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Gesture Interaction Metaphors within 3D 
Environments: Revisiting the Literature 

Diego P. Costa, Paulo N.M. Sampaio e Valéria Farinazzo Martins 

Abstract— 3D virtual environments provide a large potential for the development of applications in several domains. Throughout 
the years different efforts have been done in order to enhance the development of these environments. In particular, the proposal 
of interaction metaphors applied to 3D environments which aim at replicating real world concepts into the virtual environment, 
facilitating user´s interaction. However, the proposal and implementation of new interaction techniques is always challenging. 
Therefore, the importance of identifying the existing interaction metaphors and their taxonomy. This work proposes a literature 
review about the existing interaction metaphors within 3D environments, their classification and introduces a subset of gesture 
metaphors that can be implemented generically across different implementation platforms.  

Index Terms— Virtual Reality, Gesture Interaction, Selection, Manipulation, Navigation, Immersion, 3D environment 
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1 INTRODUCÂO

Metáfora é uma figura de linguagem, uma forma de se 
expressar, onde um termo é substituído por outro [37] eg:. 
"Aquele ser humano é como um puma". Neste exemplo em 
particular, está havendo uma comparação entre um 
homem e um puma, provavelmente, o ser humano 
comparado deve ser rápido em algo. A principal razão 
para o uso de uma metáfora é a busca por uma melhor 
comunicação, facilitar o processo de entendimento, ou 
proporcionar alguma nova experiência para os 
participantes. No entanto, quando as palavras começam a 
serem expressas através de gestos os desafios podem ser 
maiores. 

Entre os humanos esta forma de comunicação é 
comum, já que são capazes de se comunicar através da 
linguagem dos sinais desde o surgimento das primeiras 
civilizações humanas [50][51]. No entanto, no caso do 
processo de comunicação humano-máquina o mesmo não 
ocorre, pois, a máquina ainda oferece muitas restrições e, 
naturalmente, ela ainda não possui a mesma capacidade 
cognitiva do ser humano. Portanto, os desafios são maiores 
quando o processo de interação (seleção, manipulação e 
navegação) humano-máquina não ocorre através dos 
dispositivos mais convencionais eg:. Mouse e Teclado [2]. 

No caso da interação com ambientes computacionais 
de realidade virtual, também conhecidos como ambientes 
tridimensionais (3D), ela deve promover (em grande parte 
das aplicações) um maior grau de imersão para o usuário, 
proporcionando a ele uma experiência mais realista e rica. 

Conforme apresentado em [1], um ambiente 3D é 
definido como um ambiente computacional que faz uso de 
elementos do mundo real, onde os usuários podem 
interagir com ele em tempo real. De fato, um ambiente 3D 
é um ambiente que pode ser construído com 
representações virtuais de objetos oriundos do mundo real, 
os quais os usuários desejam manipulá-los de forma muito 
próxima daquilo que eles estão acostumados eg:. “Eu vejo 
um livro, eu quero manipulá-lo da mesma forma que eu o 
manipulo no mundo real”. 

De acordo com [44] e [36], o conceito de metáfora no 

design de interação na área de Interação Humano-
Computador descreve um mecanismo cognitivo 
fundamental de forma a representar um objeto real em 
uma representação virtual na interface do usuário. A 
metáfora torna a experiência do usuário mais familiar e 
concreta, diminuindo o tempo de treinamento do usuário. 
Da mesma forma, conforme argumentado por diferentes 
autores [1][3][4][9][12], a metáforas de interação aplicadas 
aos ambientes virtuais (3D) também visam replicar os 
conceitos que já são conhecidos pelo usuário em um 
contexto real para o contexto do ambiente virtual. A 
metáfora, se for familiar para o usuário, pode tornar a 
interação muito mais intuitiva [38].  

Em [3] é proposta uma abordagem denominada Reality-
based User Interface System (RUIS), um conjunto de 
implementações capazes de auxiliar na construção de 
ambientes de realidade virtual baseado nos conceitos 
elaborados em [4]. Na abordagem RUIS foi realizado um 
levantamento acerca das interações humano-computador, 
propondo, assim, uma definição denominada Reality-Based 
Interaction (RBI). Diferentes contribuições são apresentadas 
na literatura relacionadas ao estudo, proposta e 
implementação de metáforas de interação com ambientes 
3D [1][3][4][9][12][39][40][41][43]. No entanto, a maior 
parte desses trabalhos aplicam as metáforas utilizadas 
orientadas ao contexto específico da aplicação 
implementada. Neste caso, as Application Programming 
Interfaces (APIs) desenvolvidas para as metáforas não são 
disponibilizadas ou reutilizadas para a construção de 
metáforas mais elaboradas. 

A partir do estudo da literatura é observada a 
necessidade de soluções que permitam a prototipação mais 
rápida de mecanismos genéricos para a interação gestual. 
Uma alternativa para esses mecanismos pode ser proposta 
através da disponibilidade de bibliotecas que permitam a 
implementação de diferentes metáforas para a interação 
gestual, e que sejam facilmente adaptáveis a qualquer 
plataforma de desenvolvimento ou motor de renderização. 

De forma a realizar a proposta de um conjunto de APIs 
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genéricos para a descrição de metáforas gestuais, este 
trabalho visa o estudo da literatura para a identificação das 
metáforas de interação disponíveis e a melhor 
compreensão das metáforas que poderão ser aplicadas 
nesta biblioteca. Portanto, as principais contribuições 
apresentadas neste trabalho são: 

I. A partir do levantamento na literatura, a
identificação e compreensão das características de
uma série de metáforas disponíveis para a
interação (seleção, manipulação e navegação);

II. A classificação das metáforas identificadas de
forma a compreender melhor sua complexidade
de implementação, escopo de utilização,
viabilidade técnica e aplicação. Esse estudo
permite a definição das metáforas mais 
apropriadas para a construção de um conjunto de
APIs genéricos, e;

III. A partir dessas metáforas, a ilustração da sua
utilização através de contribuições disponíveis na
literatura.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a seção 2 
apresenta o levantamento das metáforas para a interação 
com ambientes 3D. A seção 3 apresenta os requisitos para 
as metáforas gestuais através de sua classificação. A Seção 
4 ilustra as diferentes metáforas de interação através de 
aplicações disponíveis na literatura; finalmente, a seção 5 
apresenta algumas conclusões e perspectivas futuras. 

2 METÁFORAS PARA A INTERAÇÃO COM
AMBIENTES 3D 
A fim de proporcionar uma melhor aceitação e adesão 

dos usuários às tecnologias baseadas em ambientes 
virtuais, é importante a proposta de mecanismos de 
interação com o ambiente 3D mais próximos da realidade 
[5]. Por esta razão, são necessários estudos orientados das 
metáforas de interações em ambientes multimídia e 3D. 
Metáforas de Interação - Seleção, Navegação e Manipulação 
(SNM) em ambientes computacionais 3D são paradigmas 
substanciais para a acessibilidade do usuário e contato com 
os elementos ou entidades desses ambientes. Nos 
ambientes 3D os usuários precisam estar aptos para indicar 
com qual objeto desejam interagir para que a interação 
possa ocorrer [6]. 

As interações são sub-divididas em três categorias: (i) 
A seleção consiste no processo que permite o usuário 
poder escolher qual ou quais objetos serão selecionados e 
através da interação a forma como serão selecionados; (ii) 
Navegação é o processo que permite o usuário construir 
um caminho, um mapa cognitivo do espaço, de forma a 
poder se locomover; (iii) A manipulação, descreve a 
mudança de estado do objeto selecionado, tais como a 
rotação, translação, redimensionamento, zoom e até a 
alteração das suas propriedades eg:. texturas [7]. 

Além destes paradigmas para interação, existem ainda 
duas formas ortogonais de classificar a interação em 
ambientes 3D: Egocêntrica onde o usuário intervém 
diretamente dentro do ambiente virtual. Normalmente tal 
paradigma é usado quando há necessidade de precisão na 
interação (geralmente associadas à utilização das 

metáforas Virtual Hand e Virtual Pointer), e; 
Exocêntricas, usadas para interação a partir de fora do 
ambiente virtual, onde as proporções entre o usuário e os 
objetos não são preservadas, assumindo assim que o 
usuário irá interagir fora do sistema de referência, 
denominada God’s Eye [8]. 

Ao longo dos anos foram desenvolvidas técnicas com o 
intuito de permitir que o usuário tivesse um contato mais 
rápido, agradável ou intuitivo com estes ambientes 
computacionais 3D. As metáforas desenvolvidas para tal 
propósito podem ser usadas isoladamente ou também 
através de combinações.  

Naturalmente para cada nova combinação, surge uma 
nova forma de relacionamento entre o usuário e o 
ambiente. Esta diversidade de combinações nasce em 
razão de um propósito, uma necessidade, restrição do 
domínio proposto ou desejo do próprio usuário. 

A seguir são introduzidas as principais metáforas 
levantadas na literatura de acordo com cada tipo de 
interação. 

2.1 Seleção 
Virtual Hand é considerada como uma das metáforas 

mais comuns, dado que é uma forma de interação 
intrínseca do ser humano. Consiste na utilização de uma 
mão virtual que poderá ser utilizada para interagir com os 
objetos [33]. A metáfora Virtual Pointer, por sua vez, 
consiste na interação do usuário com os objetos de 
interesse através do apontamento[35]. 

O Go-go é uma metáfora baseada no "aumento" do 
braço do usuário, onde a mão pode ir mais longe [9]. Assim 
o usuário pode alcançar, selecionar e manipular o objeto.
Essa metáfora pode ser considerada como um incremento
da metáfora Virtual Hand.

Várias técnicas de seleção foram criadas ao longo dos 
anos e, uma das mais populares é a seleção baseada em 
raios [10]. A técnica de Raio, também chamada Ray-
Casting foi introduzida em [11]. Trata-se de uma metáfora 
utilizada para seleção de objetos à longa distância sem o 
usuário se deslocar no cenário ou “estender o seu braço 
virtual”. No entanto, essa metáfora pode não ser 
apropriada para a seleção precisa de mais de um objeto 
simultaneamente, dado que pode haver oclusão entre 
objetos sobrepostos, por isso, pode ser dificultada a seleção 
de vários objetos e de objetos distantes. Naturalmente a 
partir desta metáfora houveram outras soluções tentando 
superar suas limitações. 

Conforme discutido em [6], foram observados alguns 
resultados envolvendo a técnica de seleção por raios. 
Segundo os autores, este tipo de técnica é 
significativamente mais rápido que a seleção com cursores. 
Nesse trabalho foram abordadas outras variações desta 
metáfora, tais como Depth Ray, Lock Ray, Flower Ray e 
Smart Ray as quais foram discutidas em [6]. 

A Depth Ray é um exemplo de uma extensão ao Ray- 
Casting. Nesta metáfora todos os alvos que estão em 
intercessão com os raios ficam verdes e a medida que uma 
pequena esfera acoplada ao raio vai colidindo com os 
objetos desejados, estes são selecionados. Quando o 
usuário se movimenta para frente ele pode selecionar os 



próximos objetos, ao se mover para trás, o usuário 
seleciona os objetos anteriores. 

Já a metáfora Lock Ray adota uma abordagem híbrida, 
combinando um raio com um cursor ao longo do raio 
principal. Ao ter um gatilho ativado (botão de 
travamento), os objetos interceptados pelo raio, assim 
como os mais próximos ao cursor são selecionados. Uma 
possível analogia à estratégia do jogo batalha naval. 

Na metáfora Flower Ray após ter todos os alvos 
interceptados e marcados, o usuário aciona um botão de 
gatilho, onde é aberto um menu com os objetos 
selecionados tornando possível a exclusão de uma possível 
seleção indesejada. 

O Smart Ray possui dois raios que vão formar um 
ponto num espaço 3D através da intersecção simultânea, 
naturalmente requer dois dispositivos. O objeto 
selecionado está na interseção dos dois raios disparados. 

O Flash Light também consiste em uma extensão do 
Ray-Casting onde a intenção é facilitar a seleção de 
múltiplos objetos à distância, embora esta técnica permita 
a seleção de pequenos objetos a longas distâncias. Ele 
possui algumas limitações, tais como: seleção de objetos 
que não fazem parte do interesse do usuário, assim como 
dificuldades no posicionamento e rotação [12]. 

De uma forma geral, todas as seleções oriundas de 
seleção por raios parecem ser mais rápidas, contudo, o 
grande desafio está relacionado às múltiplas seleções, que 
tendem se tornar comuns à medida que a distância 
aumenta. Tal dificuldade talvez pudesse ser minimizada se 
fosse possível acionar um binóculo a fim de que o usuário 
pudesse ver o objeto à distância e, sob tal perspectiva o raio 
se comportaria como se ele estivesse na nova distância. 

A metáfora Direct Image Plane, apresentada em [13], é 
um rastreamento 2D baseado em imagens. Em vez ser feito 
o uso de um complexo sistema de rastreamento 3D. A
estratégia é escolher com um clique o objeto, e a partir daí,
é criado um raio até a coordenada x, y - permitindo a
manipulação do mesmo [14].

Já o Bubble Cursor é uma metáfora de seleção que 
permite que o cursor assuma a imagem de uma esfera 
(bolha). Quando a esfera se aproxima de determinado 
objeto a bolha tende a selecionar tudo que a tangencia [15]. 
Trata-se de uma técnica interessante para seleção de itens 
em menus e formulários. 

A metáfora denominada Virtual Pad, por sua vez, 
permite que os usuários façam uso de interfaces 2D em 
ambientes virtuais 3D. Basicamente, é projetada uma 
janela de um aplicativo conhecido onde o usuário interage 
um Tablet Virtual, auxiliado por um laser [16]. 
Naturalmente se trata de uma metáfora híbrida, ao final, é 
feita uma seleção por raio.   

O SilkCursor é uma metáfora que tem como estratégia 
a seleção de objetos 3D onde o cursor também é concebido 
como um objeto 3D, mais precisamente um Cubo [17].  A 
interação ocorre quando o usuário define uma altura, 
largura e profundidade do cubo, que irá conter o objeto a 
ser selecionado. 

Shadow Cone é, na verdade, uma combinação de um 
grupo de metáforas de seleção de objetos. Todos os objetos 
dentro de um cone são selecionados. O usuário movimenta 

este cone livremente, quando todos os objetos desejados 
estiverem dentro do cone, o usuário libera o gatilho (um 
botão) que até então estava pressionado para validar a 
seleção [18]. 

Em [19], é apresentada a metáfora chamada Aperture, 
onde a direção do ponteiro é definida com a localização no 
olho do usuário, que é estimado a partir da cabeça 
juntamente com um sensor de mão. O usuário pode 
controlar o diâmetro do volume de seleção aproximando o 
sensor da mão ou movendo-o para mais longe ou para 
mais perto. A seleção ocorre quando o usuário através de 
um sensor nas mãos define o volume cônico dos objetos 
desejados. 

A metáfora View Finder tem como objetivo assumir 
uma seleção de raio orientada pelos olhos, onde através de 
uma tela virtual plana, torna-se possível selecionar os 
potenciais alvos [20]. 

Já em [21], foi introduzida uma nova metáfora de 
seleção por volume chamada IntenSelect, de forma que a 
seleção fosse mais flexível. Para conseguir elaborar esta 
metáfora, foi usada uma nova função de pontuação para 
calcular a pontuação de objetos que se enquadram em um 
volume de seleção cônico controlado pelo usuário. 

O Rotate-Pan-Zoom, segundo discutido em [1], esta 
metáfora é baseada na abstração da esfera virtual 
apresentada em [24]. Tal metáfora é dividida em (i) Rotate, 
permitindo a rotação sob o ponto de interesse; (ii) Pan, 
realizando a movimentação ao longo dos eixos X e Y, e; (iii) 
Zoom, possibilitando o usuário se aproximar e se distanciar 
do objeto. 
2.2 Navegação 

No que concerne a Navegação, ela é definida como a 
capacidade de conduzir o usuário de um lugar para o outro 
numa determinada direção num cenário. Pode ser 
classificada em (i) Explorativa, onde não há um propósito 
ou caminho definido, (ii). Busca, quando o usuário já 
possui um objetivo definido ou o usuário possui o controle 
dos seus movimentos; (iii). Passivas, onde o participante é 
guiado pelo ambiente, por outro participante ou pelo 
sistema [1]. 

Uma metáfora de navegação é o World in Miniature 
apresentada em [23], onde o usuário consegue navegar e 
efetuar a manipulação dos objetos sob uma versão 
reduzida do ambiente virtual.  

Já metáfora de Walking/Driving/Flying é composta 
por metáforas que permitem o usuário poder andar, dirigir 
ou voar no cenário 3D desejado. Essas metáforas exigem 
que a câmera acompanhe o usuário de forma que a ação 
desejada possa simular tal efeito [1]. Navigation by Query 
é uma metáfora que permite que o usuário possa navegar 
no ambiente através de consultas acerca de determinado 
conteúdo [25]. 

Point of Interest (POI) - Go-to/Fly-To - requer que o 
usuário de alguma forma escolha um objeto desejado na 
cena (seu ponto de interesse) usando um dispositivo de 
apontamento e, após a seleção, a câmera se movimenta até 
o objeto escolhido [26]. Na metáfora Path Drawing, [27]
propôs uma abordagem passo-a-passo para ambientes 3D.
Trata-se de uma extensão da técnica POI. Esta técnica usa
traços desenhados pelo usuário onde a movimentação da
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câmera virtual é controlada pelo desenho. 
Outra metáfora de Navegação é a Hyperlinks, ela 

consiste no mesmo conceito da navegação pela Web. A 
ideia é que o usuário possa se deslocar rapidamente até 
mesmo instantaneamente de um ponto para outro 
(teleporte). Em contrapartida, este tipo de técnica pode 
deixar o usuário desorientado no cenário [1]. 
2.2 Manipulação 
       A manipulação ocorre após a tarefa de seleção ter sido 
efetuada, pois, sem o objeto ser selecionado, não há como 
o mesmo ser manipulado. Naturalmente, as metáforas de
seleção por si só aceitam as tarefas de manipulação.

A Virtual Hand, por exemplo, pode ser usada para 
manipular um objeto, assim como a seleção pode ocorrer 
através e um Ray-Casting e o logo depois o usuário desejar 
efetuar a manipulação através de um SilkCursor. 
       Dessa forma, a tarefa de manipulação tende a estar 
ligada a tarefa de de seleção e, muito naturalmente, a 
metáfora usada na seleção, por vezes é a mesma a ser 
usada na navegação. O mesmo corre com a navegação.   

Com base nos avanços das metáforas de SNM, 
tecnologias novas tem aderido mais fortemente aos 
ambientes 3D [1][28][29][30]. A tecnologia tende a avançar 
e hoje com pouco inves- timento é possível participar da 
criação de ambientes 3D. Há um pouco mais de 15 anos, o 
termo Web 2.0 surgiu, marco em que o usuário começou a 
ser visto como um importante participante no processo de 
criação de conteúdo e informação, pois, até então, ele só 
participava do processo de consumo de informação. No 
entanto, nesse momento surgem novos desafios, tais como 
implementar SNM sob tecnologias de construções de 
ambientes 3D. 

Na interação em ambientes 3D o contato do usuário 
surge através do desejo de interagir com algo e, a partir 
deste ponto inicial, é possível selecionar, navegar e 
manipular sob o ponto de interesse (POI) desejado. No 
entanto, as pessoas inconscientemente tendem a sair de um 
aplicativo caso sua navegação não atenda suas 
expectativas [31]. Por essa razão, em [1] foi introduzida 
uma extensa pesquisa a respeito das estratégias de 
manipulação em ambientes 3D Interativos. Nesse artigo é 
relatado o grau de interesse por parte dos usuários neste 
tipo de ambiente.  

3 REQUISITOS PARA METÁFORAS GESTUAIS

Neste contexto, um outro tipo de software 3D passou a 
ser produzido e usado com mais frequência, os motores de 
renderização de gráficos [32].  Um motor de renderização 
permite a construção de cenários 3D de forma mais 
otimizada, como também permite a implementação de 
muitas das metáforas de interação discutidas nesta seção. 

Dentre alguns dos motores de renderização mais 
conhecidos estão o Blender[22], Yafaray[45], 
Luxrender[46], Therender[47] Unity 3D[48] e Ogre3D[49]. 
Essas ferramentas otimizam o processo de produção de 
ambientes 3D com diferentes níveis de abstração e 
complexidade, dando suporte a diferentes metáforas de 
SNM. A partir do estudo da taxonomia das metáforas de 
SNM existentes para interação em ambientes 3D 

apresentadas em [33], é possível determinar os requisitos 
para a sua implementação, assim como quais as possíveis 
metáforas que podem ser aplicadas a uma biblioteca de 
APIs genéricas. 

De forma a compreender melhor as metáforas de SNM, 
é importante considerar a taxonomia para cada respectivo 
tipo de  interação.   Na Figura  1  é ilustrada a taxonomia 
para as técnicas de Seleção e Manipulação definida em [34]. 

É possível considerar uma possível técnica de seleção a 
utilização do mecanismo de feedback, onde é possível 
aplicar 3 (três) outros mecanismos, que a depender do 
objetivo do projeto proposto, pode ser definido através de 
gráfico, pelo tato/força ou áudio. 

Fig. 1.  Taxonomia de Seleção e Manipulação 

Neste caso, dependendo do objetivo do projeto, e dos 
recursos disponíveis para a implementação, a metáfora a 
ser implementada pode contemplar a técnica de Seleção 
baseada em Feedback através somente de gráfico, ou 
através de gráfico e áudio simultaneamente. A mesma 
lógica segue para todos os demais itens da taxonomia. 

Da mesma forma, a regra e lógica se aplicam ao 
desenvolvimento de metáforas de navegação ilustrada na 
Figura 2 

Fig. 2.  Taxonomia de Navegação 



As taxonomias apresentadas nas Figuras 1 e 2 são 
muito encontradas na literatura de forma recorrente como 
referências para o projeto e implementação de mecanismos 
de SNM em ambientes 3D. 

Embora a variedade das metáforas relatadas possa ser 
expressiva para o desenvolvedor, muitas dessas 
aparentemente estão relacionadas entre si e, compartilham 
muitas propriedades. Uma taxonomia de metáforas 
descreve uma classificação de acordo com suas 
propriedades comuns [35].  

Com o objetivo de definir um conjunto de metáforas 
básicas para futuramente poderem ser disponibilizadas em 
uma biblioteca de APIs genéricas implementadas através 
de técnicas gestuais, este estudo buscou as diferentes 
metáforas de SNM apresentadas na literatura, e foi 
realizada a análise de suas características e similaridades. 
Com essa proposta, é possível utilizar a biblioteca de 
metáforas implementada e combiná-las de forma a se obter 
metáforas de SNM mais elaboradas. 

As metáforas abordadas neste trabalho são: Virtual 
Hand, Go- Go, Ray-Casting, Walking/Driving/Flying, 
Rotate- Pan-zoom, Navigation By Query, Path Drawing, 
Navigation by Hyperlink, Direct Image Plane, Depth 
Vir- Ray, Lock Ray, Flower Ray, Smart Ray, Flash light, 
Bubble Cursor, VirtualPad, Silk Cursor, Shadow Cone, 
Selection, Aperture, ViewFinder, IntenSelect, Point of In-
terest Movement (Go-To/Fly-To) e World in Miniature. 

As metáforas estudadas neste trabalho foram 
classificadas como básicas, intermediárias e avançadas. As 
metáforas básicas assim foram consideradas por terem 
sido citadas com mais frequência durante a revisão da 
literatura, por oferecerem baixa complexidade de 
implementação dada à alta disponibilidade de APIs 
nativas nos motores de renderização. 

Já as metáforas intermediárias oferecem um grau médio 
de complexidade de implementação, uma vez que nem 
sempre possuem APIs nativas nos motores de 
renderização para a sua implementação e normalmente 
são derivadas das metáforas mais básicas, além de não 
serem citadas com frequência na literatura. 

As metáforas avançadas, por sua vez, possuem alto 
grau de complexidade de implementação, uma vez que 
podem ser derivadas (em alguns casos isolados) de 
metáforas mais básicas ou intermediárias, não possuem 
APIs nativas para a sua implementação e raramente são 
citadas na literatura. Neste primeiro momento não foi 
realizada uma revisão sistemática da literatura. Visando 
uma fundamentação inicial, foi feita uma classificação 
inicial das metáforas encontradas na literatura 
referenciada neste trabalho. 

Na Tabela 1 é possível observar a categorização das 
metáforas estudadas de acordo com o suporte às 
respectivas técnicas de interação (seleção, manipulação e 
navegação), o seu nível de complexidade e a viabilidade 
para futura implementação como metáfora básica na API 
Gestual.  

Naturalmente em decorrência de algumas restrições 

(tempo, tamanho da equipe, hardware) não foi possível 
escolher todas as metáforas pesquisadas para compor a 
biblioteca de APIs genérica, com isso, foi feita a análise 
para identificar quais metáforas poderiam ser escolhidas. 

Tabela 1: Metáforas abordadas para a SNM em ambientes 3D 

No estudo e classificação das metáforas abordadas, a 
seguinte notação foi adotada. As metáforas com marcações 
preenchidas (•) descrevem características nativas aos 
motores de renderização, já as marcações vazadas (•) 
representam implementação extra, a serem usadas na 
concepção da API para interação gestual. 

A Tabela 2 ilustra as metáforas consideradas mais 
básicas e introduzidas em quase todas as contribuições na 
literatura em ambientes virtuais 3D [35]. 

   Tabela 2: Metáforas para a SNM básicas Tabela 2: M 

etáforas para a SNM básicas 
Como apresentadas na Tabela 2, as metáforas Ray 

Casting e Virtual Hand são consideradas como básicas 
para a implementação de uma biblioteca de interação 
gestual. Como marcadas na tabela, elas são aplicadas para 
a seleção e manipulação de objetos virtuais, já com suporte 
nativo dos motores de renderização. A navegação 
utilizando essas metáforas pode ser ainda enriquecida com 
alguma implementação adicional. 

Tabela 3: Metáforas para a SNM a serem implementadas 
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Já a tabela 3 apresenta as metáforas de SNM que 
poderão ser implementadas na API base gestual. Além das 
metáforas Virtual Hand e Ray-Casting, outras metáforas 
também serão abordadas de forma a ilustrar inicialmente 
alternativas para a seleção, manipulação e navegação e 
enriquecer o processo de interação do usuário com o 
ambiente. 

As metáforas Virtual Hand e Ray-Casting são 
consideradas como básica para a interação com o usuário 
para identificar objetos ou selecioná-los em ambientes 3D. 
Naturalmente, essas metáforas não são utilizadas para 
navegar no cenário. No entanto, nas APIs a serem 
implementadas, essas metáforas poderão ser adotadas 
para dar suporte a esta interação. Assim, a navegação 
utilizando essas metáforas podem representar uma mão ou 
um raio desenhando o seu trajeto através de gestos.  

A metáfora Go-Go também é considerada básica na 
implementação da API gestual. A possibilidade de 
extensão da mão (braço) pode proporcionar uma melhor 
interação e movimentação do usuário com o cenário e sua 
interação com os objetos contidos nele. Mesmo sendo uma 
metáfora oriunda de uma extensão duma metáfora básica, 
ela também é considerada como uma base para criação de 
gestos. 

O Rotate-Pan-Zoom é uma metáfora bastante 
encontrada em ambientes 3D, seja para interagir com um 
objeto, seja para interagir com o cenário. Com esta 
metáfora, um objeto fica em evidência e em seguida é 
possível a sua rotação (rotação orientada ao usuário) ou 
então o objeto fica estacionário e o ambiente é rotacionado 
ao redor do objeto (rotação orientada ao objeto).  

O Zoom permite a aproximação e distanciamento de um 
determinado objeto. Por fim, o Pan possibilita o 
deslocamento da visualização do objeto nos eixos x e y. É 
um conjunto de metáforas amplamente utilizadas na maior 
parte dos ambientes encontrados na literatura e nos 
ambientes abordados neste trabalho. 

Como já citado, das seis metáforas selecionadas, quatro 
podem ser usadas tanto para a seleção como para a 
manipulação. Na API a ser desenvolvida, estas metáforas 
vão também dar suporte à navegação no ambiente. De 
forma nativa, apenas duas metáforas dão suporte à 
navegação, Point-of-Interest e Walking/Driving/Flying. 

A metáfora Point-of-Interest (POI) - Go-to/fly-to 
requer que o usuário selecione um objeto no ambiente 3D 
como seu ponto de interesse para o destino da navegação. 
De forma alternativa a esta seleção explícita, o ponto de 
interesse pode ser inferido pelo sistema a partir do número 
de interações com o usuário. Como a metáfora de seleção 
não é pré-definida, assume-se que as metáforas Virtual 
Hand ou Virtual Pointer podem ser utilizadas para essa 
finalidade. 

Em relação à metáfora Walking/Driving/Flying, estas 3 
abordagens são tratadas com o mesmo nível de prioridade 
para o desenvolvimento, uma vez que permitem o 
deslocamento do usuário dentro de um ambiente 3D. 
Portanto, ao dar suporte a uma destas 3 (três) abordagens 
torna-se possível implementar as demais.  

De forma a refinar os requisitos para a implementação 
das metáforas gestuais selecionadas e diminuir o nível de 

complexidade para a sua implementação, é possível 
aplicar a taxonomia apresentada na Tabela 1.  Dessa forma, 
a taxonomia foi aplicada às metáforas de acordo com cada 
tipo de interação, a seguir, seleção, manipulação e 
navegação. A Tabela 4 ilustra a aplicação da taxonomia às 
metáforas de seleção. 

De forma a proporcionar uma melhor compreensão da 
Tabela 4, considere a metáfora Point-of-Interest, que 
apesar de ser uma metáfora para a navegação, ela também 
dá suporte ao mecanismo de seleção. Como é possível 
verificar, essa metáfora (i) possui o suporte para feedback 
gráfico, (ii) o objeto pode ser indicado (apontado) através 
de uma mão 3D ou de um ponteiro, (iii) a seleção indireta 
poderá ser realizada através de ícones e (iv) por fim, a 
indicação do objeto pode ser realizada através de gestos. 

Tabela 4: Aplicação da taxonomia às metáforas de seleção 

Tabela 5: Aplicação da taxonomia às metáforas de manipulação 

Da mesma forma, uma leitura semelhante pode ser 
realizada na Tabela 5 onde a taxonomia é aplicada às 
metáforas de manipulação. 

Na Tabela 5, a árvore de taxonomia foi compactada de 
forma a realçar apenas as metáforas que vão ser abordadas, 
e destacar suas principais características. Neste caso, todas 
as metáforas escolhidas (i) dão suporte à feedback gráfico, 
(ii) as rotações são da mão para o objeto, onde o usuário é
responsável em alcançar o objeto desejado, e (iii) a fixação
do objeto é através da movimentação da mão para o objeto, 
dessa forma, a mão se torna o centro de controle do objeto
desejado. De forma semelhante, a mesma leitura se aplica
as demais metáforas da Tabela 5.

Por fim, a Tabela 6 ilustra a aplicação da taxonomia às 
metáforas de navegação. 

A taxonomia orientada às metáforas de navegação 
indica que (i) o seu direcionamento poderá ser realizado 
através de gestos e apontamentos, ou (ii) direcionando o 
usuário para o ambiente ou a alvos específicos. (iii) quanto 
à velocidade, ela poderá ser modificada através de gestos, 
ou ser constante. 

Na aplicação da taxonomia às metáforas é possível 
observar, por exemplo, que a tabela de navegação (Tabela 
6) contempla uma maior quantidade de metáforas. Como
estratégia de implementação, foi decidido oferecer uma
maior capacidade de liberdade e navegação no ambiente,



dai o suporte a diferentes metáforas. Em particular, 
metáforas mais básicas de apenas apontamento, como o 
Ray Casting, também são aplicadas para suporte à 
navegação. 

Tabela 6: Aplicação da taxonomia às metáforas de navegação 

4 UTILIZANDO METÁFORAS DE SNM GESTUAIS EM
AMBIENTES 3D 

De forma a ilustrar a utilização das metáforas 
selecionadas, e compreender melhor seus requisitos, esta 
seção iludtra a utilização de alguma das metáforas através 
de estudos de caso introduzidos na literatura.  

A utilização da metáfora Virtual Hand para navegação 
é ilustrada no jogo "Black & White". A Figura 3 ilustra a sua 
utilização onde o usuário pode clicar e arrastar a mão 
virtual de forma que o jogador possa se movimentar pelo 
mapa. Nesse jogo são utilizadas as metáforas Virtual 
Hand, Walking,  Point of Interest e Rotate-Pan-Zoom.  

Fig 3: Metáfora Virtual Hand no jogo Black and White 

De acordo com a taxonomia de seleção, é possível 
observar que existe um feedback gráfico, ao ocorrer uma 
interação com a mão, sinalizando ao jogador do efeito de 
sua 
interação. O apontamento é feito através de uma mão 
virtual. Quando a interação é realizada para manipulação 
as rotações ocorrem seguindo a mão virtual para o objeto, 
dessa forma, a mão se move para o objeto para que ocorra 
a fixação sob o objeto desejado (orientada ao objeto). Já a 
movimentação (navegação) é realizada através do clicar e 
arrastar ou apenas através de dois cliques, desta forma, o 
jogador é levado ao local selecionado. 

Como discutido em [29], várias aplicações e motores 3D 
têm sido desenvolvidos para explorar cada vez mais a 
capacidade de uma série de novos dispositivos. Tratam-se 
de tecnologias capazes de potencializar a interação, 
seleção, navegação e seleção em ambientes 3D.  

Portanto é possível observar o uso destes dispositivos 
sobre as mais diversas áreas como, por exemplo, o 
HoloMouse [41]. O HoloMouse é uma solução que permite 
aos usuários interagirem com artefatos arqueológicos de 

uma forma que não seria possível sem o uso da tecnologia. 
Com essa solução os usuários podem selecionar e 
manipular os objetos através da metáfora Rotate-Pan-
Zoom, ilustrado na Figura 4. 

Fig 4: Utilização da metáfora Rotate-Pan-Zoom através do 
Holomouse 

De acordo com a taxonomia de seleção, é possível 
observar que o autor fez uso de feedback gráfico quando 
ocorre uma interação do usuário. Para isso, o apontamento 
também é feito pela mão e a indicação para selecionar o 
objeto é realizada através de gestos. Quanto à 
manipulação, observa-se que a orientação do objeto ocorre 
em relação à mão e, para a fixação do objeto é necessário 
deslocar a mão sob o objeto.  

 Já em [42] a navegação gestual em ambientes 3D 
foi abordada para que crianças possam ter a percepção 
espacial 3D estimulada. Portanto, neste trabalho é 
utilizada a metáfora Virtual Hand na aplicação. Essa 
metáfora é usada tanto na seleção quanto na manipulação 
dos objetos. Também é possível observar que foram 
desenvolvidos gestos para que a metáfora Rotate-Pan-
Zoom fosse utilizada no projeto. 

Quanto à taxonomia de seleção, foram utilizados 
feedbacks gráficos, o apontamento ocorre através de uma 
mão 3D, que, por sua vez, realiza-o através dos gestos. A 
navegação também ocorre através de gestos, assim como, 
a aceleração do usuário no ambiente. 

Em [40], foi apresentada uma abordagem para a 
reabilitação através de jogos gestuais. Ao longo dos 
desafios, os usuários efetuam o uso de gestos para se 
movimentarem. Neste caso é observado o uso da metáfora 
Virtual Hand. Esta aplicação possui caraterísticas similares 
ao aplicativo apresentado em [42], apresentando as 
metáforas Virtual Hand, Go-go, Walking e Rotate-Pan-
Zoom. Em relação à taxonomia de seleção, é feito uso de 
feedback gráfico após a interação ser realizada. Para isso, o 
apontamento é realizado através de uma mão 3D. A 
seleção ocorre através de gestos. Já a navegação, por sua 
vez, ocorre através de gestos assim com o controle da 
aceleração em determinados desafios. 

Naturalmente apenas através do levantamento e 
estudo da literatura, não é possível ter total ciência de 
todas as metáforas abordadas nos trabalhos analisados, 
assim como sua completa árvore de taxonomia. No 
entanto, é possível extrair e observar os principais 
requisitos identificados através da literatura e de suas 
ilustrações. Este processo auxilia no entendimento da 
importância, da complexidade e, do planejamento do 
design das aplicações para ambientes 3D a fim de 
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dterminar um escopo bem definido de metáforas úteis em 
cada contexto. 

6 CONCLUSÕES 
O processo de elaboração de um ambiente virtual 3D é 
igual a concepção de qualquer outro software. É 
fundamental a realização de um levantamento dos 
requisitos. No entanto, neste tipo de sistema, é 
necessário possuir um olhar mais crítico na hora da sua 
concepção, visto que as metáforas podem ser 
combinadas para a criação de diferentes outras 
metáforas de interação. No entanto, como já citado, uma 
metáfora só é eficaz quando ela reproduz um 
comportamento que é conhecido do usuário na vida 
real. Portanto, atenção deve ser tomada na criação de 
metáforas que possam ser intuitivas para o usuário. 

Uma forma de minimizar tal risco é: (i) seguir a 
árvore de taxonomia, e; (ii) Associar as metáforas com 
as respectivas técnicas de interação. Embora exaustivo, 
este processo auxilia na ilustração, entendimento e 
documentação do projeto proposto. 

A análise deste trabalho foi voltada apenas para as 
metáforas de interação gestuais em ambientes 3D, onde 
foi escolhido um pequeno conjunto de metáforas e, foi 
possível observar o trabalho de associar as metáforas 
com suas respectivas taxonomias. Ainda que tenham 
sido escolhidas as metáforas mais básicas, o nível de 
complexidade tende a ser alto, alertando assim, mais 
uma vez, a necessidade de possuir um bom referencial 
teórico e documental. 

Como trabalhos futuros, está sendo realizada a 
elaboração de uma API base para interação gestual em 
ambientes 3D, com base nas metáforas definidas neste 
trabalho. 
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