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Resumo. Este artigo descreve um sistema que detecta movimentos oculares e 

oferece uma interface com o usuário para que ele possa interagir com um 

computador a partir destes movimentos. Este projeto é baseado em um sistema 

já existente: o EyeWriter, que disponibiliza as instruções para reprodução do 

hardware e fornece o software com código aberto. O objetivo é auxiliar as 

pessoas com paralisias severas à sua inserção, ou re-inserção, no mundo 

digital. Existem sistemas similares com foco comercial, no entanto, o custo 

médio em geral é alto. O grande diferencial do sistema descrito neste trabalho 

é o seu relativo baixo custo, permitindo maior acessibilidade e abrangência 

no uso desta tecnologia. 

1. Introdução 

Dados do Censo 2000 do IBGE no Brasil [Planeta Vida, 2011] mostram que mais de 

57,6 mil pessoas (0,8%) têm tetraplegia (paralisia do pescoço para baixo), paraplegia 

(paralisia da cintura para baixo), hemiplegia (um dos lados é paralisado) ou é amputado. 

Dados do Censo 2010 apresentam alguns questionamentos quanto à forma como os 

dados foram obtidos, mas estima-se que o percentual se manteve [Garcia, 2012]. 

 A tetraplegia, ou quadriplegia, é quando uma paralisia afeta todas as quatro 

extremidades, superiores e inferiores, juntamente à musculatura do tronco. As pessoas 

dispõem somente de poucos movimentos da cabeça e, por muitas vezes, somente do 

movimento dos olhos, restringindo sua produtividade e sua forma de expressão. É 

necessário que existam formas alternativas de expressão que extrapolem as limitações, 

com o desenvolvimento de novas tecnologias e abordagens que permitam a inserção (ou 

re-inserção) destas pessoas no convívio social e digital. 

 Para tanto, é necessário se ter um sistema de captação em hardware que seja de 

baixo custo para torná-lo acessível. Cita-se o custo de dois modelos comerciais 

existentes: o modelo S2 Eye Tracker da Mirametrix [Mirametrix Inc., 2011] tem custo 

inicial de 5.000 dólare e o modelo Tobii X1 Light Eye Tracker da Tobii Technology 

[Tobii Technology, 2011] cujo aluguel custa 1.290 dólares por mês.  Diferente destes 

modelos comercias, o projeto EyeWriter [EyeWriter Team, 2012] alia um hardware de 

baixo custo com o uso de um software de código aberto, que potencializa sua 

disseminação e uso.  
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2. Objetivo 

Um dos objetivos desta pesquisa é reproduzir todo o projeto EyeWriter. Outro 

propósito é o de disseminar esta tecnologia, inicialmente identificando possíveis 

colaboradores como ONGs e outros institutos de ensino e posteriormente fornecer 

cursos e/ou oficinas para que estas organizações obtenham a competência de reproduzir 

o hardware e disponibilizar o software para uso em suas instituições.  

3. Sistema EyeWriter 

EyeWriter foi desenvolvido por artistas e engenheiros da Free Art & Technology Lab, 

equipes da Graffiti Research Lab e da OpenFrameworks, incluindo Zachary Lieberman, 

Evan Roth, James Powderly, Theo Watson e Chris Sugrue.  

 A motivação inicial do projeto foi auxiliar o artista Tony Quan, que sofreu de 

Amyotrophic Lateral Sclerosis, voltar a desenhar e manter a sua criatividade artística. 

Com o desenrolar do projeto, verificou-se a necessidade de que o mesmo auxiliasse 

outras pessoas com a mesma limitação motora, e várias tentativas foram feitas para se 

chegar à uma solução de baixo custo.  

3.1. Hardware 

O projeto EyeWriter está totalmente descrito no arquivo disponível em [Q-Branch, 

2009]. O custo de montagem dos óculos com câmera para detecção de movimentos foi 

de R$125,00 (dados de novembro de 2012 no Brasil), gastos nos seguintes 

componentes: 

 1 câmera IR (sem auto-íris). O modelo PS3 Eye é a opção sugerida, pois 

usando este sistema de câmera elimina a necessidade de um cartão adicional de 

captura de vídeo, adquirido por R$93,00.  

 1 lente da câmera 8 milímetros. Lente de íris fixa definida para Webcams e 

Segurança / Câmaras CCTV, adquirido por R$ 17,00. 

 1 óculos barato qualquer. Neste projeto foi adquirido por R$15,00.  

 Os demais componentes foram adquiridos via “sucata eletrônica”, isto é, peças 

que em geral possuem custo muito baixo, cuja aquisição foi feita de graça junto à 

comunidade local. 

 Fio de alumínio, bitola 9; 

 2 terminais do tipo jacaré-jacaré; 

 Cabo para segurar os componentes; 

 2 LEDs infravermelhos (IR); 

 Fita metálica flexível para suporte da câmera; 

 Disquete velho para usar como filtro passa-banda; 

 Suporte de bateria AAA; 

 Placa de fenolite perfurada; 

 Parafusos; 

 Braçadeiras plásticas e 

 Emborrachado EVA. 



  

 Além disso, foram necessárias 2 (duas) pilhas e ferramentas de uso comum: 

chave phillips, chave de fenda, estilete, arco de serra, lupa e tesoura. A Figura 1 mostra 

o esquema dos óculos montado com a câmera.  

 

Figura 1. Esquema do projeto EyeWriter – a parte de hardware para aquisição 

das imagens. 

3.2. Software  

O software EyeWriter consiste de duas partes: um sistema de rastreamento ocular (eye-

tracking software) e um sistema de desenho que permite ao usuário desenhar com o 

movimento de seus olhos. O código fonte para o software EyeWriter é um código de 

fonte aberto com uma Licença GPL, link disponível no sítio web do projeto. O software 

para ambas as partes foi desenvolvido usando openframeworks, uma plataforma com 

biblioteca C++.   

4. Resultados Parciais e Considerações Finais 

Seguindo as instruções do projeto, reproduziu-se o hardware, tal qual mostrado nas fotos 

da Figura 2. O software também foi instalado e já funciona com o hardware feito, 

conforme mostra a Figuar 3. Neste primeiro protótipo, já foi possível calibrar os 

movimentos dos olhos de uma pessoa para que se consiga arrastar um objeto pela tela de 

um computador.  

  
Figura 2. Óculos com câmera que foi desenvolvido de acordo com as 

instruções do projeto EyeWriter. 



  

 
Figura 3. Sistema em funcionamento com o hardware e software integrados. 

 Como trabalho futuro, pretende-se aperfeiçoar o dispositivo melhorando sua 

aparência e explorar outros aplicativos que usem esta entrada como se fosse um mouse 

(por exemplo, adaptando-o para que funcione com o sistema Mouse Ocular [Fundação 

Desembargador Paulo Feitoza, 2011]) e também reproduzir o trabalho do pesquisador 

francês Lorenceau [Lorenceau, 2012] que permite escrever letras cursivas usando um 

sistema de detecção de movimentos oculares. 

 Outro importante aspecto é testar o sistema diretamente com os usuários 

acometidos de paralisias severas para avaliação: da eficácia, da facilidade de uso do 

sistema, do conforto dos óculos após várias horas de uso e, além disso, se aumenta a 

vontade de usar o computador. Caso o sistema aumente o anseio de uso, então se 

comprova que o hardware e software facilitam o usuário em sua inserção à vida digital.  
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