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Resumo 
  
A pesquisa propõe o desenvolvimento de projeto de interação para interfaces 
computacionais não convencionais, baseadas em visão computacional. A eliminação 
de mouse e teclado, e quaisquer outras interfaces de base físico-motora, substituídas 
pelo reconhecimento de gestos de usuário a partir da visão computacional, sugere 
novos encaminhamentos para projetos de comunicação visual. A pesquisa prevê o 
levantamento do estado-da-arte deste recurso, bem como a implementação de uma 
proposta de interface computacional com esta tecnologia. 
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Introdução 
As interfaces computacionais tem tido uma grande evolução, com o lançamento, no 
mercado, de novos modos de interação além do mouse e teclado. A entrada e saída de 
informações do sistema - input e output -, que caracterizam a interface computacional 
(ROCHA, 2007), supera a base textual dos teclados e visual das interfaces gráficas, 
com novos dispositivos que buscam facilitar o uso dos sistemas e dispositivos digitais. 
Neste contexto a visão computacional é um recurso que tem sido usado, sendo o foco 
desta pesquisa, que teve como produto final um passador de slides baseado nesta 
tecnologia. 
 
A pesquisa teve inicio na organização e nos conceitos de desenvolvimento e 
prototipação do que se queria chegar (passador de slides). Para isto verificou-se bases 
conceituais e tecnológicas inclusive os que abarcam a área de programação e 
aspectos necessários para o desenvolvimento da pesquisa. 
 
Os estudos iniciaram com a revisão de literatura da área do design de interação com 
mapeamento deste campo. As áreas foco da pesquisa são o design de interação e 
linguagem de programação, em que a primeira articula-se perfazendo as áreas de 
abrangência do design de interface, reiterando-se ao produto final da pesquisa - 
passador de slides -,  que está inserido no design de interfaces. 
 



Foi estudada a programação somente para ter-se uma noção introdutória desta área do 
saber e entender como este conhecimento será aplicado no passador de slides. 
Entretanto esta noção foi basicamente introdutória, haja vista ser necessário dispor de 
um profissional da área. O grupo de pesquisa, coordenado pelo orientador desta, 
possui um programador, o que possibilitou o desenvolvimento não apenas da pesquisa, 
mas a implementação do produto final. 
 
A programação foi desenvolvida no “Processing”, plataforma de código aberto. Criado 
em 2001, por Ben Fry e Casey Reas, ele foi desenvolvido para programação de 
computadores dentro de um contexto visual (http://processing.org/about/). O programa 
trabalha com uma linguagem de alto nível – linguagem script – com uso recorrente em 
trabalhos de arte, design e tecnologia. 
 
O projeto apresenta o desenvolvimento de um dispositivo que permite a interação em 
interfaces computacionais não convencionais, baseadas em visão computacional. Este 
dispositivo permite uma nova maneira de interação, onde o mouse, teclado e quaisquer 
outras formas de interfaces de base físico-motora são substituídos pela identificação de 
gestos, a partir da visão computacional. 
 
Objetivo 
O objetivo é o desenvolvimento de um produto - o passador de slides - baseado em 
uma interface de tecnologia de visão computacional. A pesquisa reconheceu o estado-
da-arte de produtos que se valem desta tecnologia, a análise de mecanismos de 
interação homem-computador, e por fim projetou uma aplicação interfaceada pela visão 
computacional para acionamentos/interação em informações hipertextuais de baixa 
complexidade. 
 
Metodologia 
Nos procedimentos metodológicos foram feitos levantamentos de produtos que utilizam 
esta tecnologia de visão computacional, definindo as técnicas usadas, sendo desta 
maneira, escolhida a técnica que melhor se aplica no desenvolvimento do projeto de 
aplicação interfaceada pela visão computacional, inicialmente para acionamento do 
aplicativo PowerPoint, da Microsoft, e em seguida sua aplicação em navegação 
simples na Internet (navegação em hipertextos, sem inserção de dados). Sendo assim, 
foi usado o método de análise de dados e método projetual (levantamento e análise de 
similares, geração de alternativas projetuais e prototipagem, com testes e 
implementação da solução desenvolvida). As técnicas de coleta de dados foram por 
base bibliográfica e videográfica, utilizando a Internet, definindo o corpus analisado em 
sua base tecnológica. Para esta verificação foi utilizada a análise de documentação 
técnica e inquirição direta, quando possível. 
 



O avanço tecnológico a cada dia traz grandes inovações para o desenvolvimento de 
muitos dispositivos, principalmente os voltados para interatividade. Com este avanço 
estes dispositivos ou interfaces nos mostram uma nova concepção de interação, 
demonstrando uma maneira recente de manipulação de informação bem como a 
evolução das variadas interfaces, que são cada vez mais fáceis e intuitivas, com 
manipulação através de gestos. 
 
Esta vertente tecnológica advém de muitas pesquisas em arte e tecnologia que 
prospectam o desenvolvimento de novas interfaces. Não desmerecendo as grandes 
investigações na área da computação (programação) que também contribuíram e 
contribuem fortemente para a evolução das novas interfaces, os maiores avanços são 
feitos por designers e artistas, ao provocarem novas formas de interação. 
 
 A partir desta inovação tecnológica as interfaces caminham de físicas, gráficas (criada 
por Douglas Engelbart) para as cognitivas, de base gestual reconhecidas por visão 
computacional. A visão computacional é definida por técnicas que o computador 
consegue interpretar imagens, em que a interpretação consiste em uma captação de 
imagens feitas por uma câmera que transforma as imagens em dados digitais, 
interpretadas pelo computador, ou seja, em linhas gerais isto significa a capacidade do 
computador enxergar imagens e obter dados importantes para ele, percebendo as 
características das imagens “enxergadas” - input de informações de base imagética.  
 
Grandes empresas, laboratórios de pesquisa e entretenimento estão explorando esta 
nova tecnologia. Estão inseridas no uso desta tecnologia o MIT Media Lab, Gestrure 
Tek, Toshiba e Microsoft, dentre outas. O uso da visão computacional é uma grande 
novidade que está inserida no mercado, é algo novo e de fácil manipulação, que se 
fortalecem cada dia mais. Os desenvolvimentos da tecnologia estão em grande parte 
voltados pela inovação e facilidade que ela representa. Partindo destes investimentos, 
muitas  empresas fazem  uso da visão computacional ou de tecnologias anteriores que 
confluem para a visão computacional, despertando uma grande parcela do público, 
criando um mercado novo e que atinge determinadas faixas etárias, devido ser algo 
diferenciado. Estão se solidificando por causa de grandes investimentos feitos, 
principalmente empresas de tecnologia e entretenimento, como se vê com a Nintendo 
(Wii) e Microsoft (Kinect), sendo que estas empresas estão inseridas em um dos 
maiores mercados de consumo, o mercado do entretenimento, onde investem 
fortemente em novas tecnologias para alcançar mais e mais consumidores, não 
somente restritas a uma determinada faixa etária, mas sim variando esta faixa, 
possibilitando um crescimento alto no mercado. 
 
 



Análise de Similares 
Para falarmos a respeito da visão computacional, será explicitada primeiramente a 
tecnologia anterior a ela com exemplos de dispositivos que usam tal tecnologia, 
demonstrando sua aplicação até a chegada da visão computacional e o uso desta em 
outros equipamentos. 
 
iPhone - Apple 
Uma das principais tecnologias usadas em celulares e agora também encontrada em 
videogames são as tecnologias que envolvem acelerômetro e giroscópio, uma 
tendência bastante utilizada na atualidade. 
 
Partindo de conceitos de Física, principalmente da primeira e segunda leis de Newton. 
A a primeira consiste no princípio da inércia e a segunda apresenta a força do produto 
da massa pela sua aceleração, que descreve o funcionamento do acelerômetro; em 
linhas gerais  consiste e medir a aceleração aplicada sobre o corpo, onde notamos a 
força aplicada sobre ele, ou seja, o acelerômetro mede a intensidade e repassa as 
informações para o programa, executando a partir deste momento uma ação. 
 
A aplicação do giroscópio é baseado também no princípio da inércia, informando de 
maneira exata a direção para qual o produto está se movendo. Estas tecnologias são 
de grande importância bastante usadas em jogos e celulares, permitindo a interação do 
homem com a máquina por meio de gestos. Com isto novas tecnologias foram 
pesquisadas e aplicadas tornando ainda mais intensa e maior a interação do homem  
com dispositivos, estes mais evoluídos. Grandes empresas investiram em buscar 
novos modelos de tecnologia e aplicar em dispositivos interativos. 
 
Wii - Nintendo 
A Nitendo, empresa de produção de videogames, foi uma das primeiras a utilizar a 
tecnologia de acelerômetros e giroscópios.  O console lançado em 2006 (Wii) chama a 
atenção pelo projeto de um novo comando em que o usuário interage com o próprio 
game.  O controle possui a giroscópio e acelerômetro, sendo capazes de ler qualquer 
movimento que este possa fazer nos três eixos de direção, repassando estes 
movimentos para os jogos. 
 
O uso do console baseia-se nos gestos do usuário, em que seus movimentos são 
transferidos para o jogo que ele está jogando, estes movimentos são recebidos pelo 
game e responde a esses movimentos. Bastante surpreendente foi a forma de 
recepção dos usuários de Wii, a inovação proposta pelo console trouxe uma maneira 
diferenciada de posição entre game e usuário, em que o usuário faz parte do jogo, está 
no centro da ação, interagindo diretamente com game devido aos gestos realizados. 



 
Como são jogos de plena interação, alguns jogos buscam nesta interação uma 
qualidade de vida proporcionada pelo game, não fazendo como tempos atrás em que 
os jogadores ficavam somente em uma posição, obtendo grandes problemas físicos, 
esta nova era de entretenimento busca uma melhor maneira de ele adquirir vida 
saudável. Um dos exemplos de games é o Wii Fit, em que o game conscientiza o seu 
jogador quanto à melhoria da qualidade de vida e não somente o entretenimento. 
 
Alguns institutos fisioterápicos utilizam o console para fazerem tratamentos, asilos 
dispõem do recurso para idosos praticarem exercícios e muitas academias também já 
usam o wii nas suas atividades.  
 
Entretanto não é somente benefícios que o o Wii traz para todos, há alguns relatos de 
pessoas no ato de fazerem gestos de  arremessos, dependendo do jogo em que estão 
jogando,  arremessam seus controles no seus televisores. 
 
 
Celular controlado por gestos 
Criado por um estudante alemão, controla mapas no iPhone. Através de gestos 
captados pela câmera do próprio celular é possível fazer esta manipulação. O projeto 
tem uma unidade sensível, o celular 1 que está dependurado no corpo do usuário, 
reconhecendo seus gestos onde esta interação será vista no telefone 2. Este projeto se 
vale de uma biblioteca OpenCV. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Telefone controlado por gestos 



Pesquisadores da Escola de Graduação de Informação e Tecnologia da Universidade 
de Tóquio desenvolveram um dispositivo móvel controlado por gestos. Utilizaram visão 
baseada em uso de interfaces, onde os gestos do usuário são detectados por entrada 
de câmera no celular;  câmera com alta resolução espacial e capaz de obter 
informação em 3D. A projeção do teclado Canesta é um sistema que projeta a imagem 
do teclado no dispositivo, usa a visão baseada em interfaces. As teclas são acionadas 
quando o usuário move a ponta do dedo frente à câmera, as ações de aumentar e 
diminuir o zoom também são reconhecidas com os movimentos dos dedos. 
 
O sistema consiste em uma câmera de alta resolução, quatro leds, um computador e 
uma entrada USB e também utiliza um algoritmo Lukas-kanade, para reconhecer os 
gestos.  
 

 
 
Sixth Sense 
Nós usamos nossos sentidos todos os dias, a todo o momento quando estamos diante 
de pessoas, coisas ou algum lugar fazemos reconhecimento, os percebemos com os 
nossos sentidos naturais. Com o avanço da tecnologia estamos rodeados de 
informações, que cada vez mais se encontram armazenadas informações digitalizadas 
em dispositivos on-line. O sixth sense cria uma ligação entre o mundo digital e o mundo 
físico, quebra os limites permitindo uma interação direta com a informação através de 
gestos naturais. 
 
Ele é composto por uma câmera, projetor e um espelho, pendurados pelo pescoço. O 
projetor e a câmera, ambos são conectados a um computador móvel, colocado no 
bolso do usuário. As imagens, projetadas pelo projetor, são vistas em qualquer 
superfície, paredes ou objetos físicos. A câmera reconhece os gestos do usuário, neste 
caso ele usa faixas coloridas nas pontas dos dedos. É usado um software que 
processa os dados capturados pela câmera que acompanha as faixas coloridas nas 
pontas dos dedos do usuário usando técnicas simples de visão computacional. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
O sistema apresenta viabilidade, usabilidade e flexibilidade. Para aumentar o zoom ou 
diminuir, o usuário faz determinados tipos de gestos com os dedos e o software 
reconhece tais movimentos; o dedo indicador apontado para a projeção faz outra 
função, o usuário desenha sobre a superfície onde a imagem é projetada, e o programa 
permite também o modo de fotografar, em que o gesto de enquadramento frente à 
câmera a pessoa consegue fotografar algo desejado que através de uma superfície 
consegue olhar as fotos tiradas. O sistema reconhece o desenho de alguns símbolos e 
ícones, por exemplo, o desenho de lupa leva o usuário a usar mapas, o “@” leva-o a 
acessar seu e-mail, além destas funções o sixth sense transmite informações sobre 
produtos e pessoas; quando projetado em um jornal ele mostra noticias de vídeo, 
apresentando-nos uma interação dinâmica com as informações. O usuário pode 
também ter acesso a um relógio desenhando com gestos de círculo. 
 
Recompose 
Criado por estudantes do MIT Media Lab, é uma superfície acionada via gestos, que 
permite ao usuário interagir com uma superfície composta por pinos que são 
levantados à medida que o usuário faz gestos com as mãos acima dele. O sistema é 
constituído por Open CV(biblioteca de visão computacional, kinect e reconhecimento 
de gestos do  usuário.) 
 

 
 

 
 



I-voluce  
A interação entre usuário e computador pode ser notada também nos dispositivos 
desenvolvidos pela empresa evoluce. Foi apresentado um software que, integrado com 
o Microsoft kinect, pode controlar o PC através de multigestos. As funções de cliques, 
scroll, aumento e diminuição de zoom e a própria navegação na internet são feitos pela 
captura de gestos de ambas as mãos através de uma câmera e kinect. 
 
A interação do usuário acontece no desktop, aplicativos, internet, e-mail e vídeo 
conferência. O I-Voluce é usado a 4m de distância da tela, integrado com o kinect que 
possui uma câmera de alto desempenho, juntamente com o software  “WIN&I 1.0” 
possibilita a interação homem-computador por meio de multigestos. 
 
O software conversa com o kinect, permitindo a interação com os aplicativos do PC, 
com gestos simples os usuários podem ter  uma interação com o computador através 
de sensor usado na captação dos seus movimentos. 

 
 
 
Navegação na web através de kinect. 
Grupo de interfaces fluidas do MIT Media Lab desenvolveram uma experiência 
interativa homem-máquina através da navegação na internet. Usando uma 
programação DepthJS, sistema que compatibiliza Javascript com o Kinect, permitindo a 
navegação na internet, somente por meio de gestos de mãos e braços. 
 

 
 
 



Kinect 
Projeto lançado pela Microsoft, o produto é ligado ao console Xbox 360, console a qual 
foi destinado. Também visa uma nova forma de jogar, de participar interativamente com 
jogos eletrônicos, usando somente movimentos do corpo. 
 
O seu funcionamento é baseado em reconhecimento de gestos, em que isto é feito a 
partir de uma programação específica , em que há o reconhecimento de face, 
movimentos e também reconhecimento de voz. 
 
O dispositivo  possui um sensor de movimento para examinar, não somente partes do 
corpo, por exemplo mãos e dedos, mas o corpo por completo. Este reconhecimento 
cria no próprio kinect um avatar, um personagem que responde em tempo real aos 
movimento feitos pelo usuário, se você vai para a esquerda o avatar também vai, se 
você abaixa ele responde ao mesmo movimento. 
 
Com a câmera RGB, de exame facial, ela armazena as informações físicas através do 
escaneamento que o kinect faz do jogador e o reconhece a partir destas informações 
armazenadas, ou seja, ele reconhecer quem você é. 
 
Para o uso do kinect é necessário colocá-lo acima do chão e abaixo da televisão, em 
uma superfície plana, não deixando-o bambear onde está alocado e também não 
deixar direcionada luz solar no sensor. Para que ele veja o usuário é preciso ficar uma 
certa distância, diferentemente da distância quando dois jogadores estão jogando. A 
maneira de manuseio é bastante simples, você com a mão aberta controla o as 
funções do do dispositivo do game, posteriormente você somente acena para a câmera 
e é criado o avatar do usuário, caso a pessoa não jogou antes. 
 
Controlando opções fora do jogo, o indivíduo tem que abaixar o braço direito, pausando 
o jogo e configurar o sensor. Há também o reconhecimento de voz, ativando-o com o 
comando de voz Xbox. 
 
 
O protótipo 
O projeto propõe um protótipo, passador de slides, que possibilita a interação em 
interfaces não convencionais baseadas em visão computacional. Este passador de 
slides elimina a interação de base física motora, permitindo a manipulação de slides do 
PowerPoint, da Microsoft, através de gestos reconhecidos pela visão computacional. O 
passador de slides é composto por uma programação específica feita na plataforma 
Processing em que foi desenvolvido o protótipo, além desta programação ele utiliza 



uma câmera infravermelha e leds, possibilitando o uso do passador em ambientes com 
baixa luminosidade. 
 
Na fase de aprimoramento do protótipo ocorreram novas alterações, já que a primeira 
versão era limitada,  tanto em questões de design, usabilidade e programação, 
tornando o novo produto com qualidades técnicas melhores que o primeiro passador de 
slides. Ocorreram alterações no reconhecimento de gestos, permitindo agora a 
inserção de tecla de retornar e a possibilidade de ser usado em ambiente com 
ausência de luz, já que o anterior apresentava alguns problemas de reconhecimento 
provocados pela luz do local. 

 

 
 
A sua função como o próprio nome do produto já diz é passar slides, através de 
manipulação gestual. Sua manipulação era feita diretamente na câmera, onde os 
reconhecimentos dos gestos eram feitos em toda a área que a câmera conseguia fazer 
a captação, não havendo regiões delimitadas para tal processo. Neste novo são 
delimitadas regiões que serão as teclas de avançar e retornar, elas são especificadas 
por cores que caracterizam cada uma, mostrando uma evolução do anterior que 
dispunha somente da tecla de avançar e não havia uma região específica de captação. 
Estas teclas são produzidas por uma codificação específica local onde a câmera faz a 
captação dos gestos,  e serão agora visualizadas na tela de projeção, local que 
também será feita a interação. 
 
Esta captação também é feita por uma programação que permite o reconhecimento de 
objetos frente à câmera nas regiões delimitadas. A programação utiliza uma biblioteca 
específica da plataforma (Processing) para fazer tal captação. 
 
A primeira implementação faz uso da técnica Brightness Thresholding que limiariza os 
pixels dos quadros capturados pela câmera, a partir de um determinado limiar de brilho 
de pixels. A limiriazação aplicada subdivide os pixels em dois valores da seguinte 
forma: Os pixels com intensidade de brilho maior que o limiar são convertidos em 



branco (255), e os pixels com intensidade de brilho menor ou igual que o limiar são 
convertidos em preto (0), os números são referentes as cores. Com essa binarização, 
em condições ideais, conseguimos a distinção clara entre a tela de projeção limiariza 
para branco, e o corpo ou objeto limiariza para preto. Assim basta-se a detecção de 
pixels pretos nas regiões delimitadas para representar a ação de ida e volta dos slides. 
Entendemos isto em condições ideais, em ambiente iluminado e ausência de imagens 
muito escuras para a tela, casos contrários ocorriam muitas interferências de pixels 
pretos que não correspondiam ao corpo. 
 
Para eliminar tais interferências utilizamos uma câmera infravermelha e negativo 
servindo como filtro de luz visível, notou-se que mesmo com o uso do equipamento a 
interferência dos pixels mais escuros era grande. Foi adicionada uma matriz de leds 
infravermelhos que foram apontados para a tela de projeção gerando um faixa de luz 
infravermelho sobre as regiões delimitadas de avançar e retornar. Essa faixa de luz 
possui uma faixa de luz acima do limiar, logo era convertida em pixels brancos, essa 
ação amenizou bastante as interferências, mas constatou-se que alguns poucos pixels 
do corpo ou de objetos eram de fato convertidos para pixels pretos. Conclui-se em tão 
que esta técnica apresentava problemas difíceis de serem resolvidos em condições 
não ideais. 
 
Devido a tais problemas de interferência partiu-se para o uso de outra técnica (Frame 
Differencing) na busca de amenizar as interferências detectadas. O frame differencing 
consiste em comparar os pixels do quadro atual da captação com os pixels do quadro 
anterior, tendo como saída pixels que correspondem às diferenças entre os 
componentes RGB dos pixels do quadro atual com os do quadro anterior. Desta forma 
o pixel resultante será zero, caso o valor do pixel não tenha sido alterado do quadro 
anterior para o quadro atual, ou será próximo de zero caso a alteração seja sutil. Ainda 
poderá ter um valor de maior intensidade se a diferença for acentuada entre o quadro 
anterior e o quadro atual. 
 
Como resultado desta técnica, conseguimos distinguir os movimentos do corpo, de 
uma pessoa ou qualquer objeto, onde estes se diferenciarão, apresentando-se como 
pixels mais claros e os objetos estáticos serão detectados como pixels mais escuros. 
Para que as imagens em movimento da projeção não sejam detectadas como objetos 
em movimento, o que é de se esperar, apontamos a matriz de leds infravermelho para 
a tela de projeção na região delimitada de avançar e retornar ofuscando as imagens da 
tela com uma faixa de luz infravermelho que é vista com estática pela câmera 
infravermelha juntamente com o negativo, servindo de filtro para luz visível. Desta 
forma conseguimos detectar a presença de pixels claros nas regiões delimitadas, 
representando as ações de ida e volta dos slides. Constatou-se então que esta técnica 



funciona razoavelmente bem mesmo com baixa iluminação. Entretanto para este 
funcionamento de detecção dos slides, averiguou-se que somente a técnica era eficaz 
com o uso de tons verdes, colocados nos slides. Estes tons apresentam variações de 
RGB, o primeiro é de valor R=0, G=176, B=80 e o segundo é R=119, G=140 e B=60, 
tonando desta forma mais fácil a captação, já que o uso de outras cores nos slides a 
câmera não conseguiria fazer a captação dos gestos. 
 
Em questões de design as regiões de captação são simbolizadas por retângulos 
coloridos, que caracterizam cada região. A cor verde representa a região de avançar e 
a região de retornar é de cor vermelha. Estas regiões localizam-se em dois lados da 
projeção sendo duas regiões de avançar e retornas do lado direito da projeção e as 
outras duas no lado esquerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusão 
Com os avanços tecnológicos percebemos a cada dia a inovação de interfaces, que 
propõem maneiras diversificadas de interação. Com a introdução da visão 
computacional notamos a evolução destas interfaces, que possibilitou uma experiência 
nova para os usuários, trazendo desta maneira facilidade no uso de tais interfaces. 
 
A partir deste avanço, a visão computacional ficou mais divulgada através de 
laboratórios de pesquisa e empresas de tecnologia e entretenimento, partindo deste 
pressuposto e da análise de similares a pesquisa propôs um interação em interfaces 
não convencionais, projetando um passador de slides que permite a interação de base 
gestual, eliminando a interface física, o mouse e o teclado, trazendo uma intuitiva e 
usabilidade diferenciada para interação com esta interface. Apesar de ser ainda 
limitado, o passador de slides, utilizando tal tecnologia, transforma a maneira de 
interação e traz o aspecto de inovação. 
  
Bibliografia 
ARAÚJO, Yara Rondon Guasque. Telepresença: interação e interfaces. São Paulo: EDUC / 
FAPESP, 2005. 



CUFF, D. ‘Immanent Domain: Pervasive Computing and the Public Realm’. Journal of 
Architectural Education 57(1), 43-9. 
EPSTEIN, Isaac. Cibernética. São Paulo: Ática, 1986. (Série Princípios) 
JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma nossa maneira de 
criar e comunicar. Trad. Maria Luísa X. De A. Borges. Rio de Janeiro: Jorze Zahar, 2001. 
KERCKHOVE, Derrick de.  A pele da cultura. Lisboa: Relógio d’Água, 1997 
LAUREL, Brenda (ed.) Design Research: methods and perspectives. London: The MIT Press, 
2003. 
NORNAM, Donald A. O design do dia a dia. São Paulo: Rocco, 2006. 
PREECE, J.; ROGERS, Y. & SHARP, H. Design de Interação: Além da Interação homem-
computador. Tradução. Viviane Possamai. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
ROCHA, Cleomar. Interfaces computacionais. In Anais do 17º Encontro Nacional da ANPAP – 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Florianópolis: UDESC, 2008. 
(1651-1662) 
_______. O imanente e o inacabado: entre as dimensões sensível e pragmática da experiência 
estética em arte tecnológica. In SANTAELLA, Lucia; ARANTES, Priscila (orgs.) Estéticas 
Tecnológicas – novos modos de sentir. São Paulo: EDUC, 2008. (127-132) 
_______. Pontes, janelas e peles: compreensão e experiência com interfaces computacionais. 
In Anais do 6º SOPCOM / 4º IBERICO. Portugal: Universidade Lusófona, 2009. 
SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersico. São Paulo: 
Paulus, 2004. 
SHNEIDERMAN, Ben. O Laptop de Leonardo: como o novo Renascimento já está mudando a 
sua vida. Trad. Vera Whately. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. 
 
Referências eletrônicas 
http://www.engadget.com/2010/11/17/kinect-sensor-bolted-to-an-irobot-create-starts-
looking-for-tro/·   http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI153117-
17180,00-
MOUSE+INVISIVEL+USA+CAPTURA+DE+MOVIMENTOS+PARA+FUNCIONAR.html 
http://www.engadget.com/2010/11/25/kinect-hack-lets-you-control-a-web-browser-
using-only-the-force/ 

·     http://www.evoluce.com/en/index.php 
http://www.evoluce.com/en/3d-sensing/i-voluce.php 
http://www.gizmodo.com.br/conteudo/japoneses-demonstram-telefone-controlado-por-
gestos 
http://www.danielbierwirth.de/index.php?option=com_content&view=article&id=71:pinchi
nginteraction&catid=36:mastercurriculumresearchcat&Itemid=62 
http://www.gizmodo.com.br/conteudo/o-futuro-do-controle-por-gestos-no-seu-celular 
http://emergingexperiences.com/2010/12/davinci-goes-touchless-with-xbox-kinect/ 
http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/ 
http://www.engadget.com/2007/07/15/gesture-based-television-control-developed/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/GestureTek 



http://www.gesturetek.com/gesturefx/productsolutions_tablefx.php 
http://www.gesturetek.com/gesturefx/productsolutions_screenfx.php 
http://www.gesturetek.com/3ddepth/introduction.php 
http://www.gesturetekhealth.com/products-rehab.php 
http://www.gesturetekhealth.com/products-immersive-therapy-suite.php 
http://www.gesturetek.com/gesturefx/productsolutions_screenfx.php 
http://www.gesturetek.com/gestpoint/productsolutions_airpoint.php 
http://www.engadget.com/2008/09/19/toshibas-gesture-control-coming-to-its-cell-based-
tvs/http://www.engadget.com/2008/08/29/toshibas-cambridge-research-lab-shows-off-
gesture-controlled-tv/http://www.engadget.com/2005/05/24/navigaze-software-brings-
gesture-recognition-to-pcs/ 
http://www.engadget.com/2009/06/02/canesta-gesture-controlled-tv-frees-us-from-the-
tyranny-of-the-r/http://www.engadget.com/2010/06/29/switched-on-token-gestures/ 
http://www.deti.ufc.br/~rodcosta/projetos_gesture.html 
http://www.wired.com/gadgetlab/2010/08/gallery-siggraph-2010/?pid=7 
http://kiwi.media.mit.edu/recompose/http://www.wired.com/epicenter/2009/02/ted-digital-
six/ 
http://www.comprafacil.blog.br/acelerometros-tencologia-utilizada-em-celulares-e-video-
game/ 
http://www.eletrica.info/acelerometro-principio-de-funcionamento/ 
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://areacellphone.com/2010/06/iphone4-gaming-features-gyro-better-
nintendo-
wii/&ei=lSeTTbjtBOjp0gHQveTMBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0C
DcQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DThree-axis%2Bgyro%26hl%3Dpt-
BR%26biw%3D1276%26bih%3D526%26prmd%3Divns 
http://www.tecmundo.com.br/4406-como-funcionam-acelerometros-e-giroscopios-
.htm#ixzz1IBlQ6qtV 
http://almerindo.devin.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3At
ecnicas-de-computacao-visual-para-rastreamento-de-olhar-em-
videos&catid=43%3Atrabalhos-de-alunos&Itemid=18&limitstart=2 
http://www.nintendo.pt/NOE/pt_PT/systems/a_wii_1069.html 
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/04/hacker-recria-brincadeira-de-1-de-abril-
e-mostra-gmail-com-movimentos.html 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/26737  
  
 
 
 
 


