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Abstract. This paper presents GeFighters, a 3D fighting game controlled by 

gestures. GeFighters’ major objective is to implement a new type of 

interaction, utilizing gestures. This is acomplished using an input devices 

abstraction platform named CIDA. Through this, the application may be 

controlled by conventional input devices as well as by gesture interaction. 

Resumo. Este artigo apresenta GeFighters, um jogo de luta 3D controlado 

por gestos. O objetivo principal de GeFighters é implementar um novo tipo de 

interação baseado em gestos, utilizando a plataforma de abstração de 

dispositivos de entrada CIDA. Através dela, a aplicação pode ser controlada 

tanto por dispositivos de entrada convencionais quanto pela forma de 

interação proposta. 

1. Introdução 

 Este trabalho apresenta GeFighters (Gesture Fighters), um jogo de luta 3D que 

utiliza a plataforma de abstração de dispositivos de interação CIDA (Chaotic 

Interaction Devices Abstraction) [1] para tornar possível a utilização de gestos, assim 

como dispositivos de entrada comuns, como mouse e teclado, de forma transparente 

para a aplicação. 

 Ao se usar uma camada de abstração de dispositivos surge a possibilidade de 

criação de um joystick que funciona baseado na captura de gestos, por exemplo, 

mantendo a interface de interação com a aplicação, que espera um joystick como 

dispositivo de entrada. A plataforma de gerenciamento de dispositivos CIDA foi 

implementada pelos autores com este propósito. Desta forma, o nível de imersão do 

jogador baseia-se no tipo de interação escolhida, de acordo com o dispositivo de entrada 

utilizado. Por exemplo, se um jogo que precisa de um tempo de resposta rápido para 

manter uma boa jogabilidade (jogos de luta e corrida) tiver um mapeamento direto entre 

gestos simples e ações do jogo, a interação via gestos aumentará o nível de imersão do 

jogador. 


