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Resumo da Dissertação apresentada ao PROEE/UFS como parte dos requisitos necessários para 
a obtenção do grau de Mestre (Me.) 
 
 
 

ANÁLISE DO EFEITO DA DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL  
NA INTERAÇÃO HOMEM-ROBÔ POR MEIO DE GESTOS 

 
 

Ícaro de Vasconcelos Brito 
 

Fevereiro/2019 
 
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Oliveira Freire 
 
Programa: Engenharia Elétrica 
 
 
Esta dissertação apresenta um estudo de elicitação intergrupos que visa a analisar o efeito da 
diversidade sociocultural na interação homem-robô baseada em gestos. Neste estudo, 
participantes organizados em pares de grupos, segundo os fatores gênero, nível de inserção 
tecnológica e cultura, são convidados a realizar gestos para controlar um robô móvel a partir de 
oito tarefas dadas. Os movimentos propostos são registrados por uma câmera e classificados 
pelos pesquisadores, que analisam estatisticamente o nível de concordância entre os pares de 
grupos. Além disso, para cada tarefa transmitida ao robô, os participantes avaliam o nível de 
assertividade do gesto por eles proposto em relação à ação pretendida, o nível de 
facilidade/conforto na execução do movimento e indicam qual modo de interação seria o mais 
adequado para aquele cenário. Os resultados mostram que os fatores socioculturais não 
influenciam o tipo de gesto utilizado e, na maioria dos casos, não têm efeito significativo na 
escolha dos gestos para a interação. Os tipos de movimentos gestuais mais comuns foram os 
dinâmicos, icônicos e com uma ou duas mãos, mas os usuários também recorreram a gestos 
mímicos e de corpo inteiro quando as tarefas foram mais abstratas. Os gestos sugeridos foram, 
em geral, bem avaliados pelos participantes nos quesitos assertividade e facilidade de execução, 
especialmente os estáticos, icônicos e com uma mão. Além disso, empregar gestos foi um modo 
de interação bem aceito pelos diferentes grupos socioculturais para a maior parte das tarefas. 
No entanto, o estudo destaca que, independentemente do perfil sociocultural, os usuários são 
menos positivos aos gestos e menos consistentes nas propostas quando são necessários 
comandos para funções abstratas. Nesses casos, os participantes demonstram preferir usar a voz 
como modo de interação.     
     
 
Palavras-chaves: interação homem-robô, gestos, gênero, inserção tecnológica, cultura, estudo 
de elicitação.  
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This work presents a between-subjects elicitation study that aims to analyze the effect of 
sociocultural diversity on gesture-based human-robot interaction. In this study, participants are 
sorted in pairs of groups according to the factors gender, technological insertion level and 
culture. Then, they are invited to perform gestures to control a mobile robot from eight given 
tasks. The proposed movements are video recorded and classified by the researchers, who 
statistically analyze the level of agreement between the pairs of groups. In addition, for each 
task transmitted to the robot, the participants assess the goodness and the easiness of the gesture 
proposed, as well as indicate which interaction mode would be the most appropriate for that 
scenario. The results show that sociocultural factors do not influence the type of gesture used 
and, in most cases, do not have a significant effect on the choice of gestures for interaction. The 
most common types of gesture movements were dynamic, iconic, and with one or two hands, 
but users also used mimic and full-body gestures for more abstract tasks. Overall, the performed 
gestures were well evaluated by the participants in the goodness and easiness aspects, especially 
dynamic, iconic and one-hand gestures.  In addition, using gestures was a well-accepted 
interaction mode by different sociocultural groups for most tasks. However, the study highlights 
that, regardless the sociocultural profile, the user is less positive to gestures and less consistent 
in the proposals when commands are required for abstract functions. In these cases, the 
participants prefer to use the voice as the interaction mode. 
 
Keywords: human-robot interaction, gestures, gender, technological insertion, culture, 
elicitation study.  
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Capítulo 1  

Introdução 

Em um artigo publicado na revista Scientific American, Bill Gates (2008) descreve o 
cenário do nascimento de uma nova indústria. Baseada em tecnologias de ponta, essa 
indústria é impulsionada por grandes empresas que vendem equipamentos altamente 
especializados, bem como por start-ups que buscam públicos específicos, oferecendo 
jogos e gadgets inovadores. No entanto, a complexidade dos projetos, o progresso lento 
e a aplicabilidade prática geram incertezas acerca do futuro e popularização dessa 
indústria. Segundo o cofundador da Microsoft, essa poderia ser a descrição do surgimento 
da indústria dos computadores nos anos 1970. Porém, Gates revela que, dessa vez, esse é 
o cenário da indústria da robótica. 

De fato, o desafio de popularizar os robôs hoje é similar ao enfrentado pelo segmento 
de computadores no passado. Um passo decisivo para o sucesso da computação foi a 
intensa pesquisa por interfaces padronizadas e simplificadas para o público geral. Com 
isso em mente, o número de cientistas empenhados no desenvolvimento de interfaces 
eficientes e intuitivas para interação homem-robô (HRI – do inglês, Human-Robot 

Interaction) tem emergido rapidamente (YANG et al., 2017). Darling (2015) ressalta 
ainda que o homem tende a interagir com mais assiduidade com os objetos que despertam 
afeição, imaginando-os como se fossem seres animados. Tal fato tem levado ao 
desenvolvimento de robôs com características biológicas, como o emprego da linguagem 
falada e/ou gesticulada para comunicação. Assim, torna-se fundamental para a robótica 
desenvolver interfaces com voz e gestos, superando os convencionais mouses, teclados e 
joysticks (PAL; KAKADE, 2016).  

Embora o reconhecimento de voz encontre aplicações diversas, seu emprego em HRI 
apresenta limitações, especialmente devido à influência de ruído, da diversidade de 
idiomas e da distância do microfone. Nesse cenário, o reconhecimento de gestos mostra-
se capaz de superar essas barreiras (YANG et al., 2017), tornando-se uma modalidade 
promissora. Nessa direção, surgiram diversos trabalhos propondo interfaces homem-robô 
por meio de gestos (WALDHERR et al., 2000; NICKEL; STIEFELHAGEN, 2007; 
BUTALIA et al., 2010; FUJII et al., 2014). Contudo, Burke e Lasenby (2015) observam 
que as técnicas tradicionais propostas costumam envolver o uso de gestos pré-
estabelecidos, sendo necessário o usuário aprender um código gestual específico para a 
comunicação com o robô. Esse treinamento prévio implica prejuízo na aceitabilidade da 
ferramenta, pois torna a interação menos fluida e pouco intuitiva.  

Para contornar esse problema, Wobbrock et al. (2005) deram uma importante 
contribuição. Os autores propuseram uma metodologia de design participativo, chamada 
estudos de elicitação*, na qual usuários fornecem sugestões para efetuar comandos em 

                                                 
* Tradução livre do termo original elicitation studies 



 

2 

um sistema. Dessa forma, o projetista pode criar uma interface mais intuitiva e natural, 
pois é centrada no usuário. Em um experimento posterior, conduzido com 20 participantes 
americanos e não-técnicos, os autores mostraram que nem mesmo três especialistas em 
interface homem-máquina conseguiram gerar um conjunto de gestos capaz de cobrir mais 
de 60% das propostas sugeridas pelos voluntários (WOBBROCK et al., 2009). Desde 
então, os estudos de elicitação têm sido largamente empregados nas pesquisas de 
interação por meio de gestos em diferentes aplicações e cenários (VATAVU, R.-D.; 
WOBBROCK, 2016). 

Na robótica, Obaid et al. (2014) foram os pioneiros a aplicar essa metodologia de 
design participativo em sistemas de HRI. Os autores convidaram participantes alemães, 
técnicos e não-técnicos, a executarem gestos para controlar um robô humanoide. Os 
resultados mostraram que voluntários técnicos tinham sugestões similares entre si, mas 
que divergiam em relação aos gestos executados pelos não-técnicos. No experimento 
mencionado no parágrafo anterior, Wobbrock et al. (2009) também reconheceram que os 
resultados seriam diferentes se os participantes fossem crianças,  orientais ou com baixa 
escolaridade. 

Essa variação de gestos entre grupos amostrais distintos já foi constatada por 
linguistas. Kita (2009), por exemplo, fez uma revisão sobre estudos que analisaram as 
variações nos gestos usados por diferentes grupos socioculturais. Estudos 
psicolinguísticos mostram que cultura (EFRON, 1941) e gênero (ÖZYÜREK, 2018) são 
variáveis que influenciam a forma como o indivíduo se expressa. Em HRI, além da cultura 
e do gênero, o nível de inserção tecnológica também é um fator comumente investigado, 
como nos trabalhos de Bartneck et al. (2007) e Obaid et al. (2014).  

Assim, este estudo busca analisar a influência dessas três variáveis socioculturais 
(cultura, gênero e nível de inserção tecnológica) na interação homem-robô por meio de 
gestos. Para avaliar a significância de tal efeito em HRI, um estudo de elicitação é 
conduzido com três pares de grupos: brasileiros e estrangeiros (cultura); homens e 
mulheres (gênero); e pessoas com alta e baixa inserção tecnológica (nível de inserção 
tecnológica). Os participantes são solicitados a empregar livremente gestos para 
comandar um robô móvel, fazendo-o realizar tarefas como tocar música, limpar o 

ambiente, pedir ajuda. A princípio, o robô responde positivamente aos gestos dos 
usuários, pois seu papel é distraí-los enquanto uma câmera registra os movimentos 
propostos pelos participantes. Além disso, os usuários respondem, ao final de cada tarefa, 
um questionário sobre a assertividade e a facilidade na execução do gesto, bem como 
indicam qual modo de interação homem-robô seria o mais adequado para o cenário dado, 
escolhendo entre voz, gesto, joystick/controle, tablet/smartphone ou sugerindo outro.    

A partir dos resultados experimentais e das estatísticas propostas por Vatavu e 
Wobbrock (2015), são analisados os gestos empregados para cada tarefa e se as propostas 
variam significativamente entre os grupos. Testes estatísticos clássicos de associação são 
também utilizados para investigar se a diversidade sociocultural influencia nas avaliações 
subjetivas dos usuários ou em suas escolhas pelo modo de interação preferido. Dessa 
forma, este trabalho oferece embasamento para pesquisas, dentro de aplicações similares 
de interação homem-robô, que buscam extrapolar suas descobertas para outras 
populações. O presente estudo também abre caminho para trabalhos de desenvolvimento 
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de interfaces centradas no usuário que contemplem o pluralismo dos gestos e a 
diversidade do público-alvo. 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o efeito da diversidade sociocultural na 
interação homem-robô por meio de gestos.  

Os objetivos específicos são: 
• Conduzir um estudo de elicitação para coletar conjuntos de gestos empregados 

por participantes de diferentes culturas, gêneros e níveis de inserção tecnológica 
no comando de um robô móvel. 

• Verificar a relação entre as variáveis socioculturais e os gestos executados, 
fazendo uso de análises estatísticas. 

• Investigar os fatores que elucidem as semelhanças e diferenças nas escolhas dos 
gestos empregados na interação homem-robô. 

• Analisar as impressões dos usuários de diferentes grupos socioculturais em 
relação aos gestos empregados, considerando a facilidade na execução do 
movimento e a assertividade do gesto proposto para as tarefas dadas. 

• Verificar se há associação entre os aspectos socioculturais e a preferência por 
diferentes modos de interação homem-robô.  

1.2 Organização do Trabalho 

A sequência desta dissertação está organizada da seguinte forma: no Capítulo 2, é 
apresentada uma breve revisão sobre gestos humanos, interação homem-robô e o papel 
dos aspectos socioculturais em HRI. No Capítulo 3, é descrito o estudo de elicitação 
empregado para coletar os gestos realizados pelos participantes na interação com um robô 
móvel. Os resultados correspondentes são apresentados e discutidos no Capítulo 4, e a 
conclusão do estudo é descrita no Capítulo 5.   
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Capítulo 2  

Revisão de Literatura 

2.1 Gestos humanos 

O verbo latino gerere significa “portar sobre si, executar, fazer”. A partir dele, 
surgiram inúmeros termos aparentemente não relacionados, como gerir (administrar), 
gestação (portar uma criança) e gerúndio (aquilo que está por fazer). Gestus, particípio de 
gerere, passou, então, a ser empregado para descrever “movimento, atitude, aceno”, 
entrando no português como “gesto” e significando “movimento do corpo para exprimir 
ideias” (CARMO, [s.d.]). Embora o interesse em gestos seja antigo, apenas no fim do 
século XX os pesquisadores de gestos passaram a vê-los como algo além do aspecto 
trivial da expressão humana (KENDON, 1996).  

Do ponto de vista psicolinguístico, Kendon (1996) define gesto como frases do 
movimento corporal com características que permitem o reconhecimento do movimento 
como um componente do desejo da ação comunicativa. O autor considera ainda o gesto 
como um modo de expressão independente que trabalha em cooperação com o sistema da 
fala. Assim, gestos são ações voluntárias (diferente de respirar ou digerir), e as pessoas 
se empenham no uso deles para dizer algo.  

Os trabalhos de McNeill (1985, 1992) também destacam o papel do gesto na 
comunicação. Ao contrário da fala, cujo significado é dividido em partes semânticas, os 
gestos podem agrupar toda a ideia em uma unidade. O efeito disso é que o gesto transmite 
a ideia de forma diferente da fala, atuando de forma coexpressiva, mas não redundante. 
Além disso, os gestos têm uma alta sensibilidade na distinção de informações no contexto 
do discurso (por exemplo, dentro e fora) e seu uso não é restrito por regras gramaticais. 

Para melhor entender a interação gestual e comparar os gestos empregados por 
diferentes pessoas, vários pesquisadores conduziram estudos de classificação dos 
movimentos corporais no discurso humano. Embora não haja uma classificação padrão 
universal de gestos (OBAID et al., 2014), Efron (1941) foi um dos primeiros a propor 
uma taxonomia, classificando os gestos em cinco categorias: fisiográficos, cinetográficos, 
ideográficos, dêiticos e batidas. Sua classificação levou ao surgimento de diferentes 
taxonomias, como a de McNeill (1985): icônicos, metafóricos, dêiticos e batidas; e o 
chamado continuum de Kendon (1982): gesticulação, gestos ligados à linguagem, gestos 
mímicos, emblemas e línguas de sinais. 

Como a maioria dos estudos gestuais tem como base o discurso humano, a 
aplicabilidade das taxonomias clássicas à interação homem-robô é limitada. Assim, a 
classificação utilizada nesta pesquisa baseia-se no trabalho de Obaid et al. (2014), pois 
foi desenvolvida especificamente para classificar gestos utilizados em interfaces homem-
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máquina. A taxonomia escolhida considera três dimensões: forma, partes do corpo e 
natureza, cujas categorias são descritas na Tabela 2.1.  

Tabela 2.1: Taxonomia de gestos para controle de robô móvel. Adaptado de (OBAID et 
al., 2014). 

Taxonomia Descrição 

Forma Gesto estático Gesto é mantido estático após início da interação 

Gesto dinâmico Gesto contém movimento de alguma parte do corpo no curso da 
interação 

Partes do corpo Uma mão Gesto é executado com uma das mãos 

Duas mãos Gesto é executado com as duas mãos 

Corpo inteiro Gesto é executado com ao menos uma outra parte do corpo além 
dos membros superiores 

Natureza Dêitica Gesto indica posição ou direção 

Icônica Gesto descreve, visualmente, um ícone (significado) 

Mímica Gesto empregado é igual à ação pretendida 

 
Quanto à forma, os gestos podem ser estáticos ou dinâmicos. Embora um gesto 

estático exija um movimento de início e de retração, seu núcleo é estático, ou seja, há 
uma quantidade significativa de tempo em que o usuário mantém uma postura, em 
comparação com um gesto dinâmico (OBAID et al., 2014). Uma ilustração dos dois casos 
pode ser vista na Figura 2.1. 

(a) (b) 

  

Figura 2.1: Gestos com formas diferentes. (a) Gesto estático; (b) Gesto dinâmico. 
Adaptado de (OBAID et al., 2014). 

 
Em relação a partes do corpo, o gesto pode ser categorizado como movimento de 

uma mão, isto é, quando se utiliza apenas um dos membros superiores; de duas mãos, nos 
casos de emprego simultâneo de ambos os membros superiores; ou de corpo inteiro, 
quando o gesto envolve outras partes do corpo, como tronco, cabeça ou pernas. Exemplos 
dos três casos podem ser conferidos na Figura 2.2. 
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(a) (b) (c) 

   

Figura 2.2: Gestos com partes do corpo diferentes. (a) Gesto com uma mão; (b) Gesto 
com duas mãos; (c) Gesto com corpo inteiro. Adaptado de (OBAID et al., 2014). 

 
Finalmente, a natureza do gesto pode ser de três tipos: dêitica, icônica e mímica. Os 

gestos dêiticos indicam posição ou direção, como apontar para a esquerda, inclinar a 
cabeça. Os gestos icônicos são representações visuais de uma ação, objeto ou evento; por 
exemplo, estender a palma da mão virada para frente como sinal de “pare”, ou fechar a 
mão e erguer o polegar, transmitindo a ideia de aprovação. O usuário pode ainda executar 
gestos mímicos para representar uma tarefa ou uma interação com um objeto físico. Nesse 
caso, o indivíduo reproduz os movimentos que faria se estivesse interagindo numa 
situação real (DEVI; KUMAR, 2014), como mexer os dedos simulando o ato de tocar 
piano. Ilustrações das três categorias podem ser visualizadas na Figura 2.3. 

(a) (b) (c) 

   

Figura 2.3: Gestos com naturezas diferentes. (a) Gesto dêitico; (b) Gesto icônico; (c) 
Gesto mímico. Adaptado de (OBAID et al., 2014). 

2.2 Interação homem-robô baseada em gestos 

Uma vez que os pesquisadores perceberam as possibilidades da comunicação não-
verbal dos gestos, o conceito de interação por gestos começou a receber atenção entre os 
projetistas de interfaces homem-máquina. A definição de interface baseada em gestos 
usada nesta dissertação é a descrita por Maher e Lee (2017), isto é, uma forma de interação 
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centrada no usuário, na qual a pessoa realiza movimentos corporais para interagir e se 
comunicar com um sistema digital sem tocar um visor.  

Um sistema interativo que perceba e responda aos gestos do usuário pode fornecer 
uma comunicação natural e pode ser útil em situações em que o toque ou a fala não são 
possíveis ou convenientes (JETTER, 2014). Outra razão para a popularização desse tipo 
de interface é a redução nos preços de plataformas como o Microsoft Kinect* e o Leap 
Motion†. Além disso, as interfaces sem contato físico reduzem os riscos de lesões e 
contaminação (MAHER; LEE, 2017), tornando-as particularmente úteis em áreas como 
salas de operação (JUREWICZ et al., 2018) e linhas de produção industrial (BARATTINI 
et al., 2012). 

Todas essas vantagens têm motivado pesquisadores em HRI a desenvolver interfaces 
que possibilitem a comunicação por meio de gestos (OBAID et al., 2014). Bodiroža et al. 
(2012) apresentaram um conjunto de gestos para os usuários interagirem com um garçom 
robô. Em (WALDHERR et al., 2000), um robô foi programado com reconhecimento de 
gestos para limpar um escritório. Burke e Lasenby (2015) desenvolveram um sistema 
para controlar por mímica um veículo aéreo não-tripulado. Em (FUJII et al., 2014), o 
sensor Kinect foi empregado para controlar por meio de gestos um robô de serviço. 

Embora vários estudos tenham abordado a interação homem-robô baseado em gestos, 
a maioria deles se concentra em aspectos técnicos, ou seja, em métodos de detecção e 
reconhecimento, e negligencia as particularidades dos usuários. Um problema, então, 
surge pois, como cada pessoa possui caraterísticas socioculturais e cinéticas próprias, uma 
mesma unidade de significado pode ser representada por diferentes gestos (MCNEILL, 
1992). Dessa forma, o progresso insuficiente nessa perspectiva idiossincrática do usuário 
pode dificultar o engajamento do público com tais interfaces (MAHER; LEE, 2017). 

2.3 Efeito dos aspectos socioculturais na interação 
por gestos 

Nesta seção, os efeitos dos aspectos socioculturais na interação por gestos são 
discutidos sob a óptica de três fatores: gênero, nível de inserção tecnológica e cultura. 
Embora outras variáveis, como renda, etnia e idade também sejam aplicáveis a esse tipo 
de estudo, o escopo deste trabalho restringe-se aos três fatores, pois são os mais abordados 
na literatura e os mais convenientes na categorização da amostra participante da atividade 
experimental.    

2.3.1 Efeito do gênero 

Gênero é uma das características humanas mais importantes, tanto do ponto de vista 
do corpo físico, como do desenvolvimento intra e interpessoal. O gênero humano pode 

                                                 
* https://www.microsoft.com 
† https://www.leapmotion.com 
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ser entendido segundo duas categorias: gênero psicológico e sexo biológico (MONIQUE, 
1998). Enquanto o primeiro é entendido como uma construção social, o segundo 
relaciona-se aos atributos físicos com os quais o indivíduo nasce. Tradicionalmente, o 
sexo tem sido o principal determinante do gênero, embora haja fortes críticas a respeito 
dessa visão (SØRAA, 2017). Não obstante, uma vez que essa discussão foge ao escopo 
deste trabalho, o termo gênero é empregado no restante deste texto como sinônimo de 
sexo, na forma binária masculino/feminino.        

O efeito do gênero em comportamentos não-verbais, como sorriso, olhar e gestos, 
tem sido tema de um grande volume de pesquisas em psicolinguística (FISCHER, 2000). 
Kennedy (1984), por exemplo, analisa o emprego de gestos na tendência a interrupções 
em uma conversa, identificando que mulheres costumam usar gestos com a palma das 
mãos para cima (forma mais receptiva) enquanto os homens empregam mais gestos 
dêiticos (sugerindo autoridade). Um estudo de Hall et al. (2000), por sua vez, mostra que 
as mulheres utilizam gestos e olhares de forma mais expressiva e responsiva que os 
homens. No entanto, Lafrance e Vial (2016) ressaltam que as circunstâncias da situação 
e a personalidade dos indivíduos afetam o nível da influência do gênero no 
comportamento não-verbal. As autoras mostram que, em uma situação tensa, mulheres 
tendem a sorrir mais que homens, mas essa diferença é significativamente reduzida em 
um ambiente descontraído. 

De fato, Fischer (2000) sugere que o comportamento não-verbal é impulsionado 
biologicamente, mas o efeito do gênero está principalmente ligado às experiências de vida 
– diferentes ambientes de aprendizado e construções sociais proveriam diferentes 
experiências, influenciando o repertório de comportamento e habilidades comunicativas. 
Por exemplo, mães tendem a falar mais sobre emoções e demonstram uma maior 
variedade de expressões faciais quando estão com filhas do que com filhos, pois 
acreditam que mulheres são mais expressivas emocionalmente ou precisam ser mais 
expressivas que homens. Esse ambiente na infância poderia levar a maiores oportunidades 
de desenvolvimento de habilidades não-verbais em mulheres.        

Cientes desses fatos, pesquisadores de Robótica Social passaram a investigar o efeito 
do gênero em seus trabalhos (GRAAF; ALLOUCH, 2013). Descobertas indicam que os 
homens são os mais propensos a antropomorfizar os robôs, percebendo-os como uma 
pessoa autônoma e demonstrando maior intenção de usá-los no futuro 
(SCHERMERHORN et al., 2008). Em contrapartida, Shibata et al. (2009) relatam que as 
mulheres sentem-se mais à vontade com robôs sociais e são mais dispostas a interagir. 
Em um estudo internacional com 467 participantes, as mulheres também foram mais 
positivas que homens quando questionadas sobre a presença de robôs no cotidiano 
(BARTNECK et al., 2007). Os contrastes dos resultados evidenciam a relevância do 
papel do gênero nas atitudes das pessoas em relação aos robôs e a necessidade de se 
aprofundar a investigação do tema. 

Em relação às pesquisas de interação homem-máquina baseada em gestos, Vatavu e 
Wobbrock (2016) analisaram os gestos preferidos por homens e mulheres em um estudo 
de elicitação com o teclado Métamorphe (BAILLY et al., 2013). Os resultados mostram 
que os grupos apresentaram diferentes níveis de consenso sobre os gestos, revelando uma 
ligação entre a natureza do gesto e a percepção cognitiva de cada gênero. O nível de 
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concordância entre as mulheres para os gestos de anterior e posterior, por exemplo, foi 
quatro vezes superior ao dos homens, revelando um consenso feminino sobre esse tipo de 
metáfora. Por outro lado, os homens demonstraram um consenso maior para gestos de 
tarefas que remetem a uma visão mecânica do mundo, como rotacionar e reduzir. Dessa 
forma, os autores reforçam a necessidade de explorar os efeitos do gênero em estudos de 
elicitação, a fim de se obter uma maior compreensão sobre as preferências de gestos de 
cada gênero, tópico pouco examinado entre projetistas de interfaces homem-máquina.      

2.3.2 Efeito do nível da inserção tecnológica (legacy bias)  

Uma das vantagens da técnica de elicitação dos gestos (WOBBROCK et al., 2005) é 
a não limitação à tecnologia corrente. Dessa forma, o projetista pode priorizar a 
conveniência do usuário, deixando a complexidade tecnológica em segundo plano. Esse 
envolvimento do usuário resulta em conjuntos de gestos mais propícios a serem 
assimilados e memorizados. No entanto, uma fragilidade dos estudos de elicitação é que 
os gestos propostos podem sofrer influência da experiência dos usuários com outras 
interfaces homem-máquina, efeito conhecido como legacy bias* (MORRIS et al., 2014), 
neste texto, chamado de nível de inserção tecnológica.  

Em um estudo de elicitação para uma interface computacional com tela sensível ao 
toque, Wobbrock et al. (2009) verificaram que os participantes sugeriram gestos similares 
aos comandos com mouse. Ao fim do experimento, os usuários reconheciam o viés, 
reportando que a experiência com o periférico tradicional influenciava a decisão dos 
gestos executados. Estudos de elicitação similares (VATAVU, 2012; PIUMSOMBOON 
et al., 2013; VATAVU; ZAITI, 2014) também mostraram que experiência prévia com 
sistemas digitais pode influenciar os gestos propostos pelos usuários. Entretanto, o 
fenômeno do legacy bias pode ser aproveitado de forma positiva no projeto de interfaces 
(VOGIATZIDAKIS; KOUTSABASIS, 2018). Um gesto proposto por um grupo 
“enviesado” tende a ser simples e facilmente assimilável (KÖPSEL; BUBALO, 2015), 
fato particularmente interessante quando há baixos níveis de concordância intergrupos.         

Um exemplo desse caso pode ser conferido no trabalho de Vatavu (2013), no qual 
foi realizado um estudo de elicitação com participantes técnicos (T) e  não-técnicos (NT). 
Nessa pesquisa, 13 participantes eram T – provenientes de áreas de estudo técnicas, e sete 
eram NT – de áreas não-técnicas. O experimento consistia em propor gestos para 
controlar 22 funções de um sistema de TV multi-tela. A análise estatística mostrou que 
os usuários T foram mais consistentes que os NT para referentes comuns a interfaces 
gráficas, como no caso da função ajuda. Enquanto a maioria dos técnicos sugeriram 
desenhar uma interrogação (ícone comum em telas de sistemas operacionais), os não-
técnicos propuseram diversos movimentos, como erguer os ombros ou as mãos, com uma 
postura de incerteza, dúvida. Para essa tarefa, a probabilidade de duas pessoas de grupos 
distintos escolherem o mesmo gesto seria menos de 20%, indicando que um movimento 
padronizado, como o desenho da interrogação, deve ser considerado pelos projetistas.  

                                                 
* Viés do legado, em tradução livre. 
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Em HRI, um estudo similar foi feito por Obaid et al. (2014). Os autores compararam 
os gestos propostos por técnicos e não-técnicos para comandar o robô humanoide Nao 
(Aldebaran Robotics*). Nesse caso, os usuários T eram aqueles que tinham mais 
experiência (comparados aos NT) com robôs e com sistemas de rastreamento de gestos, 
como o Microsoft Kinect. O experimento envolvia o comando de 11 funções: mover para 
frente, mover para trás, mover para esquerda, mover para direita, virar à esquerda, virar 
à direita, parar, acelerar, desacelerar, levantar e sentar. Os autores mostraram que os 
técnicos preferiram gestos mais icônicos e menos exaustivos, enquanto os não-técnicos 
recorreram mais a gestos mímicos e com uso de todo o corpo.  

O trabalho de Obaid et al. (2014), no entanto, não analisa a concordância intergrupos, 
isto é, não calcula a probabilidade de pessoas de grupos distintos escolherem o mesmo 
gesto. Além disso, os autores escolherem referentes mais voltados para a navegação do 
robô, não abrangendo ações mais abstratas, como pedir ajuda ou tocar música. Com isso, 
gestos dêiticos, tipicamente convencionados (ÖZYÜREK, 2018), predominaram, 
fragilizando as conclusões do estudo. Assim, é importante aprofundar a análise do efeito 
do nível de inserção tecnológica em HRI por gestos. 

2.3.3 Efeito da cultura 

Em Psicolinguística, vários estudos têm abordado a relação entre gestos e cultura 
(considerando cultura de uma perspectiva geográfica, isto é, indivíduos de nacionalidades 
diferentes são considerados de culturas diferentes). Efron (1941) e Calbris (2008) 
sugerem que há uma consistência de gestos dentro de uma cultura, mas uma variação de 
uma para outra. Estudando a variação linguística entre crianças, Özyürek (2018) observa 
que a língua aprendida na infância pode influenciar o conteúdo expresso pelos gestos e a 
forma como os movimentos são coordenados com a fala. Kita (2009), por sua vez, faz 
uma ampla revisão de literatura sobre variação intercultural de gestos, apontando quatro 
fatores envolvidos: (1) convenções para associação de forma-significado; (2) cognição 
espaço-temporal; (3) diferenças linguísticas; e (4) pragmática gestual.  

O primeiro fator relatado por Kita (2009) está relacionado a gestos icônicos 
(emblemáticos), como o sinal de “OK”. Para o autor, a separação geográfica e a 
conjuntura de tradições de uma região promovem a convencionalização intra e a 
diversidade intercultural de emblemas. A distância geográfica e de tradições entre 
orientais e ocidentais produziram diversos exemplos desse caso, como o ato de se curvar 
para cumprimentar alguém, que é um gesto comum entre japoneses e coreanos, mas 
incomum entre europeus e americanos.             

O segundo ponto, a cognição espaço-temporal, está ligado à representação gestual de 
movimento, tempo e localização. Para o autor, a cognição varia entre as culturas devido 
à forma como a informação espacial é conceitualizada e processada. Por exemplo, nas 
expressões temporais, como “semana passada”, os ocidentais tendem a movimentar as 
mãos para trás (passado) ou para frente (futuro), enquanto os orientais usam movimentos 

                                                 
* www.aldebaran-robotics.com. 
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para cima (passado) ou para baixo (futuro). Assim, a cognifição específica de uma cultura 
influencia a representação gestual de seus indivíduos. 

As diferenças linguísticas, terceiro fator apontado por Kita (2009), também 
influenciam a representação gestual porque línguas diferentes variam nos recursos léxicos 
e sintáticos. As palavras e construções disponíveis ou comumente usadas por falantes de 
uma determinada língua moldam a forma como a informação é organizada na fala, 
influenciando a representação gestual da informação equivalente. Por exemplo, mettre 
(“pôr”, em francês) e legen (“colocar”, em alemão) são verbos de uso equivalente, mas 
com particularidades semânticas. Enquanto os franceses tendem a usar gestos indicando 
a direção do movimento, os alemães tendem a gesticular representando tanto a direção 
como a forma do objeto. Por outro lado, Goldin-Meadow et al. (2008) mostram que a 
sequência com que os elementos sintáticos de uma língua são usados na fala não afeta a 
ordem dos gestos empregados para descrever ou reconstruir não-verbalmente um evento. 

Por fim, o quarto item apontado por Kita (2009), a pragmática gestual, relaciona-se 
aos princípios por meio dos quais o gesto é empregado na comunicação. Segundo o autor, 
as convenções sociais de uma cultura disseminam padrões de gesticulação. Isso explica, 
por exemplo, a diferença entre japoneses e americanos na forma como o movimento de 
cabeça regula uma conversa. Tanto o locutor quanto o ouvinte japoneses balançam a 
cabeça (em sinal de concordância) com mais frequência do que os americanos. Essa 
diferença pode ter surgido pelo fato de os japoneses terem como princípio a coordenação 
e cooperação coletiva em interações sociais. 

Os achados da Psicolinguística evidenciam a necessidade de o projetista de interfaces 
baseadas em gestos pensar em aspectos culturais, o que requer a análise de convenções e 
construções sociais associadas aos gestos (HORN, 2013). Uma interface com um 
conjunto inadequado de gestos pode gerar situações confusas ou mesmo constrangedoras 
dentro de contextos culturais específicos. Rico e Brewster (2011) também reforçam que 
os aspectos culturais não devem ser ignorados nos projetos de interface homem-máquina, 
pois são decisivos na motivação dos usuários para interagir por meio de gestos, 
especialmente em locais públicos. Assim, as decisões do projetista devem balancear 
viabilidade técnico-econômica e adequabilidade psicossocial do público alvo 
(BARATTINI et al., 2012).  

Em estudos de elicitação similares ao apresentado neste trabalho, o efeito da cultura 
é considerado um importante elemento a ser investigado (WALTERS et al., 2005; 
MAUNEY et al., 2010; VATAVU; WOBBROCK, 2016). Há, no entanto, poucas 
referências na literatura sobre como os gestos empregados em HRI variam de uma cultura 
para outra. 
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Capítulo 3 

Metodologia 

O foco deste trabalho é analisar os gestos utilizados por participantes de diferentes 
grupos socioculturais na interação com um robô móvel, como o modelo Pionner 3-DX 
(Adept Technology*). A metodologia utilizada no experimento baseia-se na técnica de 
design participativo, proposta por (WOBBROCK et al., 2005), e na classificação dos 
gestos mostrados na Tabela 2.1. Nesse método, participantes são orientados a sugerir 
gestos (propostas) para comandar o robô, fazendo-o executar tarefas (referentes) 
aparentemente aleatórias. Os gestos propostos são gravados e analisados pelos 
pesquisadores, que, posteriormente, discutem qual tipo de gesto foi sugerido para cada 
referente. Dessa forma, o desenho de estudo desta pesquisa tem caráter descritivo, 
analítico, transversal e quantitativo.   

Oito referentes foram escolhidos entre os que aparecem com frequência em trabalhos 
de HRI e em aplicações de robôs de serviço, a saber: 

 
1. Estabelecer contato; 
2. Parar; 
3. Tarefa cumprida; 
4. Refazer a tarefa; 

5. Tocar música; 
6. Limpar o local; 
7. Pedir ajuda; 
8. Siga-me. 

 
Embora o Pioneer 3-DX não seja capaz de realizar tarefas como tocar música ou 

limpar o local, essas funções foram escolhidas devido à sua aplicabilidade prática em um 
contexto de HRI. O Roomba (um robô aspirador) da iRobot†, por exemplo, é um dos robôs 
de serviço mais amplamente comercializados e tem sido utilizado em vários estudos com 
ênfase nas necessidades do usuário (FINK et al., 2013). 

3.1 Participantes 

Este experimento envolveu a participação de 55 voluntários (sendo 40 brasileiros e 
15 estrangeiros), organizados em três pares de grupos com base nos fatores socioculturais 
gênero, nível de inserção tecnológica e cultura. Os grupos possuem de 15 a 20 
participantes, e um indivíduo pode estar contido em mais de um grupo quando satisfaz os 
critérios de inclusão. Um resumo da distribuição dos grupos e das características da 
amostra pode ser conferido na Tabela 3.1.  

                                                 
* http://www.mobilerobots.com 
† https://www.irobot.com.br 
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Nesse ponto, vale ressaltar a pesquisa de  Vogiatzidakis e Koutsabasis (2018), em 
que 47 estudos de elicitação foram analisados. Segundo os autores, não há muita 
discussão na literatura sobre o número mínimo de participantes requeridos em estudos de 
elicitação, mas 91,5% dos trabalhos analisados recrutaram de 10 a 30 pessoas no total. 
Vatavu e Wobbrock (2016) afirmam, ainda, que 20 participantes por grupo era a amostra 
máxima empregada em estudos de elicitação até aquele momento. Assim, o tamanho da 
amostra do presente trabalho está adequado aos padrões de publicações similares. 

Tabela 3.1: Caracterização da amostra. 

FATOR GÊNERO NIT CULTURA GERAL 

Grupo Homem Mulher 
Alta 

inserção 
Baixa 

inserção 
Estrangeiro Nativo - 

Símbolo H M AI BI E N - 

Participantes 20 20 20 20 15 15 55 

Id
ad

e 

Média 
(anos) 

23 22 22 22 25 22 23 

DP 5,70 5,55 5,21 4,27 9,37 4,49 6,42 

G
ên

er
o H 100% 0% 50% 50% 26,67% 26,67% 43,63% 

M 0% 100% 50% 50% 73,33% 73,33% 56,37% 

PI
T

 

Média 
(0-25) 

7,2 7,6 11,2 3,6 5,6 5,8 6,9 

DP 4,54 5,28 3,65 2,14 3,26 2,32 4,53 

C
ul

tu
ra

 

E 0% 0% 0% 0% 100% 0% 27,27% 

N 100% 100% 100% 100% 0% 100% 72,73% 

Nota: NIT – Nível de inserção tecnológica; DP – Desvio padrão; PIT – Pontuação de inserção tecnológica. 

Para quantificar o efeito do NIT, foi atribuída uma pontuação de inserção tecnológica 
(PIT) a todos os participantes. O valor da PIT é calculado pela frequência, nos três meses 
anteriores ao experimento, com a qual o participante tinha feito uso de interfaces homem-
máquina, como Kinect/Wii, games em geral, tablets, displays interativos e aparelhos com 
comando de voz. Cada item poderia ser marcado em uma escala de 0 a 5, sendo 0 para 
“nenhuma vez” e 5 para “duas ou mais vezes por dia”, como ilustrado na Figura 3.1.Dessa 
forma, a PIT poderia variar de 0 a 25  

 
Figura 3.1: Questionário para pontuação de inserção tecnológica.   
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Para a análise de gênero, os 40 brasileiros foram distribuídos em dois grupos, homem 
(H) e mulher (M), ambos com 20 participantes. Os indivíduos H têm, em média, 23 anos 
(DP_=_5,70) e pontuação de inserção tecnológica (PIT) 7,2 (DP_=_4,54). Os participantes 
M, por sua vez, têm uma média de idade de 22 anos (DP_=_5,55) e PIT médio de 7,6 
(DP_=_5,28). A maioria dos homens (19/20) e das mulheres (19/20) são destros. Como o 
perfil dos grupos H e M em relação à cultura, legacy bias, idade e mão-dominante são 
similares, o efeito cruzado de tais variáveis é minimizado.  

Para o caso do nível de inserção tecnológica (NIT), os mesmos 40 brasileiros foram 
distribuídos em dois novos grupos, alta inserção (AI) e baixa inserção (BI), ambos com 
20 participantes. A classificação em AI ou BI foi baseada na pontuação de inserção 
tecnológica. A partir dos resultados de PIT, aqueles com pontuação acima da mediana 
(que foi igual a 6) foram classificados como AI, sendo os demais, BI. Em média, os 
participantes AI têm 22 anos (DP = 5,21), metade são homens e a pontuação média de 
inserção foi de 11,2 (DP_=_3,65). Os voluntários BI também têm, em média, 22 anos 
(DP_=_4,27), metade são homens e a PIT foi de 3,6 (DP_=_2,14). A maioria dos usuários 
AI (19/20) e dos BI (19/20) são destros. Coincidentemente, ambos os grupos 
apresentaram mesma média de idade e distribuição de gênero (50% homens e 50% 
mulheres). Assim, os fatores gênero, cultura (todos são brasileiros), idade e mão 
dominante têm efeito reduzido no estudo de elicitação. 

Por fim, a análise do fator cultura foi feita com 30 participantes, sendo 15 
estrangeiros (E) e 15 nativos (N). Os 15 participantes N foram escolhidos entre os 40 
brasileiros e o critério de inclusão foi a pontuação de inserção tecnológica. Aplicando o 
teste de normalidade de Shapiro-Wilk (1965) aos valores de PIT do grupo E, verifica-se 
que a distribuição é modelada como normal (W = 0,9689, p = 0,8451 > α = 0,05)*, com 
média 5,6 (DP_=_3,26). Dessa forma, os brasileiros foram selecionados de modo que os 
valores de PIT do grupo N gerasse uma distribuição normal e estatisticamente não 
diferente da distribuição do grupo E. Selecionando os brasileiros com pontuações em 
torno 5,6 (média de PIT para E), chegou-se, por tentativa e erro, a um grupo N com 
distribuição normal (W = 0,9549, p_=_0,6053). Para confirmar que não há diferença 
significativa entre as distribuições de PIT dos grupos, foi aplicado o teste t para amostras 
independentes (STUDENT, 1908), resultando em t(25,3)_=_-0,2574, p_=_0,7989 > α = 
0,05†.  

Os participantes E são provenientes dos EUA (4), Argentina (2), Taiwan (2), Canadá 
(1), França (1), Polônia (1), Holanda (1), Peru (1), Colômbia (1) e Timor Leste (1). Eles   
têm faixa etária média de 25 anos (DP_=_9,37), ligeiramente maior que a faixa dos N, 22 
anos (DP_=_4,49). No entanto, os grupos E e N apresentam a mesma proporção de gêneros 
(ambos com 26,67% de homens e 73,77% de mulheres) e a maioria dos participantes são 
destros (14/15 para ambos os grupos). Assim, o efeito dos fatores gênero, nível de 
inserção tecnológica e mão dominante é minimizado.     

                                                 
* No teste de Shapiro-Wilk, um p-valor acima de um limiar α indica, a um nível de significância de α, que 
a amostra provém de uma população normal. Os pesquisadores geralmente convencionam α = 0,05 
(ROBERTSON; KAPTEIN, 2016).   
† No teste t para amostras independentes, um p-valor acima de um limiar α indica, a um nível de 
significância de α, que não há diferença estatística entre as duas amostras testadas.  
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Os experimentos foram realizados entre os meses de maio e setembro de 2018, no 
laboratório do Grupo de Pesquisa em Robótica da Universidade Federal de Sergipe (GPR-
UFS), em São Cristóvão-SE. Os participantes do experimento são de diversas áreas de 
estudo e foram convidados por meio de e-mails, contato com grupos de intercâmbio e de 
cursos de idiomas, e abordagem direta em espaços públicos de grande circulação. Os 
critérios de inclusão dos participantes foram: 

 
• Ser maior de 18 anos ou apresentar autorização dos responsáveis legais; 
• Preencher o questionário para caracterização da amostra; 
• Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 
• Para os estrangeiros, possuir nível básico de compreensão de texto escrito 

em Inglês ou Espanhol.  
 

Os critérios de exclusão foram: 
 

• Preencher inadequadamente o questionário; 
• Não propor gestos para todos os referentes; 
• Relatar que percebeu o pesquisador interferindo na interação com o robô*. 

 
O questionário foi utilizado para coletar dados relevantes à análise estatística e pode 

ser conferido no Apêndice A. A fim de preservar a integridade e segurança dos 
envolvidos, os participantes foram convidados a assinar o TCLE (Apêndice B), 
aprovando a participação e a filmagem do experimento. Foi garantido ao convidado o 
direito de encerrar a participação na pesquisa a qualquer momento e sem ônus.   

3.2 Materiais 

O experimento foi organizado em um espaço de 3 metros de largura por 4,5 metros 
de profundidade, no Laboratório de Robótica do GRP-UFS. A sala foi equipada com os 
seguintes materiais: 

• 1 (um) robô Pionner 3-DX; 
• 1 (um) monitor de 18,5”; 
• 2 (dois) notebooks padrão;  
• 1 (um) joystick sem fio com oito botões;  
• 1 (uma) câmera HD/720p com taxa de 30 quadros por segundo; 
• 1 (uma) urna com 8 cartões numerados (de 1 a 8) para sorteio dos referentes. 

Na Figura 3.2, pode ser conferido o desenho da configuração do espaço, e na Figura 
3.3, as imagens do experimento no laboratório. 

                                                 
* Os detalhes desse caso são discutidos na Seção 3.2. 
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Figura 3.2: Configuração do experimento. 

 
 

 
Figura 3.3: Imagens do experimento. a) Visão de um observador externo; b) Visão do 
pesquisador; c) Visão do participante. 

Para que o octógono da Figura 3.2 ficasse inscrito na área de deslocamento, a 
distância entre vértices consecutivos foi mantida em 82,8 cm, respeitando a simetria da 
figura. Nos vértices foram dispostos círculos de espuma vinílica (EVA) com 10 cm de 
diâmetro e com diferentes cores. Ao lado de cada círculo, a cerca de 20 cm na direção 
radial, foi colocada uma placa de 18 por 7 cm, em papel cartão, dobrada ao meio e com 
um número de 1 a 8 impresso em ambos os lados. Os números estão relacionados à lista 
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de referentes apresentada no início do Capítulo 3; por exemplo, o robô move-se para as 
coordenadas do vértice 2 quando o usuário executa um gesto para o referente parar.  

Durante o experimento, o participante é posicionado em frente ao robô, podendo 
movimentar-se livremente na chamada área do usuário. O Pionner 3-DX é colocado no 
centro da área de deslocamento e é programado para se mover, a uma velocidade máxima 
de 5 cm/s, em direção a qualquer um dos oito vértices do octógono, retornando sempre 
para o centro. Por segurança, foi delimitada uma área de exclusão do robô, mantendo a 
área do usuário a uma distância de 1,0 m em relação à área de deslocamento.  

O monitor é utilizado para mostrar ao usuário qual tarefa o robô deve “executar” e a 
câmera registra os gestos sugeridos pelos participantes. Tanto a câmera como o monitor 
são conectados ao computador próximo ao pesquisador, que controla a gravação e o que 
é exibido na tela. Além de manipular o computador, a todo momento o pesquisador 
mantém consigo o joystick sem fio, alertando ao participante que o controle faz parte do 
protocolo de segurança e tem como função exclusiva parar o robô instantaneamente. No 
entanto, a real função do joystick é enviar sinais para o computador conectado ao robô, 
controlando-o remotamente. Cada botão do controle está associado a uma das 8 
funções/coordenadas, como ilustrado na Figura 3.4.  

Assim, o pesquisador controlava, convenientemente, a navegação do Pionner na 
direção dos vértices. Esse método, conhecido como "Mágico de Oz" (DAHLBÄCK et 

al., 1993), é empregado em estudos semelhantes e busca tanto distrair os participantes do 
fato de estarem sendo filmados como atraí-los a interagir com o robô. Ver o robô 
responder aos movimentos executados gera nos participantes confiança para iniciar ou 
continuar a interação (MAHER; LEE, 2017). Dessa forma, o sistema não possui um 
programa de reconhecimento de gestos, mas um script de navegação que responde aos 
botões do joystick. Nenhum dos participantes relatou ter percebido qualquer tipo de 
manipulação; no entanto, se tal caso tivesse ocorrido, a amostra teria sido excluída. 

 

Figura 3.4: Correspondência entre comandos e botões do joystick sem fio para a 
teleoperação do Pioneer. 
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3.3 Procedimento 

Antes do experimento, o participante é orientado sobre os protocolos da pesquisa, o 
preenchimento do questionário para caracterização da amostra e a assinatura do TCLE. 
Em seguida, o participante é convidado a permanecer na área do usuário e sortear, da 
urna disponibilizada pelo pesquisador, um dos oito cartões numerados. O participante não 
conhece de antemão a lista de referentes, então ele precisa mostrar ao pesquisador o 
número sorteado. A tarefa correspondente ao cartão é, então, exibida na tela na forma de 
uma frase, com o vocativo “Pioneer” acrescentado. Por exemplo, para o cartão 7, a frase 
exibida na tela seria: “Pioneer, peça ajuda”. Os participantes estrangeiros devem optar 
pelas versões em Inglês ou em Espanhol das expressões originais*.  

Após a frase ser exibida no monitor, o usuário pode gesticular livremente para 
interagir com o robô e fazê-lo reconhecer o comando. Assim que o usuário propõe algum 
gesto minimamente compatível com a tarefa, o Pioneer “executa” a respectiva ação, ou 
seja, vai para as coordenadas correspondentes pela teleoperação do pesquisador (método 
Mágico de Oz). Por exemplo, se o participante sortear o número 5, é exibida na tela a 
frase “Pioneer, tocar música” e o robô começa a se deslocar para o vértice 5 no momento 
em que o participante executar um movimento considerado plausível (em relação a gestos 
provavelmente detectáveis por um sensor de reconhecimento) pelo pesquisador.   

Nessa metodologia, não há um critério padrão para definir se um gesto proposto é 
compatível com a respectiva função. No entanto, o pesquisador pode não operar o robô 
(ou enviá-lo a outra direção) após a proposta do usuário quando julgar que o gesto não 
seria corretamente interpretado por um sistema de reconhecimento tradicional. Nessa 
situação, deve-se aguardar outras propostas para manipular o robô, garantindo 
verossimilhança à interação. Mesmo assim, a primeira proposta, independente da 
“compatibilidade” com a função, é a considerada para fins de análise dos gestos, 
descartando-se as demais.   

Após cada referente, o participante deve avaliar o (primeiro) gesto proposto levando-
se em conta o quanto o gesto executado combinou com a ação pretendida – critério de 
assertividade – e o nível de dificuldade/conforto na execução do movimento – critério de 
facilidade. Para tal, ele deve responder, em uma escala de Likert de 1 (discordo 
totalmente) a 5 (concordo totalmente), às perguntas da Figura 3.5. Além dessa avaliação, 
o usuário também é questionado sobre qual modo de interação seria mais conveniente 
para comandar aquela tarefa: voz, joystick/controle, gesto, smartphone/tablet ou outros. 
O participante deve repetir o procedimento, do sorteio do referente até a avaliação do 
gesto, para os 7 comandos restantes.  

                                                 
*As traduções das sentenças foram revisadas por dois falantes nativos das respectivas línguas (Inglês e 
Espanhol), sendo todos fluentes em Português. 
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Figura 3.5: Escala de Likert para avaliação dos gestos e alternativas para escolha do modo 
de interação.  

Por fim, a partir das gravações, os gestos são manualmente classificados (conforme 
a taxonomia descrita na Tabela 2.1) e numerados, considerando a semelhança dos 
movimentos (dois gestos semelhantes recebem o mesmo número). Como esse tipo de 
classificação tem um potencial viés subjetivo, esse estágio é conduzido 
independentemente por dois pesquisadores que, em última análise, discutem a 
classificação final. Nesta pesquisa, como cada participante apresentou propostas para os 
oito referentes, os pesquisadores analisaram um conjunto de dados de 440 gestos. 

3.4 Testes estatísticos  

Estudos de elicitação similares ao proposto na metodologia do presente trabalho 
buscam avaliar o nível de consenso entre os participantes na escolha de gestos. Por isso, 
é importante o emprego de métricas estatísticas adequadas. Nesta seção, são apresentados 
os testes estatísticos para avaliar a concordância inter e intragrupos; comparar as 
proporções de tipos de gestos utilizados e modos de interação preferidos; e analisar as 
avaliações subjetivas dos usuários sobre os gestos executados.  

3.4.1 Teste exato Vb 

Nos estudos de elicitação, uma medida de concordância amplamente adotada é a 
proposta por Vatavu e Wobbrock (2015). Essa medida, nomeada agreement rate (AR) – 
taxa de concordância, em tradução livre – é definida como a probabilidade de dois 
participantes de um mesmo grupo escolherem a mesma proposta (gesto) para um dado 
referente (tarefa). Portanto, AR é um valor no intervalo [0,1] que estima o consenso entre 
os usuários sobre como comandar uma determinada ação por gestos em uma interface 
homem-máquina. Os autores apresentam a seguinte equação para calcular a taxa de 
concordância para um referente r: 
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em que ai denota o número de pares em concordância no grupo Gi, e ni é o número total 
de pares desse grupo. A notação δp,q refere-se ao delta de Kronecker (JAMES, 1992), 
podendo assumir os valores 1 ou 0, dependendo se os participantes p e q estão de acordo, 
ou seja, se escolheram o mesmo gesto para a tarefa r. Por fim, a notação |Gi| representa a 
cardinalidade do conjunto de participantes Gi. 

Por exemplo, supondo que um referente r recebeu propostas de dois grupos, |G1| = 7 
e |G2| = 5, e que esses 12 participantes apresentaram 4 propostas diferentes, {�,�,�,�} 
– esses símbolos podem representar gestos empregados no presente estudo. Se o conjunto 
de propostas dadas pelos participantes do G1 for {�, �, �, �, �, �, � } e do G2 for 
{�, �, �, �, � }, tem-se a1 = 5 (pares em concordância) e a2 = 4; n1 = 21 (pares 
possíveis de G1) e n2 = 10. Esses valores resultam em AR1(r) = 0,238 e AR2(r) = 0,400, 
ou seja, há 23,8% de chance de duas pessoas do G1 escolherem a mesma proposta, 
enquanto que essa probabilidade é de 40% para grupo G2. Vatavu e Wobbrock (2015) 
consideram a concordância baixa quando AR ≤ 0,100; média se 0,100 < AR ≤ 0,300; alta 
se 0,300 < AR ≤ 0,500; e muito alta quando AR > 0,500.   

A diferença entre ni e ai é igual ao número de pares em desacordo, di. Usando essa 
notação, os dados para um referente r obtidos de k grupos independentes podem ser 
organizados em uma tabela de contingência 2 × k, como na Tabela 3.2. Esse método é 
tradicionalmente usado para testar a hipótese de associação entre linhas e colunas. A 
hipótese nula, H0, afirma que as proporções de ai em relação a ni são independentes dos 
conjuntos Gi, ou seja, todos os grupos possuem taxas de concordância (ARs) iguais. No 
presente estudo, rejeitar H0, por exemplo, significa que a variável sociocultural (gênero, 
inserção tecnológica ou cultura) tem um efeito significativo nas escolhas de gestos para 
um determinado r. 

Tabela 3.2: Modelo de tabela de contingência para análise de AR. 

Concordância (r) 
Grupos 

Total 
G1 G2 … Gk 

Sim 
Não 

a1 
d1 

a2 
d2 

… 
… 

ak 
dk 

a 
d 

Total n1 n2 … nk n 

 
As hipóteses nulas de tabelas de contingência são geralmente avaliadas por técnicas 

como o teste qui-quadrado (χ²) de Pearson (PEARSON, 1900) ou o teste exato de Fisher 
(FISHER, 1992)*. O teste χ² de Person é adequado para tabelas cujas células apresentam 
valores acima de 5 (FISHER, 1992). No entanto, em estudos de elicitação, é comum obter 
baixas taxas de concordância (pequenos valores de ai), o que torna esse teste não 
recomendado para análise de associação entre variáveis e ARs (VATAVU, R.-D.; 
WOBBROCK, 2016). Por outro lado, o teste exato de Fisher calcula a probabilidade exata 

                                                 
* Esses testes estatísticos são abordados com mais detalhes na Seção 3.4.2. 
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de se observar as configurações de uma tabela de contingência, sendo sugerido para 
pequenas amostras. Porém, o teste assume independência entre os eventos, condição que 
pode falhar em estudos de concordância. Por exemplo, se o participante p concordar com 
o participante q no gesto para um referente r, e o p também concordar com um participante 
u, então considera-se que o par (q, u) empregou o mesmo gesto. Dessa forma, parear os 
usuários pode induzir uma dependência por transitividade; consequentemente, o teste de 
Fisher pode não ser fiel para todos os casos de concordância (VATAVU, R.-D.; 
WOBBROCK, 2016).    

 Por isso, Vatavu e Wobbrock (2016) propuseram uma nova abordagem focada em 
estudos de elicitação entre sujeitos. Inspirados por princípios do teste exato de Fisher e 
pelo cálculo do χ², os autores desenvolveram o teste estatístico Vb. A notação V remete à 
variação entre os ARs, e o b subscrito, ao termo between subjects – entre sujeitos, em 
tradução livre. Similarmente à estatística χ², o valor de Vb reflete a diferença entre as 
configurações de concordância observada, ai, e esperada, εi, sendo dado por: 

 

��(	�, 	�, … , 	�) = ∑ (	� − ��)����� ,  �� = 
� ∑ 	 � ��

 . (3.2) 

 
O número esperado de pares, εi, considera o número total de pares, n, e a hipótese 

nula (mesma proporção para todos os grupos). Do exemplo anterior com os grupos G1 e 
G2, a1 = 5 e a2 = 4 resultam em ε1 = 6,10 e ε2 = 2,90, o que leva a Vb = 2,406. Por outro 
lado, uma configuração com maior nível de concordância para G1, por exemplo, {�, �, 
�, �, �, �, �}, levaria a a1 = 15 (AR1(r)_=_0,714), a2 = 4 (AR2(r) = 0,400), ε1 = 12,87, 
ε2 = 6,13 e Vb_=_9,066. Portanto, quanto maior o valor de Vb, maior é a diferença entre os 
ARs, isto é, maior é a probabilidade de haver uma variável que tenha um efeito 
significativo no nível de concordância de um grupo em relação a outro. 

Vatavu e Wobbrock (2016) mostram ainda como calcular a probabilidade 
condicional de se observar a configuração de pares a1, a2, ..., ak em concordância, dados 
n1, n2, ..., nk pares distintos. Esse valor, denotado por "#$,#%,...,#&|'$,'%,…,'&, é dado por: 

 

"#$,#%,...,#&|'$,'%,…,'& = ∏ )#�|'�
����

∑ ∏ )*�|'�
����*$,*%,…,*& 

, (3.3) 

 
em que +� denota todas as possíveis configurações (partições) de agreement para o grupo 
Gi, e fα|n representa o número de permutações de um determinado conjunto de propostas 
de uma mesma partição, dados os ni pares distintos de Gi. Para dois grupos, caso 
considerado neste trabalho, a Equação 3.3 fica: 
 

"#$,#%|'$,'% = )#$|'$)#%|'%
∑ ∑ )*$|'$)*%|'%*%*$

. (3.4) 

 
O valor de "#$,#%|'$,'% indica a probabilidade de ocorrer uma configuração particular 

a1 e a2 (cujas permutações são calculadas no numerador da Equação 3.4), dadas todas as 
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possíveis formas de concordância para os dois grupos (cujas permutações são calculadas 
no denominador). Voltando ao primeiro exemplo, na Tabela 3.3 são mostradas todas as 
possíveis partições para |G1| = 7 e |G2| = 5, com seus respectivos ai(α) e as permutações 
fα|n. 

Tabela 3.3: Possíveis partições para os grupos |G1| = 7 e |G2| = 5. 

|G1| = 7, n1 = 21  |G2| = 5, n2 = 10 

Partições de propostas α  ai(α) fα|21  Partições de propostas α ai(α) fα|10 

α1 :  7 = 1+1+1+1+1+1+1 0 1  α1 : 5 = 1+1+1+1+1+1+1 0 1 

α2 :  7 = 1+1+1+1+1+2 1 21  α2 : 5 = 1+1+1+1+1+2 1 10 

α3 :  7 = 1+1+1+1+3 3 35  α3 : 5 = 1+2+2 2 15 

α4 :  7 = 1+1+1+2+2 2 105  α4 : 5 = 1+1+3 3 10 

α5 :  7 = 1+1+1+4 6 35  α5 : 5 = 1+4 6 5 

α6 :  7 = 1+1+2+3 4 210  α6 : 5 = 2+3 4 10 

α7 :  7 = 1+1+5 10 21  α7 : 5 = 5 10 1 

α8 :  7 = 1+2+2+2 3 105     

α9 :  7 = 1+2+4 7 105     

α10 : 7 = 1+3+3 6 70     

α11 : 7 = 1+6 15 7     

α12 : 7 = 2+2+3 5 105     

α13 : 7 = 2+5 11 21     

α14 : 7 = 3+4 9 35     

α15 : 7 = 7 21 1     

O conjunto de propostas {�, �, �, �, �, �, �} do grupo G1 é um caso da partição 
α12 : 7 = (2+2+3), com a1 = 5 e n1 = 21, pois duas pessoas escolheram a proposta �, duas 
sugeriram �, e três propuseram �. Para calcular f5|21, deve-se considerar todas as 
permutações possíveis para a partição α12. Os dois participantes do primeiro subgrupo de 

G1, ou seja, aqueles que escolheram �, podem ser combinados de ,-
�. formas*. Os dois 

indivíduos do segundo subgrupo (�) podem, então, ser escolhidos de ,-/�
� . = ,0

�. 

maneiras. Por fim, os três participantes do último subgrupo (�) podem ser escolhidos de 

,-/�/�
1 . = ,1

1. formas. Dessa maneira, o número total de permutações dos três subgrupos 

é igual a ,-
�.,0

�.,1
1. = 210. Nesse caso, no entanto, há dois subgrupos com tamanho 2, 

cuja ordem considerada não é relevante. Por isso, é necessário dividir o resultado por 2!, 
eliminando a redundância da permuta de dois subgrupos de mesmo tamanho†. Assim, 

chega-se a f5|21 = 
,3

%.,4
%.,5

5.
�!  = 105.  

Por outro lado, o conjunto {�, �, �, �, �} de G2 é um caso da partição 
α6_:_5_=_(2+3), com a2 = 4 pares em concordância e n2 = 10 pares totais. Analogamente 

                                                 
* ,'

�. é o coeficiente binomial, consistindo no número de combinações de n termos, k a k, ,'
�. = '!

('/�)!�!.    
† De modo geral, para m subgrupos de mesmo tamanho, o total de permutações deve ser dividido por m!. 
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ao cálculo de f5|21, o valor de f4|10 é obtido pelo total de permutações dos dois subgrupos 

de G2, ou seja, f4|10_=_,0
�.,1

1._=_10 combinações possíveis para a partição α6. Nesse caso, 

não há divisão do resultado pois não ocorre o problema de redundância de subgrupos com 
mesmo tamanho. Aplicando os resultados de f5|21 e f4|10 no numerador da Equação 3.4, e 
somando todas as combinações possíveis de fα|n entre os dois grupos (denominador da 
Equação 3.4), tem-se: 

 

"0,7|��,�8 = )0|��)7|�8
∑ ∑ )9�|��)9:|�8- ���0���

= 105 × 10
45604 = 0,023, (3.5) 

 
isto é, há uma probabilidade de 2,3% de se observar exatamente 5 e 4 pares em 
concordância para os grupos |G1| = 7 e |G2| = 5.  

 A partir desse ponto, é possível definir a probabilidade condicional, Π#$,#%|'$,'%, de 

se observar a configuração de exatamente a1 e a2 pares em concordância ou configurações 
mais extremas (aquelas com maior Vb), dados n1 e n2 pares distintos de participantes, 
como sendo:   

 

Π#$,#%|'$,'% = 1
2 "#$,#%|'$,'%  + B "*$,*%|'$,'%

*$,*%
CD(*$,*%)ECD(#$,#%)

. (3.6) 
 

 
A Equação 3.6 é conhecida como o método mid-P (ARMITAGE; BERRY, 1994), 

diferindo do cálculo do p-valor convencional pela divisão de "#$,#%|'$,'%  por dois. Essa 

técnica é recomendada para distribuições discretas de pequenas amostras (AGRESTI, 
2018). O somatório da Equação 3.6 considera a probabilidade de ocorrer configurações 
+� e +� mais extremas (menos prováveis) que a1 e a2. Para essa soma, emprega-se a 
Equação 3.4 com todas as partições ai(α) cujo valor de Vb supera o calculado para a1 e a2, 
Vb(a1, a2). 

A hipótese nula (AR1 igual a AR2) é rejeitada se Π#$,#%|'$,'% for menor que um dado 

limiar (neste trabalho, esse valor é estabelecido como 0,05). A estatística Vb é relatada 
como Vb (k, N = total) = Vb, p = Π, em que k é o grau de liberdade (neste caso, o número de 
grupos), N é o número total de participantes e p, a probabilidade calculada pela Equação 
3.6. Para o primeiro exemplo, Π0,7|��,�8= 0,373, não rejeitando a hipótese nula para o 

referente r. Isso significa que, pelo teste Vb, não há diferença significativa entre AR1 e AR2 
(0,238 versus 0,400, Vb_(2, N = 12) = 2,406, p = 0,373) ou, em outras palavras, os níveis de 
concordância dos grupos G1 e G2 não foram estatisticamente diferentes.    

Pode-se notar que, apesar de AR1 e AR2 não serem estatisticamente diferentes, há um 
claro desacordo entre G1 e G2 em relação às propostas. Para captar a real preferência dos 
grupos independentes, Vatavu e Wobbrock (2016) também propuseram uma medida 
adicional, chamada coagreement rate (CRb) – taxa de concordância intergrupos, em 
tradução livre. O cálculo do CRb leva em conta se o participante p de Gi concorda com o 
participante q de Gj em relação a um referente r, sendo dado por:  
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F��(��, ��, … , ��) = ∑ ∑ ∑ ∑ �,�(�)|�:|
���

|��|
��

� ��������
∑ ∑ |��|G� G� ��������

, (3.7) 

 
em que δp,q é o delta de Kronecker da Equação 3.1. O somatório da Equação 3.7 vale para 
todos os pares de participantes selecionados de todos os pares de grupos Gi e Gj 
(1_≤_i_<_j_≤ k). Do primeiro exemplo, cujas propostas foram {�, �, �, �, �, �, �} para 
G1, e {�, �, �, �, �} para G2, apenas 4 dos 35 possíveis pares entre os dois grupos 
estão em concordância. Aplicando a Equação 3.7, tem-se CRb(G1,G2) = 0,114. Portanto, 
altos ARs e baixo CRb significa consenso dentro dos grupos, mas discordância entre eles 
(VATAVU, R.-D.; WOBBROCK, 2016). 

3.4.2 Outros testes utilizados  

Além das taxas de AR, CRb e teste exato Vb, este estudo contempla as seguintes 
análises estatísticas com os respectivos testes: 

 
a) Verificar associação entre variáveis socioculturais e o tipo de gesto utilizado 

(conforme taxonomia da Tabela 2.1) – teste qui-quadrado de Pearson*, χ² 
(PEARSON, 1900). Nesse caso, a hipótese nula, H0, indica que as proporções dos 
tipos de gestos empregados entre os pares de grupos são iguais, ou seja, não há 
relação entre as variáveis socioculturais e os tipos de gestos. Por exemplo, 
supondo que 80% das propostas dos homens e 60% das propostas das mulheres 
são gestos do tipo dinâmico, o teste χ² indica se essa diferença é estatisticamente 
significativa, rejeitando ou não a hipótese nula (MCHUGH, 2013). Nesse 
exemplo, se o resultado do teste indicasse rejeição de H0 (p < 0,05), haveria 
indícios significativos de que os homens empregam mais gestos dinâmicos do 
que as mulheres. 

  
b) Verificar associação entre variáveis socioculturais e o modo de interação 

preferido (voz, gestos, joystick, tablet/smartphones ou outros) – teste exato de 
Fisher (FISHER, 1992). Após cada proposta, o participante responde no 
formulário ilustrado na Figura 3.5 qual modo de interação ele acredita ser o mais 
adequado para aquela situação. Como no caso anterior, a hipótese nula indica que 
as proporções das preferências são iguais entre os grupos. Dessa forma, o teste χ² 
seria, a princípio, aplicável nessa análise. No entanto, o experimento resultou em 
tabelas de contingência com valores pequenos (menores que 5) em algumas 
células. Nesse caso, recomenda-se utilizar o teste exato de Fisher em vez do χ² 
(ROBERTSON; KAPTEIN, 2016).    

                                                 
* O teste χ² é o congênere não-paramétrico do teste t. Os testes não-paramétricos são recomendados quando 
a distribuição não é normal, o que ocorre em todas as análises deste estudo (p < 0,05 pelo teste de Saphiro-
Wilk), exceto para a pontuação de inserção tecnológica (abordado na Seção 3.1).        



 

25 

 
c) Comparar as avaliações qualitativas feitas pelos participantes, levando-se em 

conta o quanto o gesto executado combinou com a ação pretendida 
(assertividade) e o nível de dificuldade/conforto na execução do movimento 
(facilidade) – teste U de Mann-Whitney (MANN; WHITNEY, 1947). As 
avaliações dos participantes na escala Likert de 1 (discordo totalmente) a 5 
(concordo totalmente), como ilustrado na Figura 3.5, geram distribuições de 
valores numéricos para cada par de grupos amostrais. O teste não-paramétrico U 
de Mann-Whitney avalia a equivalência das medianas das distribuições 
comparadas e é o mais indicado para comparar resultados de escalas numéricas 
entre dois grupos (ROBERTSON; KAPTEIN, 2016).   
 

d) Verificar se há associação entre os resultados de a) e b) com as avaliações 
qualitativas – Regressão Logística Ordinal, RLO (MCCULLAGH, 1980). O teste 
de Regressão Logística Ordinal é empregado para verificar se há interação das 
avaliações subjetivas com o tipo de gesto executado ou com o modo de interação 
preferido. O RLO é indicado quando há respostas ordenadas (como na escala de 
Likert) e múltiplos fatores analisados (ROBERTSON; KAPTEIN, 2016).  

 
Para efetuar os cálculos dos testes descritos nesta seção, foi empregado o programa 

estatístico R, versão 3.5.1. O R é uma linguagem e um ambiente de programação para 
computação estatística, sendo disponibilizado gratuitamente pela R Foundation (2019).     
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Capítulo 4 

Resultados e Discussão 

Os resultados deste estudo de elicitação contemplam taxonomia de gestos, medidas 
de concordância, preferências por modos de interação e observações subjetivas para cada 
grupo amostral, considerando os fatores gênero, nível de inserção tecnológica e cultura. 
Para facilitar a interpretação dos resultados, a simbologia e a cardinalidade dos grupos 
utilizadas nesta seção podem ser consultadas na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Distribuição da amostra segundo os diferentes fatores socioculturais. 

Fator Grupo Símbolo Cardinalidade 

Gênero 
Homem  H 20 

Mulher M 20 

NIT* 
Alta inserção AI 20 

Baixa inserção BI 20 

Cultura 
Estrangeiros E 15 

Nativos N 15 
*NIT: Nível de inserção tecnológica. 

Na Seção 4.1, é apresentada e discutida a classificação final dos gestos propostos de 
acordo com as três dimensões da taxonomia resumida na Tabela 2.1: forma, partes do 

corpo e natureza. Na Seção 4.2, o teste exato Vb é aplicado, resultando em medidas de 
agreement (AR), com os respectivos p-valores, além das medidas de coagrement (CRb). 
Na terceira subseção, é analisada a preferência dos participantes por diferentes modos de 
interação (voz, gestos ou outros, como joystick, tablet, smartphone). Por fim, na última 
subseção, há uma análise do questionário subjetivo aplicado aos participantes, a fim de 
se compreender os níveis de assertividade e facilidade atribuídos aos gestos empregados.  

4.1 Taxonomia dos gestos  

Na Figura 4.1, são apresentadas as distribuições taxonômicas obtidas a partir da 
análise dos gestos propostos pelos participantes, agrupando-os por gênero (20 mulheres 
e 20 homens, todos brasileiros), por nível de inserção tecnológica, NIT, (20 participantes 
com alto nível e 20 com baixo nível de inserção tecnológica, todos brasileiros) e por 
cultura (15 estrangeiros e 15 brasileiros com níveis de inserção similares).  

De forma geral, é possível observar uma consistência entre os grupos para cada 
dimensão, independente do fator sociocultural considerado. Na dimensão forma, a 
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maioria dos participantes preferiu gestos dinâmicos a estáticos, corroborando com 
resultados de estudos similares (OBAID et al., 2014; CHEN et al., 2018). Nesse caso, a 
expectativa de responsividade do robô pode ter induzido os usuários a pensar em 
propostas cinéticas. Em relação à natureza, os gestos icônicos foram os mais populares, 
enquanto os gestos dêiticos foram empregados em menos de 10% dos casos. Como a 
maioria dos referentes é abstrata (não há funções de apontar ou navegar, por exemplo), 
os gestos dêiticos raramente eram sugeridos. Por fim, quanto às partes do corpo, os 
participantes raramente usaram o corpo inteiro, e a escolha entre uma ou duas mãos foi 
equilibrada.   

(a) (b) 

(c) 

 
Figura 4.1: Distribuição taxonômica dos gestos propostos pelos participantes. (a) 
Distribuição por gênero – H × M; (b) Distribuição por nível de inserção tecnológica – 
AI_× BI; (c) Distribuição por cultura – E × N. 

Embora as classificações taxonômicas da Figura 4.1 evidenciem pequenas variações 
entre os grupos de cada fator, não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas (p > 0,05 pelo teste χ²). Em outras palavras, gênero, NIT e cultura não têm 
efeito sobre o tipo de gesto preferido pelo usuário. Esse resultado é importante quando se 
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trata das técnicas utilizadas no reconhecimento de gestos em HRI. Para as aplicações com 
tarefas similares aos referentes empregados neste experimento (e.g., tocar música, parar, 
pedir ajuda), os sistemas de sensoriamento do robô devem ser capazes de lidar com gestos 
dinâmicos, icônicos e mímicos, independente do perfil sociocultural do usuário. 

4.2 Medidas de concordância 

Como descrito na Seção 3.4.1, Vatavu e Wobbrock (2016) desenvolveram a métrica 
de concordância chamada agreement rate (AR), largamente aplicada em estudos de 
elicitação. Para estudos que buscam comparar ARs entre grupos distintos, os autores 
propuseram o teste de associação Vb, que indica o efeito de uma variável independente 
nos níveis de concordância. Além disso, a métrica coagreement rate (CRb) também foi 
proposta no trabalho de 2016 para estimar o consenso entre os grupos em relação às 
propostas para um dado referente.  

Essas ferramentas estatísticas foram empregadas no presente estudo, possibilitando 
analisar o efeito dos fatores socioculturais na escolha dos gestos para interagir com o 
Pioneer. Para melhor entender os resultados, na Figura 4.2 são ilustrados os gestos mais 
frequentemente escolhidos por cada grupo, e na Figura 4.3 são exibidos os resultados de 
AR e CRb, com os referentes em ordem crescente do p-valor do teste Vb.  

Comparando-se homens e mulheres (Figura 4.3a), foi encontrada diferença 
significativa entre os ARs para o referente refazer (0,258 versus 0,416, 
Vb_(2,_N_=_40)_=_450,000, p_<_0,05). Embora ambos os grupos tenham preferido o gesto 
ilustrado na Figura 4.2, isto é, dedos indicadores girando um sobre o outro, o número de 
mulheres que concordou com a proposta ilustrada foi 30% maior que o de homens. Os 
homens empregaram mais variações, como girar as mãos com os dedos unidos em vez de 
apenas com os indicadores, utilizar apenas uma das mãos ou fazer um movimento circular 
único. No entanto, como as propostas foram, de modo geral, similares, a probabilidade 
de duas pessoas de gêneros diferentes escolherem o mesmo gesto é relativamente alta. 
Esse fato é evidenciado pelo coagrement rate, CRb, que figura entre os mais altos da lista 
de referentes (0,345). Os demais pares de ARs da Figura 4.3a não apresentaram diferenças 
significativas (os respectivos p-valores foram acima de 0,05).  

Em relação ao nível de inserção tecnológica, refazer também apresentou diferença 
significativa (0,205 versus 0,484, Vb (2, N = 40) = 1404,500, p < 0,001). O alto valor de Vb 
mostra que o nível de inserção tem um efeito mais expressivo que o gênero na 
concordância intragrupo para refazer. Enquanto 70% das pessoas com baixo NIT 
concordaram com o gesto da Figura 4.2, esse número foi de 45% para aqueles com alta 
inserção tecnológica. Nesse caso, alguns participantes do grupo AI interpretaram a tarefa 
de forma diferente dos demais grupos ou empregaram uma linha de raciocínio menos 
trivial. Por exemplo, um participante executou uma mímica como se estivesse escrevendo 
em um papel, atrelando o significado de refazer a um trabalho de fato, e não a uma ação 
qualquer. Em outros casos, os voluntários AI empregaram gestos como apontar para fora 
do octógono ou o usar o sinal de pare, na expectativa de que a programação do robô 
interpretasse que algo estava errado e precisava ser refeito.  
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Figura 4.2: Gestos mais populares por grupo para cada referente. 

O fator nível de inserção tecnológica foi o único em que um segundo referente 
apresentou diferença significativa. Para a tarefa tocar música, há 48,9% de chances de 
uma pessoa do grupo AI concordar em qual gesto usar, enquanto essa probabilidade cai 
para 17,4% no grupo BI (0,489 versus 0,174, Vb (2, N = 40) = 1800,000, p < 0,001). Embora 
a proposta preferida por ambos os grupos tenha sido fazer mímica tocando violão, 
participantes AI foram mais consistentes nessa escolha. A maioria dos voluntários BI que 
não optaram pela mímica do violão, dançaram para o robô enquanto simulavam ouvir 
música com fones de ouvido. Esse resultado corrobora com as conclusões de Obaid et al. 
(2014), cujo estudo com técnicos e não-técnicos mostrou que o primeiro grupo tende a 
preferir, em relação ao segundo, posturas mais estáticas e movimentos menos exaustivos. 
Na Figura 4.1b, essa tendência de menor esforço do grupo AI (gestos estáticos e sem uso 
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do corpo inteiro) é constatada, embora não tenham sido encontradas diferenças 
estatisticamente significativas.   

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Figura 4.3: Taxas de concordância (agreement rate, AR, e coagreement, CRb) por 
referente obtidas pelos participantes. 

Agora, atendo-se à cultura, refazer figura novamente como a tarefa cujos ARs 
apresentaram diferença significativa (0,438 versus 0,162, Vb_(2,_N_=_40)_=_420,500, 
p_=_0,001). Dois terços dos nativos sugeriram o gesto ilustrado na Figura 4.2, enquanto 
os estrangeiros oscilaram entre movimentos circulares com uma mão (com o indicador 
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apontado para o robô) e com duas (como na Figura 4.2). Os demais pares de ARs da Figura 
4.3c não apresentaram diferenças significativas. 

Apesar de refazer despontar, sob a óptica dos três fatores socioculturais, como a 
tarefa cujos níveis de concordância de um grupo não foram consistentes com os de seu 
par, os valores de CRb obtidos para esse referente estão acima da média. Isso implica que 
há uma consistência razoável de propostas, evidenciada pela preferência geral pelo gesto 
da Figura 4.2. Esse resultado é particularmente importante para trabalhos como 
(BARATTINI et al., 2012), no qual um conjunto de gestos foi sugerido para HRI em 
aplicações industriais. Os autores definiram os gestos, ilustrados na Figura 4.4, baseando-
se em princípios de segurança e restrições do ambiente operacional, sem qualquer tipo de 
estudo de elicitação. Mesmo assim, com o resultado do presente estudo e observando a 
semelhança entre as propostas para refazer das Figura 4.2 e Figura 4.4, nota-se que o 
gesto proposto pelos autores seria provavelmente bem aceito por pessoas com diferentes 
aspectos socioculturais.       

 

Figura 4.4: Gestos propostos por Barattini et al. (2012) para aplicações de HRI em 
contextos industriais.  

Ainda que os demais referentes não tenham apresentado ARs com diferenças 
significativas na Figura 4.3 (exceto tocar música na Figura 4.3b), considerações 
relevantes podem ser extraídas dos gráficos. O referente parar apresentou os maiores 
índices de AR e CRb em todos os casos. O coagrement rate médio dessa tarefa entre os 
fatores socioculturais foi superior a 0,6, indicando que a probabilidade de duas pessoas 
de grupos distintos escolherem o mesmo gesto é maior que 60%. De fato, a maior parte 
dos participantes que não optaram pelo gesto da Figura 4.2, empregou o mesmo 
movimento icônico, mas com duas mãos. O movimento elaborado no estudo de Barattini 
et al. (2012) para parar não corresponde a nenhum dos gestos sugeridos; logo, 
recomenda-se avaliar se o gesto proposto pelos autores seria bem aceito por diferentes 
grupos socioculturais. Por outro lado, as propostas elicitadas por Obaid et al. (2014) para 
esse referente foram similares às obtidas no presente estudo, como pode ser visto na 
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Figura 4.5. Assim, os resultados obtidos no estudo de 2014 podem ser extrapolados para 
pessoas de diferentes gêneros, NIT e culturas.  

 

Figura 4.5: Gestos preferidos pelos participantes técnicos (T) e não-técnicos (NT) para a 
tarefa parar no experimento de Obaid et al. (2014). 

Outro referente com altos níveis de consistência foi cumpriu. Assim como em parar, 
os participantes concordaram em utilizar gestos icônicos de “polegar para cima”, variando 
no número de mãos. Esse gesto, também sugerido na Figura 4.4,  mostrou-se apropriado 
para diferentes contextos socioculturais. Desenvolver uma interface com o gesto de 
“polegar para cima” com o significado de aprovação pode não ser adequado em alguns 
locais, como no Japão, onde é a representação do número um, ou em partes da Grécia e 
Itália, onde pode ser considerado um gesto rude (HILL, 2006). Ainda assim, tais 
inferências de significado são questionáveis, especialmente diante do atual nível de 
globalização e influência da cultura americana (TIPTON, 2008). De qualquer sorte, é 
importante para o projetista de HRI ter cautela com gestos icônicos em aplicações para 
um público pluricultural. 

Para as tarefas limpar e tocar música, relacionadas a ações mais abstratas, a maioria 
dos participantes escolheu gestos mímicos. Quando os participantes tinham de comunicar 
ao Pioneer a tarefa de limpar o ambiente, em quase todos os casos optaram por simular o 
ato de limpar uma superfície com um objeto virtual. Como visto na Figura 4.2, a 
simulação de varrer o chão foi a preferida por todos os grupos. Apesar de um dos robôs 
mais populares da atualidade, o Roomba (FINK et al., 2013), ser um robô-aspirador, 
nenhum participante sugeriu gestos relacionados a ele. De fato, na impossibilidade de 
usar a voz, os participantes ficaram preocupados em ter seus gestos “reconhecidos” pelo 
Pioneer, optando por movimentos mais elucidativos possíveis. Fato semelhante ocorreu 
com tocar música, em que o padrão mímico predominou nas propostas. Retomando o 
continuum de Kendon (1982), o gesto mímico aparece na sequência como o primeiro a 
não ser acompanhado da fala (Figura 4.6). Dessa forma, quando não há um emblema 
(gesto icônico) bem definido ou um conjunto de gestos padronizados, como no trabalho 
de Barattini et al. (2012), os usuários tendem a recorrer à mímica. Tal padrão mímico 
pode ser explorado no projeto de robôs de serviço, mas também revela que uma interface 
limitada a gestos pode não ser a melhor opção para tarefas abstratas.  
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Figura 4.6: Continuum de Kendon (1982) com as gradações de dependência da fala e de 
propriedades linguísticas do gesto 

Por fim, os referentes pedir ajuda, estabelecer contato e siga-me apresentaram os 
menores níveis de concordância em todos os grupos socioculturais. Os níveis de CRb para 
pedir ajuda ficaram em torno de 0,1, ou seja, a probabilidade de dois participantes de 
grupos socioculturais diferentes executarem o mesmo gesto para um robô em uma 
situação de emergência é cerca de 10%. Pela ilustração dos gestos preferidos para esse 
referente na Figura 4.2, nota-se que as frações de participantes que optaram por eles foram 
pequenas. Um resultado ainda mais extremo ocorreu com estabelecer contato. Essa tarefa 
apresentou as taxas mais baixas de concordância – considerando homens e mulheres, por 
exemplo, o teste Vb resultou em (0,032 versus 0,053, Vb (2, N = 40) = 8,000, p = 0,656), e um 
CRb de 0,048. Uma possível explicação é o fato de o Pioneer ser um robô de navegação, 
sem as características de um robô humanoide, como olhos, mãos e pernas. Diante dessa 
situação, os participantes foram hesitantes, como se não soubessem como requisitar a 
atenção do robô. A indecisão para esse referente foi tal que os 55 participantes dessa 
pesquisa propuseram 21 gestos diferentes. Por outro lado, no caso de siga-me, apesar de 
os níveis de concordância terem sido baixos, houve uma consistência nos tipos de gestos 
empregados. A maior parte das propostas envolveu movimentos de trazer as mãos na 
direção do corpo, como se o usuário estivesse chamando o robô, como os ilustrados na 
Figura 4.2.       

Barattini et al. (2012) determinaram gestos para essas três tarefas (Figura 4.4). 
Coincidentemente, o gesto proposto pelos autores para pedir ajuda foi similar ao 
preferido pelos grupos H, M e AI. Mesmo assim, devido aos baixos valores de AR e CRb 
e à criticidade da função, recomenda-se empregar um movimento padrão ou adicionar 
outros modos de interação (alguns participantes sugeriram dizer “SOS” para essa tarefa). 
Para estabelecer contato, os autores sugeriram um sinal padronizado. Os resultados do 
presente estudo endossam essa medida e sugerem que o tipo de robô desempenha um 
papel importante em HRI, fato também observado por Graaf e Allouch (2013) e por 
Hamacher et al. (2016). Quanto ao gesto para siga-me, a proposta ilustrada na Figura 4.4 
também foi padronizada, mas destoou das sugestões obtidas no presente estudo. Como os 
gestos da Figura 4.2 apresentam similaridades, os autores poderiam considerar uma 
combinação de movimentos para tornar o gesto mais natural e intuitivo. No estudo de 
HRI por gestos feito por Fujii et al. (2014), o movimento para a função siga-me (Figura 
4.7) foi similar aos da Figura 4.2, de modo que o gesto proposto pelos autores deve ser 
bem aceito entre diferentes grupos socioculturais.   
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Figura 4.7: Gesto proposto para a função siga-me por Fujii et al. (2014). 

4.3 Preferência por modos de operação 

Durante o experimento, após cada uma das oito situações de interação com o Pioneer, 
o participante era orientado a marcar em um formulário (Figura 3.5) qual modo de 
interação seria o mais adequado para a tarefa solicitada. As alternativas possíveis eram: 
voz, joystick/controle, gesto, smartphone/tablet ou outros. A partir dessas respostas, 
foram obtidas as distribuições exibidas na Figura 4.8. Como as opções mais escolhidas 
foram voz e gesto, e visando a uma melhor ilustração dos resultados, os demais modos 
foram reunidos na categoria outros.      

Os gráficos da Figura 4.8 revelam alguns padrões comuns aos grupos dos três fatores 
socioculturais. Em geral, o emprego de gesto é tido como uma boa escolha para os 
referentes cujas propostas foram predominantemente icônicas, como parar, cumpriu, 
refazer e siga-me. Pelo continuum de Kendon (1982), ilustrado na Figura 4.6, tais gestos 
pertencem à classe dos emblemáticos, apresentando um relevante potencial comunicativo 
sem depender da fala. Por outro lado, à medida que a abstração do referente aumenta e 
não há formas gestuais largamente convencionadas, o usuário tende a recorrer a gestos 
linguisticamente mais simples, como a mímica. Nesse caso, ocorrido com as tarefas tocar 

música e limpar, os modos de interação preferidos não ficaram bem definidos. Já para os 
referentes com os menores níveis de concordância, estabelecer contato e pedir ajuda, a 
maioria dos grupos teria preferido empregar comandos por voz.  

Analisando os fatores socioculturais separadamente, o teste exato de Fisher 
(FISHER, 1992) indicou que o gênero produziu um efeito significativo na preferência do 
modo para a tarefa cumpriu (p = 0,026). Enquanto 85% dos homens mostraram-se 
satisfeitos em usar um gesto para essa interação, a porcentagem de mulheres que 
concordou com essa opinião foi de 55%. Esse referente é o único que explora o 
sentimento de aprovação por parte do usuário. No entanto, os homens tendem a ser menos 
positivos à presença do robô (BARTNECK et al., 2007), além de terem habilidades 
comunicativas inferiores em relação às mulheres (FISCHER, 2000). Esse fato pode ter 
influenciado a expressiva preferência por gestos para transmitir, de forma mais direta, a 
mensagem cumpriu. Por outro lado, ainda que as mulheres tenham preferido, de modo 
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geral, usar a voz com mais frequência do que os homens, não foram constatadas 
diferenças significativas para os demais referentes. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 4.8: Distribuição dos modos de interação preferidos por referente para cada grupo 
sociocultural. a) Preferência por gênero; b) Preferência por nível de inserção tecnológica; 
c) Preferência por cultura. 
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O teste exato de Fisher indicou também que o nível de inserção tecnológica interferiu 
na escolha do modo de interação mais apropriado para estabelecer contato (p = 0,007) e 
tocar música (p = 0,034). O grupo de menor nível de inserção, BI, entendeu que empregar 
gestos é o modo menos interessante tanto para estabelecer contato com o Pionner como 
para solicitá-lo a tocar música. Em ambos os casos, a maior parte do grupo BI preferiu 
comandos por voz e 30% acreditam que usar um dispositivo, como um smartphone, é a 
melhor alternativa para fazer o robô tocar música. Por outro lado, o grupo AI mostrou-se 
mais aberto a aderir ao uso de gestos, com 50% optando por esse modo para estabelecer 

contato e 55%, para tocar música. Uma hipótese para essa diferença está no fato de 
pessoas BI estarem habituadas a interfaces mais tradicionais, como teclado, joystick e as 
telas sensíveis ao toque dos smartphones. Assim, diante de situações de interação homem-
máquina pouco usuais, pessoas com menor inserção tecnológica tendem a buscar soluções 
conhecidas, especialmente o uso de comandos de voz. Para pedir ajuda, por exemplo, 
90% dos participantes BI teriam optado por usar voz, enquanto essa proporção foi de 65% 
para o grupo AI.   

Comparando participantes de diferentes culturas, não foi encontrada diferença 
significativa entre nativos e estrangeiros (o resultado para pedir ajuda foi marginalmente 
significante, com p = 0,063). Mesmo assim, vale ressaltar que a proposta para tocar 

música dos estrangeiros diferiu de todos os demais grupos. Enquanto os usuários N 
costumavam fazer mímica tocando violão, os participantes E (especialmente aqueles de 
países do hemisfério norte) sugeriram mímicas com outros instrumentos, como o piano, 
violino e saxofone.  A escolha do “instrumento” pode ser um reflexo da popularidade do 
violão no Brasil, ao passo que, nos outros países, deve haver maior exposição a outros 
tipos de instrumentos.     

Os estrangeiros avaliaram os modos de interação de forma similar àqueles com alta 
inserção tercnológica. Assim, a maior parte do grupo E indicou a interação por gesto 
como o melhor meio para comandar as tarefas apresentadas, a exceção de pedir ajuda. 
Os nativos, por sua vez, demonstraram preferir o uso de gestos apenas nos casos em que 
há gestos icônicos clássicos, como parar, cumpriu e siga-me. A maioria dos participantes 
estrangeiros desse experimento eram jovens que estavam no Brasil há menos de um ano; 
logo, o perfil dos voluntários, naturalmente mais abertos a novidades, pode ter 
influenciado as avaliações.  

Em síntese, os resultados mostram que a interação homem-robô por gestos tem 
potencial de adesão, mas é preciso compreender com maior profundidade as demandas, 
o perfil e as limitações do público-alvo.  

4.4 Análises subjetivas 

Na Figura 4.9, pode-se conferir o resultado das avaliações dos participantes na escala 
Likert de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente) ao serem questionados sobre 
o quanto o gesto combinava com a ação pretendida (assertividade) e o quão 
difícil/confortável foi a execução do movimento (facilidade). De modo geral, as 
avaliações foram positivas para ambas as perguntas, com médias acima de 4. Esse fato é 
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um indício de aceitação pelo público de uma interação homem-robô por gestos. O pior 
resultado ocorreu com a função pedir ajuda, seguida de outras tarefas mais abstratas, 
como estabelecer contato, tocar música e limpar o ambiente. Em um estudo de elicitação 
para interface homem-computador, Chen et al. (2018) constataram que os participantes 
preferem gestos mais conectados à realidade, rejeitando propostas muito abstratas.    

Observa-se ainda que o gesto considerado apropriado para a tarefa também é tido 
como fácil e confortável. Além disso, os nativos foram ligeiramente mais positivos que 
os estrangeiros para ambas as perguntas; porém, os participantes de todos os grupos 
avaliaram as propostas de forma consistente, isto é, os fatores socioculturais não 
influenciaram significativamente as respostas (p < 0,05 para todos os casos pelo teste U 
de Mann-Whitney). 

 
Figura 4.9: Avaliação subjetiva dos gestos pelos participantes. 

Aplicando o teste de Regressão Logística Ordinal (MCCULLAGH, 1980), foi 
possível verificar que o modo de interação preferido está altamente associado à avaliação 
subjetiva (p < 0,01)*. Os participantes que preferiram empregar gestos deram, em média, 
4,79 para o quesito assertividade e 4,84 para facilidade. Por outro lado, quem preferiu 
voz avaliou as propostas com 3,84 e 3,98, respectivamente; e aqueles que marcaram 
“outros”, deram 4,08 e 4,05. Esse resultado já era esperado e reforça que, embora os 
participantes tenham sido positivos nos questionários, uma parcela da amostra teria 
preferido outros modos de interação aos gestos.  

                                                 
* Um resultado p < 0,01 é convencionado como altamente significativo (T. LE, 2003). 
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Diferenças significativas nas avaliações também foram observadas ao considerar a 
taxonomia dos gestos empregados. Os gestos mais bem avaliados foram os estáticos, 
icônicos e executados com uma mão. Esse resultado mostra que um tipo popular de gesto, 
como o dinâmico (ver Figura 4.1), pode não ser o mais assertivo e/ou simples para o 
participante. Os achados corroboram com o fato de que os usuários tendem a preferir 
gestos menos exaustivos e mais fáceis de se pensar (OBAID et al., 2014). Um resumo 
das notas médias na escala de Likert dos quesitos assertividade e facilidade para cada 
classe taxonômica pode ser conferido na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Valores médios das avaliações subjetivas de assertividade e facilidade por 
grupo taxonômico. 

Quesito Forma Natureza Partes 

- Estático Dinâmico Dêitico Icônico Mímico 
Corpo 
inteiro 

Uma 
mão 

Duas 
mãos 

Assertividade 4,45 4,25 3,48 4,42 4,12 3,88 4,35 4,32 

Significância p < 0,01 p < 0,01 p < 0,05 

Facilidade 4,42 4,34 4,23 4,39 4,21 4,05 4,47 4,34 

Significância p < 0,05 p < 0,01 p = 0,068 

 
É importante notar que a facilidade da execução não implica, necessariamente, boa 

aceitação do gesto. As propostas dêiticas, por exemplo, obtiveram 4,23 na escala de 
facilidade, mas 3,48 no quesito assertividade. Gestos dêiticos são mais primários 
(ÖZYÜREK, 2018), sendo úteis para tarefas bem definidas, como apontar para um objeto 
ou indicar uma direção; no entanto, podem não ser claramente compatíveis com ações 
abstratas. Assim, se um sistema de HRI por gestos visa a atender tarefas como tocar 

música ou pedir ajuda, o projetista deve ter em mente que gestos dêiticos podem não ser 
bem aceitos pelos usuários.  

Uma consequência positiva dos resultados da Tabela 4.2 é que gestos estáticos, 
icônicos e com as mãos são mais simples de serem identificados por um reconhecedor do 
que gestos dinâmicos, mímicos e com corpo inteiro. Assim, embora os participantes 
tenham proposto mais gestos dinâmicos, os projetos para HRI devem tirar proveito da 
boa aceitação dos movimentos manuais e estáticos, com a assertividade dos gestos 
icônicos, buscando propostas simples e intuitivas, mas com maior conteúdo linguístico. 
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Capítulo 5 

Conclusão e Trabalhos Futuros 

Neste trabalho, foi analisado o efeito da diversidade sociocultural na interação 
homem-robô baseada em gestos. Um estudo de elicitação intergrupos foi conduzido, 
permitindo a comparação dos gestos propostos por pessoas de diferentes gêneros, níveis 
de inserção tecnológica e culturas na interação com um robô real.  

Os resultados deste estudo mostram que os fatores socioculturais não influenciam o 
tipo de gesto empregado (considerando a taxonomia apresentada) e, na maioria dos casos, 
não têm efeito significativo na escolha dos gestos para a interação. No entanto, a 
diversidade da população pode influenciar a execução de gestos específicos, como no 
caso do referente refazer. Para esse referente, homens, usuários com alto nível de inserção 
tecnológica e estrangeiros apresentaram gestos mais variados em relação a seus pares. 
Ainda assim, as propostas intergrupos para refazer foram consistentes, fato refletido pelos 
altos índices de coagrement.   

Os gestos preferidos para as tarefas parar e cumpriu foram clássicos gestos icônicos. 
De fato, esse tipo de gesto são emblemas com fortes propriedades linguísticas e tendem 
a ser bem assimilados e avaliados pelos usuários. Contudo, é importante para o projetista 
de HRI ter cautela com gestos icônicos em aplicações para um público pluricultural, pois 
um sinal pode ser mal interpretado em diferentes culturas. 

Referentes com alto nível de abstração, como limpar e tocar música, revelaram 
padrões mímicos que podem ser considerados pelos designers de interface. Esse tipo de 
gesto, entretanto, não foi tão bem avaliado como o icônico. Além disso, os participantes 
oscilaram nas respostas quando questionados se o emprego de gesto seria o modo mais 
indicado para essas ações. Esses fatos sugerem que uma interface limitada a gestos pode 
não ser a melhor opção para tarefas abstratas. 

O referente pedir ajuda, que seria uma função crítica em muitos contextos de HRI, 
requer atenção especial dos projetistas devido a seus baixos níveis de concordância, tanto 
AR como CRb. A também baixa concordância geral para estabelecer contato, uma função 
primária em HRI, indica que o tipo de robô pode ter um papel importante na intuitividade 
dos gestos. Em ambos os casos, recomenda-se adicionar à interface homem-robô a 
possibilidade de usar a voz e/ou empregar gestos padronizados.  

Apesar de o referente siga-me ter apresentado baixos níveis de concordância, os 
gestos variaram em detalhes na execução, assim como no caso de refazer. A maioria das 
propostas seguiram um padrão (de movimentar as mãos na direção do corpo) e boa parte 
dos participantes consideraram gesto como o melhor modo de interação para esse 
referente. Assim, as propostas obtidas neste estudo para siga-me devem ser bem aceitas 
entre diferentes grupos socioculturais.  

Os gestos sugeridos foram, em geral, bem avaliados pelos participantes nos quesitos 
assertividade e facilidade de execução. Além disso, empregar gestos foi um modo de 
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interação bem aceito pelos diferentes grupos socioculturais na maioria dos casos. Essas 
descobertas reforçam a capacidade das interfaces baseadas em gestos de superar as 
barreiras da língua falada e de se tornar um caminho inclusivo para a interação homem-
robô.  

Espera-se que as contribuições deste trabalho forneçam aos pesquisadores de HRI 
reflexões acerca da relevância de se compreender, com maior profundidade, os perfis, as 
demandas e as limitações dos usuários finais. Nessa direção, alguns pontos a serem 
abordados no futuro são: 

• Reproduzir o experimento com participantes de diferentes faixas etárias, 
verificando se há relação entre idade e nível de inserção tecnológica. 

• Avaliar com maior profundidade o efeito da cultura. Os participantes 
estrangeiros eram de diversas nacionalidades e estavam fora de seus países, o 
que pode ter enviesado os resultados. Assim, é importante analisar o efeito da 
cultura considerando subgrupos maiores e com participantes residindo nos 
respectivos países. O GPR-UFS vem estudando esse projeto internacional em 
cooperação com outros grupos de pesquisa ao redor do mundo.   

• Aplicar o conceito de entropia quadrática ao agreement rate para estimar 
quantos gestos efetivos cada grupo pode empregar para um dado referente. 
Dessa forma, é possível calcular a quantidade mínima de movimentos que um 
dicionário de gestos deve ter para uma determinada função. 

• Reproduzir o experimento com ênfase nos modos de interação. Nesse novo 
método, diversas possibilidades de interface (como voz, gestos e joystick) são 
previamente apresentadas ao participante. Dado o referente e o contexto, o 
usuário deve, então, selecionar a que mais lhe for conveniente.     
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