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ABSTRACT 

This paper proposes a method for text input based on 

gestures to be used in smartwatches using geometric 

shapes. To make the recognition of gestures, we used the 

incremental recognition algorithm gestures. a template with 

straight curves were developed using the reduced equation 

of the circle. Using this template, thirty users have entered 

all the letters of the alphabet three times each in three 

groups totaling ninety inserts for each letter. Gestures 

entered by users have been used to train a Naive Bayes 

classifier that calculates the probability of insertion for each 

letter to from the user-entered gestures. During the 

development work was also carried out a study of the most 

frequent letters of the Portuguese language. Another partial 

result of the project is a prototype in which the user enters 

all the letters of the alphabet using the template gestures. 

By the time the user enters a gesture prototype 

automatically suggests the most frequent letters using the 

Naïve Bayes classifier. 
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INTRODUÇÃO 

A computação móvel ganhou espaço no mercado, pois, a 

necessidade de comunicação aumentou consideravelmente 

e está crescendo continuamente, diante disto, foram criados 

teclados para estes dispositivos e posteriormente aplicativos 

que permitem a entrada de texto por meio de toque na tela 

[7]. 

O Smartwatch é um dispositivo móvel inteligente no 

formato de um relógio, o qual, pode trabalhar em conjunto 

com um smartphone, facilita o cotidiano das pessoas, pois 

tudo fica disponível em uma pequena tela presa ao pulso do 

usuário. Ainda que haja diversas pesquisas em entrada de 

texto para os smartwatches, por serem pequenos, acabam 

por dificultar essa tarefa [Erro! Fonte de referência não 

encontrada., 0, 3]. 

Nesse sentido, a interação com esses dispositivos mostra-se, 

ainda, um desafio, posto que a intenção deles fosse a de 

facilitar a vida do usuário. Portanto, seria necessário serem 

criadas maneiras de interação rápidas e eficientes, dentre 

elas, as técnicas de entrada de texto [Erro! Fonte de 

referência não encontrada., 9, Erro! Fonte de referência 

não encontrada.]. 

Tendo em vista esse problema, este trabalho propõe o 

desenvolvimento de um método para entrada de texto 

baseado em gestos para dispositivos com telas reduzidas 

sensíveis ao toque, com o intuito inserir uma letra sem que 

o usuário tenha que desenhá-la por completo. Para tanto, 

será necessário, especificamente: reconhecer gestos, 

identificar gestos necessários para inserir letras e 

reconhecer letras com até duas interações e criação de uma 

interface para smartwatches utilizando o método proposto. 

Desta forma, apresenta-se neste artigo os seguintes 

resultados parciais obtidos durante o desenvolvimento deste 

trabalho: criação de um aplicativo para Android utilizado 

para a construção de uma base de gestos, um estudo das 

letras mais frequentes da língua portuguesa e criação de um 

protótipo utilizando o classificador Naïve Bayes. 

As próximas seções apresentam conteúdos que são 

relevantes para o entendimento dos resultados parciais 

obtidos. A próxima seção discorre sobre os trabalhos 

relacionados. Em sequência será abordado os materiais e 

métodos e detalhes sobre a realização dos experimentos. 

Logo após serão abordados os resultados parciais e por fim, 

as considerações finais. 

TRABALHOS RELACIONADOS 

Os dispositivos que não possuem teclados físicos têm 

apresentado maior índice de dificuldade de aprendizagem 

entre os usuários, já que, em vez dos teclados físicos, há 

aplicativos responsáveis por esta função [2, 4]. 
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O teclado Fleksy foi desenvolvido para dispositivos 

Android e é utilizado em aparelhos de todos os tamanhos. 

Não analisa apenas as teclas, mas também o padrão de 

escrita e as tecladas próximas para identificar a palavra. 

No caso do Zoomboard, verifica-se um método em pode ser 

tocado na área da letra desejada e uma ampliação desta é 

apresentada ao usuário para ser ampliada novamente ou 

para permitir que o usuário a selecione [Erro! Fonte de 

referência não encontrada.]. 

O Google Gesture Search permite que o usuário desenhe 

letras e números para realizar uma busca no dispositivo. 

Outro aplicativo, o Google Handwriter Input, permite a 

inserção de texto no dispositivo utilizando letras cursivas. 

Já Analog Keyboard há uma área na qual é possível 

desenhar uma letra e possui previsão de palavras.  

No caso do Minuum, criado para uso em dispositivos com 

telas reduzidas, é um aplicativo que coloca todas as letras 

em uma única fileira e, para escrever, o usuário deve tocá-

las, o que realiza a previsão de texto.  

Todos trabalhos objetivam facilitar a entrada de texto em 

dispositivos móveis. Tendo em vista as possibilidades 

desses aplicativos para a entrada de texto, o propósito deste 

trabalho é permitir, utilizando gestos, a inserção de uma 

letra com apenas um ou dois toques na tela. 

MATERIAS E MÉTODOS 

Reconhecimento Incremental de Gestos 

O algoritmo de reconhecimento incremental de gestos 

desenvolvido por Kristensson e Denby [9] trabalha de 

forma que um gesto possa ser reconhecido mesmo que não 

tenha sido finalizado, pois, trabalha com o reconhecimento 

contínuo de gestos e é capaz de prevê-los com alta precisão 

em vários conjuntos de dados diferentes. 

Para isto, utiliza uma técnica que consiste segundo os 

autores em modelos e segmentos. Assim, cada gesto é um 

modelo que possui um conjunto de segmentos descrevendo, 

de forma crescente, os trechos parciais do movimento.  

Naïve Bayes 

Naïve Bayes é um classificador que trabalha com o 

conceito de probabilidade condicional. Considera os 

atributos condicionalmente independentes. Apesar disso, é 

bastante utilizado, possui bons resultados e requer pequena 

quantidade de dados para treinamento[Erro! Fonte de 

referência não encontrada.]. Seu funcionamento é 

baseado em classes e para a classificação utiliza 

probabilidade condicional e o Teorema de Bayes [Erro! 

Fonte de referência não encontrada.]. 

Construção da Base 

Foi realizado um teste com trinta usuários para identificar 

os padrões entre as letras. Dessa forma, foi criada uma base 

de gestos a serem reconhecidos, a qual é composta por retas 

e curvas baseada no template da Figura 1.  

As elipses presentes em cada gesto, representam o início do 

mesmo, contudo, foram criados gestos para começar nas 

duas extremidades, sendo que o classificador foi treinado 

para identificar o gesto iniciando pelas duas extremidades 

como o mesmo. 

O trabalho desenvolvido pelos pesquisadores do algoritmo 

de reconhecimento incremental não possuía curvas em seus 

templates. Considerando centro na origem, definindo um 

raio e incrementando o eixo X, o eixo Y pode ser obtido 

pela equação reduzida da circunferência:  𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2. 

 

Figura 1. : Template de gestos criado para serem reconhecidos 

pelo algoritmo de reconhecimento incremental. 

Os passos para a construção da base foram: reconhecer 

gestos dos participantes, armazenar os gestos utilizados 

para inserir cada letra e, por fim, realizar o treinamento do 

classificador Naïve Bayes, como demonstra a Figura 2. 

 

Figura 2. Passos para a construção da base de gestos para 

inserção das letras. 

O primeiro passo, o reconhecimento de gestos, é realizado 

pelo algoritmo de reconhecimento incremental e, em 

seguida, os gestos realizados são armazenados e 

posteriormente utilizados no treinamento do classificador. 

A Figura 3, apresenta um aplicativo, desenvolvido para o 

sistema Android, utilizado para armazenar os gestos 

inseridos pelos usuários que foram utilizados para realizar o 

treinamento do classificador Naïve Bayes. Desta forma, o 

usuário realiza os gestos necessários para inserir uma letra, 

baseando-se no template da Figura 1.  

O aplicativo foi utilizado por 30 usuários, que realizaram 

gestos para inserir cada letra do alfabeto, sendo que, por 

conta de cada usuário ter inserido todas as letras três vezes, 

cada letra foi inserida 90 vezes no total.  

 

Os usuários inseriram as letras em grupos de três, nos quais 

todas as letras foram inseridas uma vez pelo primeiro 

usuário, depois pelo segundo e, por último, pelo terceiro, e, 



após este, o processo iniciava-se novamente. Isso foi feito 

para que os usuários não se cansassem e fizessem os gestos 

sem prestar atenção, bem como para não gerar nenhum 

vício no processo. 

 

Figura 3. Aplicativo criado para a construção da base de 

gestos para inserção das letras. 

Reconhecimento das Letras 

Para cada gesto inserido, é calculada a probabilidade de 

todas as letras e, caso o usuário insira um novo gesto, é 

realizado um novo cálculo. Esses passos podem ser 

visualizados na Figura 4. 

 

Figura 4. : Passos para reconhecimento das letras utilizando os 

gestos realizados. 

O reconhecimento dos gestos é realizado pelo algoritmo de 

reconhecimento incremental com o template de gestos 

utilizado no treinamento do classificador Naïve Bayes, o 

qual é responsável por calcular as probabilidades de todas 

as letras quando um novo gesto é realizado. 

Utilizando os conceitos de probabilidade e o teorema de 

Bayes aplicado ao Naïve Bayes, pode-se calcular a 

probabilidade da inserção de uma letra pela fórmula da 

equação abaixo: 

𝑃(𝐶𝑘|𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑛 = 𝑃(𝐶𝑘)∏𝑃(𝑔𝑖 ∨ 𝐶𝑘)

𝑛

𝑖=1

 

Onde n representa a quantidade de gestos que o usuário 

realizou. 

A probabilidade de cada gesto para uma letra é calculada 

utilizando a equação abaixo: 

𝑃(𝑔|𝐶𝑘) =
𝑃(𝑔)𝑃(𝐶𝑘 ∨ 𝑔)

𝑃(𝐶𝑘)
 

Após a realização dos gestos, presume-se que a letra com 

maior probabilidade é a desejada pelo usuário 

Probabilidade da Letra 

A probabilidade da letra P(CK) foi calculada utilizando a 

frequência de uso na língua portuguesa. Para isto, foi criado 

um algoritmo que calculou a ocorrência das letras em 3000 

artigos científicos, em diversas áreas do conhecimento, e 

em páginas da Internet na língua portuguesa. A Figura 5 

apresenta a frequência proporcional de ocorrência das letras 

na língua portuguesa. 

 

Figura 5. Gráfico da ocorrência proporcional das letras na 

língua portuguesa. 

RESULTADOS PARCIAIS 

Utilizando o algoritmo de reconhecimento incremental, foi 

criado um template com retas e curvas capazes de serem 

reconhecidos pelo método. Criou-se um aplicativo para a 

realização de um teste com 30 usuários para criar uma base 

de gestos necessários para inserir as letras. 

Durante o trabalho foi criado um algoritmo que estima a 

frequência de ocorrência das letras na língua portuguesa 

utilizando 3000 artigos científicos e páginas da Internet. 

 

Figura 6. Protótipo desenvolvido utilizando o classificador 

Naïve Bayes. 

Foi desenvolvido um protótipo que trabalha seguindo os 

passos apresentados na Figura 4 e sua interface pode ser 

visualizada na Figura 6. Ele será utilizado para validar o 



classificador Naïve Bayes e realizar teste de usabilidade 

com os usuários. 

Para cada gesto realizado, é calculada a probabilidade de 

todas as letras e são exibidas as cinco letras com maior 

probabilidade de serem inseridas, o usuário pode selecionar 

uma letra ou aguardar 3 segundos para a letra de maior 

probabilidade ser inserida. 

Nesse contexto, espera-se que com no máximo duas 

interações o usuário a possa inserir uma, sejam estas 

interações realização de um gesto ou escolha de uma letra. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram apresentados neste artigo os primeiros protótipos e 

resultados da pesquisa para entrada de texto em dispositivos 

com telas reduzidas sensíveis ao toque. 

Os estudos preliminares mostram que o método pode ser 

eficiente. 

Observou-se durante a fase de construção da base de 

treinamento do classificador que os usuários tinham formas 

diferentes de desenhar uma letra utilizando os gestos 

propostos. Desta forma, foi possível criar uma base mais 

ampla e que possa atender o maior número de pessoas 

possível. 

O estudo das letras mais frequentes da língua portuguesa 

contribuiu para o cálculo das probabilidades da letra no 

classificador Naïve Bayes. Espera-se que o mesmo possa 

ser utilizado em outros trabalhos. 

O próximo passo da pesquisa é realizar a validação do 

classificador e teste de usabilidade com usuários. 

Posteriormente, será incorporado no mesmo a revisão de 

palavras e frases e será realizado um teste de usabilidade. 

O classificador criado é independente do idioma, assim, 

utilizando a frequência de ocorrência das letras em outro 

idioma, pode-se criar um novo classificador para este 

idioma. 
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