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O USO DA COMPUTAÇÃO PERCEPTIVA NO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 

COMPUTACIONAIS 

 

 

1. RESUMO 

 

O presente projeto visa justificar a importância do conhecimento e do 

desenvolvimento de aplicações computacionais que façam uso da Computação 

Perceptiva. Busca também, conhecer e dominar esta tecnologia e o Perceptual 

Computing Intel® SDK, além de explorar os recursos das ferramentas de 

computação perceptiva e desenvolver um jogo que faça uso dessa tecnologia, 

buscando, junto à empresa Intel®, incentivos que possam auxiliar no 

desenvolvimento da pesquisa. O sucesso na realização da pesquisa poderá trazer 

inúmeros benefícios, como por exemplo, proporcionar aos alunos novos 

conhecimentos que poderão ser um grande diferencial no mercado de trabalho cada 

vez mais disputado. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Desde o lançamento, em 1958, do primeiro jogo para computador 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_dos_videogames), um jogo de tênis que 

apresentava os resultados numa tela de um osciloscópio, a evolução dos games não 

teve limites. Parte dessa evolução pode ser atribuída aos avanços tecnológicos na 

área de hardware. 

Um dos marcos das ferramentas de interação dos jogos computacionais foi o 

surgimento do console Xbox 360 da empresa Microsoft®, que conseguiu 

revolucionar a interação dos usuários com os jogos. Em 2010, a Microsoft®, 

desenvolveu um dispositivo, chamado Kinect, que funciona como um complemento 

seu console Xbox® 360 (ROCHA et al, 2012). Com câmeras e microfone, o jogador 

pode interagir com os jogos dispensando qualquer tipo de joysticks, bastando para 

isso utilizar apenas movimentos do corpo, como saltar, abaixar, bater palmas, entre 

outros. O tipo de interação utilizado pelos console Xbox® é uma técnica conhecida 

como Perceptual Computing (Computação Perceptiva) e é relativamente nova entre 
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os consoles de vídeo game mais populares. Segundo ALMEIDA (2013), a 

Computação Perceptiva pode ser vista como uma nova área, que une a cognição 

visual, a visão de máquina e a visualização, sendo compreendida como a simulação 

computacional do discernimento humano, da solução de problemas e da 

aprendizagem.  

Dentre as ferramentas para o desenvolvimento de aplicações que exploram a 

computação perceptiva está a CREATIVE® SENZ3D da empresa Creative® 

(http://us.creative.com/). Esse dispositivo é uma câmera que possui sensores 3D e 

microfones, capaz de realizar ações como identificação de faces 3D, controle de 

gestos em 3D e reconhecimento de comandos de voz. Além do custo relativamente 

baixo, a CREATIVE® SENZ3D possui ainda uma série de ferramentas livres e 

gratuitas para o desenvolvimento. Dentre essas ferramentas está uma suíte de 

desenvolvimento disponibilizada pela empresa Intel®, conhecida como Intel® 

Perceptual Computing SDK 2013.  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Investigar e desenvolver um jogo eletrônico que faça uso dos recursos da 

computação perceptiva, incluindo ainda os seguintes objetivos gerais: 

 Conhecer o que é a computação perceptiva; 

 Compreender como é o processo de desenvolvimento dos jogos eletrônicos; 

 Obter incentivos acadêmicos através dos canais de apoio à pesquisa, da empresa 

Intel®; 

 Ambientar e incentivar os alunos na pesquisa acadêmica e produção científica. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa proposta, as atividades serão realizadas nas 

seguintes etapas. 

 Etapa 1 – Pesquisa bibliográfica sobre os conceitos da computação perceptiva; 

 Etapa 2 – Ambientação com o Perceptual Computing Intel® SDK; 

 Etapa 3 – Definição e desenvolvimento do jogo de computação perceptiva; 
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 Etapa 4 – Ajustes e apresentação dos resultados. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Conforme a proposta metodológica, o desenvolvimento da pesquisa, até o presente 

momento, ocorreu da seguinte maneira: 

• Embasamento teórico através de pesquisa bibliográfica; 

• Compreensão do funcionamento da câmera; 

• Entendimento tecnologia Perceptual Computing Intel® SDK; 

• Desenvolvimento do aplicativo; 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados obtidos até o momento mostram demonstram grandes potencialidades 

no desenvolvimento de aplicações usando computação perceptiva. A 

fundamentação teórica foi realizada através de pesquisa bibliográfica sobre a 

computação Perceptiva, além de ambientação com a câmera e com a tecnologia 

Perceptual Computing Intel® SDK. A partir deste ponto, será realizada a definição e 

o desenvolvimento do jogo de computação perceptiva. 
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