Autor, 2015). 
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Nessa direção, na tabela 4, temos os principais gestos encontrados para a 

execução dos comandos. O termo “gesto” é a ação de como o jogador irá interagir 

com os objetos e itens do jogo, exemplo: para executar uma ação de deslocamento 

como andar com o personagem, o jogador precisa realizar um gesto, um movimento 

com as mãos que faça com que aquele comando seja realizado. 

 

Tabela 4. Tabela comandos. 

COMANDOS GESTOS 

Arrastar DRAG, FLICK  

Deslocar TAP, PRESS AND HOLD+DRAG, DOUBLE TAP  

Andar TAP, DRAG 

Acelerar *AUTOMÁTICO, TAP  

Virar direita ou esquerda TAP, DRAG, *ACELERÔMETRO  

Esquivar DRAG 

Subir DRAG, FLICK  

Descer DRAG, FLICK  

Pular DRAG 

Rolar DRAG 

Escalar TAP, DRAG 

Defender TWO FINGER TAP 

Correr DRAG, TAP, *AUTOMATICO  

Atacar TAP, DRAG, DOUBLE TAP  

Atirar TAP 

Bloquear TWO FINGER TAP 

Defender TWO FINGER TAP 

Cortar DRAG 

Selecionar TAP 

Maximizar/ Minimizar PINCH 

Fonte: (Próprio Autor, 2015). 

  

Na coluna gestos, foram destacadas três ações que não necessitavam da 

intervenção ou interação do jogador com o jogo. Os comandos de acelerar, correr e 

virar, normalmente eram definidos automaticamente pelo jogo, havendo em alguns 

jogos como os de corrida a opção manual. Em especial no comando virar, o uso do 

acelerômetro’2 foi evidenciado em cinco dos dez jogos de corrida analisados.  

Consequentemente, percebeu-se que cinquenta por cento dos jogos de corrida não 

                                                           
2
 Capaz de medir a aceleração e movimentos de objetos sem a intervenção direta com a superfície do dispositivo. 
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utilizavam ou não tinham opções para o uso do acelerômetro.  

Além disso, percebeu-se também que dois ou mais gestos poderiam ser 

executados para a realização de um mesmo comando e em situações diferentes. 

Nesse sentido, tornou-se imprescindível a construção de uma nova tabela, 

discriminando quais foram os gestos encontrados nos jogos e suas ações; em 

seguida, quais seriam os tipos de contato que o jogador teria que executar no 

dispositivo para realização dessas ações.  

 

6.1. Análise dos gestos 
  

Neste capitulo, será apresentada a análise dos gestos em três grandes 

etapas: Gestos e suas ações, categoria de comando EXTRA GAME e categoria de 

comando IN GAME. 

 Nesta primeira etapa, na primeira coluna da tabela 5, temos o nome de todos 

os gestos encontrados nos jogos analisados (TAP, PRESS AND HOLD, DRAG, 

FLICK, TWO FINGERS TAP, PINCH), sendo que cada gesto age de forma diferente 

uns dos outros.  

Apesar do acelerômetro não ser um gesto que necessita da interação direta 

do jogador com o jogo, decidimos anexá-lo na coluna, no sentido de preservá-lo 

como uma peça fundamental para execução de alguns jogos, onde é possível a 

escolha do jogador quanto às opções de ativar ou desativar. 

Na tabela 5, ações dos gestos, apresentamos quatro colunas: nome do gesto, 

ações do gesto, contato único e contato múltiplo. 

 Na primeira coluna, temos os principais nomes dos gestos encontrados nos 

jogos, inicialmente em inglês, seguido de seu significado. 

 Na segunda coluna, encontram-se as ações dos gestos, ou seja, como deve 

ser feita a ação física necessária para executar o gesto realizado pelo jogador no 

dispositivo. Vale ressaltar que essas ações vão além de uma execução. Mais à 

frente se discutirá sobre qual seria a finalidade de cada uma delas. 

Sob essa perspectiva, as duas últimas colunas apresentam dois tipos de 

contatos que o jogador deve fazer para realizar as ações desejadas. São elas: 

Contato único e contado múltiplo. O contato único é o contato de um único dedo 

sobre a superfície do dispositivo, por exemplo, se o jogador executar o comando 
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selecionar, possivelmente ele utilizará o gesto TAP, que é feito com apenas um 

toque.  

Já o contato múltiplo é o contato de dois ou mais dedos sobre a superfície do 

dispositivo. Este contato é muito utilizado para comandos de zoom no mapa dos 

jogos como no jogo de estratégia Clash of Clans. 

 

Tabela 5. Tabela ação dos gestos. 

AÇÃO DOS GESTOS 

NOME DO GESTO AÇÃO DO GESTO PARA QUAL ESTILO  CONTATO ÚNICO CONTATO MÚLTIPLO 

TAP (TOCAR) O jogador deve toca na 

superfície do dispositivo com a 

ponta do dedo na tela para 

selecionar algum elemento do 

jogo. 

 

Todos os estilos 

 

x 

 

- 

PRESS AND HOLD (PRESSIONE E 

SEGURE) 

O jogador deve tocar em algum 

elemento do jogo sem perder o 

contato físico com a superfície 

do dispositivo. 

 

ESTRATÉGIA (RPG), 
QUEBRA CABEÇA 

 

x 

 

- 

DRAG (ARRASTAR OU 

DESLOCAR)  

O jogador deve encostar o dedo 

na tela em cima do elemento 

que deseja arrastar ou deslocar 

sem perder o contato com a 

superfície. 

 

Todos os estilos 

 

x 

 

- 

FLICK (ARRASTAR OU 

DESLOCAR) 

O jogador rapidamente deve 

arrastar ou mover algum 

elemento do jogo com a ponta 

dos dedos sobre a superfície do 

dispositivo. 

 

Todos os estilos 

 

x 

 

- 

TWO FINGER TAP (TOCAR COM 

DOIS DEDOS) 

O jogador deve tocar com os 

dois dedos ao mesmo tempo 

sobre a superfície do dispositivo 

para realizar comandos como de 

bloqueio ou defesa. 

 

AÇÃO 

 

- 

 

x 

PINCH (PINÇA) O jogador encosta 

simultaneamente dois dedos na 

superfície, em seguida aproxima 

ou afasta um dedo do outro, 

fazendo o objeto manipulado 

aumentar ou diminuir de 

tamanho. 

 

ESTRATÉGIA (RPG), 
CORRIDA 

 

 

- 

 

 

 

 

 

x 

*ACELERÓMETRO O acelerômetro é uma 

tecnologia capaz de medir a 

aceleração e movimentos de 

objetos sem a intervenção ou 

contato direto do jogador com a 

superfície do dispositivo. 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Fonte:(Próprio Autor, 2015). 

 Com base nas informações da tabela 5, observamos que alguns gestos se 
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fazem presentes em todos os estilos, como é o caso dos gestos Tap, Drag e Flick.   

Desse modo, mesmo com os principais comandos encontrados nos jogos, os 

gestos mais utilizados, suas ações e onde se encontram por estilos, ainda assim foi 

preciso uma definição mais detalhada, a fim de especificar onde os comandos e 

gestos são mais utilizados em cada gênero de jogo com base na análise dos jogos 

tela por tela. 

 Nessa direção, optamos por criar duas fases para essa nova análise de 

dados, já que desejamos identificar as ações e gestos mais utilizados para tais 

comandos. Dessa forma, criamos duas categorias de comandos que serão 

diferenciadas pelas suas definições. São elas: categoria de comando EXTRA GAME 

e categoria de comando IN GAME. A divisão dessa fase Extra Game e In Game, só 

foi possível porque a coleta de dados teve inicio desde a primeira tela de cada jogo. 

6.2. Categoria de comando Extra Game  
 

 A categoria de comando EXTRA GAME são os comandos e ações das telas 

iniciais do jogo, como seleção de opções, seleção de fases, seleção de 

personagens, entrar jogo, sair jogo, rede sociais etc, não fazendo parte direta do 

gameplay do jogo. Na tabela 6, categoria de comandos Extra Game, apresentamos 

seis colunas para análise: comando Extra Game, nome do gesto, sua finalidade, 

estilos e tipos de contato. 

 Na coluna comandos Extra Game, foi observado que o comando arrastar, 

utilizado para movimentar o mapa do jogo, já é uma tendência do gênero jogos de 

quebra-cabeça.  
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Tabela 6. Tabela Comando Extra Game. 

CATEGORIA DE COMANDO EXTRA GAME  

COMANDOS EXTRA 

GAME 

NOME DO 

GESTO 

UTILIZADO PARA:  PARA QUAL 

ESTILO  

CONTATO 

ÚNICO 

CONTATO 

MÚLTIPLO 

ARRASTAR  DRAG Movimentar mapa do 
jogo. 

Em especial jogos de 
quebra-cabeça 

 

X 

 

- 

INICIAR GAME TAP Entrar no jogo. Todos os estilos X - 

SAIR GAME TAP Sair do jogo. Todos os estilos X - 

SELECIONAR TAP Selecionar opções no 
menu. Exemplos 
(carros, fases, nível do 
jogo, rede social) 

Todos os estilos  

X 

 

- 

ESCOLHER TAP; DRAG Escolher opções no 
menu. Exemplos 
(carros, fases, nível do 
jogo, rede social) 

 

Todos os estilos 

 

X 

 

- 

Fonte: (Próprio Autor, 2015). 

 

Comandos Extra game:  são os comandos para manipulação das opções 

iniciais do jogo. Como iniciar jogo, encerrar jogo, conectar a uma rede social, 

levels etc. 

Nome dos Gestos:  nome dos gestos utilizados para realização de uma ação; 

Utilizado para: o que cada gesto é capaz de fazer. Exemplo: com gesto TAP 

é possível selecionar itens, ligar e desligar som, conectar a uma rede social, 

selecionar levels etc. 

Estilos: são as categorias dos jogos (estratégia (RPG), corrida, quebra-

cabeça e ação). 

Contato único: interação com o dispositivo com um único toque. 

Contato múltiplo:  interação com o dispositivo com mais de dois dedos. 

 

6.3. Categoria de Comando In Game  
 

Nas categorias de comando In Game, temos as telas do gameplay do jogo, 

ou seja, são as telas onde o jogador interage com o jogo, controlando suas ações 

como andar com personagem, atacar, defender, esquivar, pular etc. Nesta tabela 7, 

categoria de comando In Game, são apresentados as ações, gestos, sua finalidade 

e estilos.  
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Nesse contexto, especialmente a primeira coluna apresenta três tipos de 

ações que se diferenciam pelas suas definições: ações de deslocamentos, ações de 

ataque e defesa e ação de seleção. 

- Ações de deslocamentos:  são as ações onde o jogador consegue deslocar 

elementos dentro do jogo, como arrastar construções, andar com o personagem, 

rolar, correr, escalar etc. Na tabela 7, encontram-se as ações mais comuns, gestos, 

sua finalidade, estilos e tipos de contato.  

 Observou-se que na maioria dos jogos alguns gestos são combinados para 

determinar uma ação, como é o caso do gesto Press and hold + Drag, muito 

utilizado em jogos de estratégia e quebra-cabeça. 

 

Tabela 7. Tabela Comando In Game (Ações de deslocamentos). 

CATEGORIA DE COMANDO IN GAME  

AÇÕES DE 

DESLOCAMENTO 

GESTOS UTILIZADO PARA  ESTILOS CONTATO ÚNICO CONTATO 

MÚLTIPLO 

Arrastar  DRAG, FLICK Muito utilizado para 

movimentar o mapa 

geral do jogo. 

Exemplo (o terreno 

onde se concentra 

os acampamentos, 

tropas, construções) 

AÇÂO, QUEBRA-
CABEÇA, 

ESTRATÉGIA 
(RPG)  

 

 

 

x 

 

 

- 

Deslocar  DRAG, PRESS AND 
HOLD + DRAG  

 

Deslocar 
construções, 
exércitos; 
acampamentos; 
veículos; casas; 
ponteiros (alvos), 
mapas.  
 

ESTRATÉGIA 
(RPG), QUEBRA 

CABEÇA  
 

 

 

x 

 

 

- 

Andar  TAP; DRAG;  
 

Movimentar o 
personagem, 
exército (tropa)  
 

ESTRATÉGIA 
(RPG); AÇÃO  

 

 

x 

 

- 

Acelerar  TAP; 
*AUTOMÁTICO  

 

Acelerar veículos 
como: carros, 
caminhão, motos.  
 

CORRIDA  
 

 

x 

 

- 

Virar  TAP; 
*ACELERÓMETRO;  

 

Utilizado para 
deslocar veículos, 
personagens para 
direita e esquerda.  
 

CORRIDA 
 

 

x 

 

- 

Pular  DRAG; TAP  
 

Utilizado para pular 
obstáculos, subir em 
plataformas.  
 

CORRIDA; AÇÃO  
 

 

x 

 

- 

Esquivar  DRAG;  
 

Esquivar de ataques 
de inimigos.  
 

AÇÃO  
 

 

x 

 

- 

Subir  DRAG; FLICK;  
 

Utilizado para 
movimentar mapa; 
quartel general; 
fazendas; vilas), 
além de 
personagens, 
blocosetc. 

QUEBRA-CABEÇA; 
ESTRATÉGIA 

(RPG)  
 

x - 
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Descer  DRAG; FLICK;  
 

Utilizado para 
movimentar mapa; 
quartel general; 
fazendas; vilas), 
além de 
personagens, 
blocosetc. 
 

QUEBRA-CABEÇA; 
ESTRATÉGIA 

(RPG)  
 

 

x 

 

- 

Rolar  DRAG;  
 

Utilizado para rolar 
no chão, desviando 
de ataques inimigos.  
 

AÇÃO  
 

 

x 

 

- 

Escalar  TAP; DRAG;  
 

Utilizado para 
escalar paredes.  
 

AÇÃO  
 

 

x 

 

- 

Correr  DRAG; TAP; 
*AUTOMÁTICO;  

 

Utilizado para 
deslocar veículos, 
personagens.  
 

ESTRATÉGIA 
(RPG); CORRIDA; 

AÇÃO  
 

 

x 

 

- 

Maximizar/ 

Minimizar 

PINCH Utilizado para 
arrastar algum 
elemento do mundo 
para uma nova 
posição, seja um 
personagem ou o 
próprio mundo em si, 
deslocando a 
câmera. 

ESTRATÉGIA 
(RPG), CORRIDA 

 

 

- 

 

 

x 

Fonte: (Próprio Autor, 2015). 

 

- Ações de ataque e defesa:  são ações onde o jogador pode atacar com o 

personagem, atirar, defender, cortar, bloquear etc. 

Tabela 8. Tabela Ações de Ataque e Defesa. 

 

 

CATEGORIA DE COMANDO IN GAME  

AÇÕES DE 

ATAQUE E 

DEFESA 

GESTOS 

 

UTILIZADO PARA  ESTILOS CONTATO 

ÚNICO 

CONTATO 

MÚLTIPLO 

Atacar TAP, DRAG, 

DOUBLE TAP 

Utilizado para atacar inimigos, 

oponentes. (soldados, 

samurais, veículos de guerra, 

acampamentos, construções, 

bases etc). 

AÇÃO; ESTRATÉGIA 

(RPG) 

 

 

x 

 

 

- 

Atirar TAP Utilizado para atacar inimigos, 

oponentes. (soldados, 

samurais, veículos de guerra, 

acampamentos, construções, 

bases etc). 

AÇÃO; ESTRATÉGIA 

(RPG), QUEBRA-

CABEÇA 

 

 

X 

 

 

- 

Bloquear TWO FINGER 

TAP 

Utilizado para bloquear 

ataques inimigos. 

(Socos, tiros, bombas etc). 

AÇÃO  

- 

 

X 

Defender TWO FINGER 

TAP 

Utilizado para defender de 

ataques inimigos. (Socos, 

tiros, bombas etc). 

AÇÃO  

- 

 

X 

Cortar DRAG Utilizado para cortar objetos, 

frutas, cordas; 

AÇÃO x - 

Fonte: (Próprio Autor, 2015). 
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Nessa direção, na tabela 8, nota-se que alguns dos gestos apresentados 

podem ser utilizados para o mesmo fim, como é o caso do comando atacar. 

 

- Ação de seleção:  com esta ação o jogador pode selecionar ou escolher 

elementos dentro do jogo. 

Tabela 9. Tabela Ação de Seleção. 

CATEGORIA DE COMANDO IN GAME  

AÇÃO DE 

SELEÇÃO 

GESTOS 

 

UTILIZADO PARA  ESTILOS CONTATO 

ÚNICO 

CONTATO 

MÚLTIPLO 

Selecionar TAP Utilizado para selecionar itens 

no jogo como (personagens; 

casas; veículos; construções; 

plantações etc). 

 

TODOS 

 

x 

 

- 

Fonte: (Próprio Autor, 2015). 

 A tabela 9 apresenta o comando selecionar como uma ação universal para 

todos os estilos estudados nesta pesquisa.  

 

6.4. Análise dos resultados 
  
 Com os estudos das análises dos jogos, foi possível identificar os principais 

gestos e comandos e suas finalidades. Após a construção do mapa geral dos gestos 

e comandos (ver em anexo mapa mais detalhado), foi possível identificar três ações 

que não necessitavam da intervenção do jogador.  

O uso do acelerômetro foi evidenciado em cinco dos dez jogos de corridas 

analisados, ou seja, cinquenta por cento dos jogos de corrida não utilizavam ou não 

tinham opções para o uso do mesmo.  

Nas análises dos gestos, identificamos todos os gestos encontrados nos 

jogos (TAP, PRESS AND HOLD, DRAG, FLICK, TWO FINGERS TAP, PINCH), além 

disso o jogador pode utilizar dois tipos de contatos físicos para realização dos 

gestos, o contato único representado pela ação de um dedo no dispositivo e o 

contato múltiplo representado pela ação de dois ou mais dedos.  

Ainda neste contexto, foram identificados três gestos que estão presentes em 

todos os estilos de jogo (Tap, Drag e Flick). Observou-se também que muitos dos 

gestos catalogados podem ser utilizados para um mesmo fim, como é o caso do 

comando atacar. O uso de algumas combinações de gestos como é o caso do Press 

and hold + Drag utilizado em jogos de estratégia e quebra-cabeça foi identificado 
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para execução de algumas ações feitas pelo jogador para deslocar objetos ou 

ponteiros.  

Nesse sentido, foram criadas duas categorias de comando para separar 

comandos que não fazem parte do gameplay do jogo e comandos que fazem parte 

do gameplay do jogo, são elas: Extra game, que são os comandos e ações das telas 

iniciais do jogo como seleção de opções, seleção de fases, seleção de personagens, 

entrar jogo, sair jogo, rede sociais etc e categoria de comando In Game, que são os 

comando das telas do gameplay do jogo, onde estão presentes as ações de 

deslocamentos, pelas quais o jogador consegue deslocar elementos dentro do jogo 

como arrastar construções, andar com o personagem, rolar, correr, escalar. As 

ações de ataque e defesa, que são as ações onde o jogador pode atacar com o 

personagem, atirar, defender, cortar, bloquear. E por fim, a ação de seleção, onde o 

jogador pode selecionar ou escolher elementos dentro do jogo. Nesta ação, foi 

identificado que o comando selecionar é universal para todos os estilos de jogo. 

 

7. Conclusão 

 

 Este trabalhou iniciou-se no intuito de trazer para as desenvolvedoras de 

jogos um mapeamento de gestos voltado para jogos móveis. Observou-se uma 

carência no que diz respeito à análise de gestos para jogos para dispositivos como 

tablets e smartphones. A partir disso, decidimos criar um mapa de gestos, comandos 

e ações para orientar e auxiliar as desenvolvedoras em novos projetos de jogos, já 

que não foi encontrado na literatura nenhum tipo de material desse nível. 

Dessa forma, aplicamos o método GOP (Game Ontology Project) para iniciar 

as análises dos jogos, já que o objetivo principal do trabalho é identificar os gestos 

mais utilizados nestes jogos e catalogá-los. 

Partimos de uma análise e mapeamento de todas as possibilidades de gestos 

encontrados nos jogos, jogando cada jogo, tela por tela, para desvendar quais 

seriam os gestos, comandos e suas ações. Foram analisados quarenta jogos, 

divididos categoricamente por gêneros (estratégia RPG, quebra-cabeça, corrida e 

ação) em 04 grupos de 10 jogos e para certificarmos de que nenhum gesto deixou 

de ser catalogado, escolhemos mais dez jogos aleatoriamente.   
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O segundo passo foi criar uma tabela geral de gestos, comandos e ações, 

para identificar quais seriam os gestos necessários para execução de cada comando 

e ações encontrados nos jogos, apresentando o que cada gesto faz, sua utilização e 

se o contato do jogador com o jogo é único ou múltiplo. 

Sendo assim, com estes resultados, foi possível observar que seria 

necessário dividirmos a análise em duas etapas: Extra Game e In Game, para 

facilitar o entendimento do mapa de gestos. 

Nesse sentido, a partir dos estudos e análise dos jogos, chegamos ao ponto 

de identificar os gestos mais comuns utilizados em cada uma das etapas Extra game 

e In game, divididos por gênero. O mapa geral dos gestos encontra-se nos anexos. 

 

7.1. Trabalho futuro 

 

 A biblioteca de gestos, comando e ações ainda é bastante restrita pelo 

número de jogos analisados, já que a cada instante se vê um novo jogo com novas 

mecânicas. É viável uma atualização semestral para observar os jogos mais 

baixados, podendo ser uma possibilidade de extensão e atualização, além de um 

maior e melhor controle do mapa de gestos.  

Além disso, pretendemos aplicar o mapa em um estudo de campo para 

desenvolvedores e grupos indies, para certificar se a ferramenta está coerente e 

intuitiva o bastante para realização das tarefas. Após o estudo de campo e suas 

correções, pretende-se desenvolver um aplicativo web aberto de acesso livre para 

desenvolvedores e comunidade acadêmica para criação de jogos ou para estudos 

científicos. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 - Categoria de comando EXTRA GAME  

 

Mapeamento de Gesto em situação de jogo EXTRA GAME 

 
Fonte: (Próprio Autor, 2015) 

___________________________________________________________________ 

Tabela de Comandos EXTRA GAME 

 
Fonte: (Próprio Autor, 2015) 
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Apêndice 2 - Categoria de comando IN GAME 

 

Mapeamento de gestos em situação de jogo IN GAME 

 
Fonte: (Próprio Autor, 2015) 

 

___________________________________________________________________ 

Tabela Ação de seleção IN GAME 

 
Fonte: (Próprio Autor, 2015) 

 



56 

 

Tabela  Ações de ataque e defesa IN GAME. 

 Fonte: (Próprio Autor, 2015) 

___________________________________________________________________ 

Tabela Ações de deslocamento IN GAME 

 
Fonte: (Próprio Autor, 2015) 


