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Abstract 

This thesis presents an investigation into human-computer interaction, specifically as 

how in digital games is established the relationship between the player and his 

character. Thus, games presented through an external perspective with humanoid 

avatars were chosen as studying object. Accordingly, we believe that the connection 

between the user and their digital representation through an effective control scheme is 

an important factor triggering immersion and consequently fun. An in depth study of the 

relationship between user’s commands on physical controls and the actions taken by his 

character inside the game environment was conducted. An inductive methodology has 

been applied for different interaction devices, which included digital buttons, analog 

sticks, touch screens, active wands with accelerometers and body tracking devices in 

order to identify classification categories for interaction techniques. As main result, an 

interaction technique pattern catalog for each device was formalized. The pattern’s 

applicability was investigated through user testing and the results were correlated with 

their profiles to assess the impact of the volunteer’s repertoire in their perception. The 

results show a high level of preference for the application of interaction technique 

patterns regardless of the user profile, a fact that can be interpreted as representative of 

the pattern’s universality defined in this thesis. As the patterns classification are 

common to all devices, the impact on the user’s experience in porting games across 

different platforms was also investigated in order to generate development guidelines to 

the user’s experience remains as faithful as possible to its native platform. Therefore, 

this thesis is aligned with the lines of work suggested by Cairns et al (2014) and Shafer, 

Carbonara and Popova (2014), involving the natural mapping of game actions in 

different interaction devices associated with the comparison of the player's experience 

in various platforms. 
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Resumo 

Esta tese apresenta uma investigação sobre a interação humano-computador, mais 

especificamente como é estabelecida nos jogos digitais a relação entre o jogador e o 

personagem que controla. Como objeto de estudo foram escolhidos os jogos 

apresentados através de uma perspectiva externa com avatares humanoides.  Assim, 

acreditamos que a conexão entre o usuário e sua representação digital através de um 

esquema de controles eficaz é um fator importante para desencadear o processo de 

imersão e consequentemente a diversão do jogador. Foi realizada uma pesquisa 

aprofundada da relação entre os comandos executados pelos usuários sobre os controles 

físicos e as ações realizadas pelos personagens no ambiente de jogo. Uma metodologia 

de análise indutiva foi aplicada em diferentes dispositivos de interação, que incluíram 

botões digitais, alavancas direcionais analógicas, telas sensíveis ao toque, wands ativas 

com acelerômetros e dispositivos de rastreamento corporal no intuito de identificar 

categorias de classificação para as técnicas de interação. Como resultado principal, foi 

formalizado um catálogo de padrões isomórficos de técnicas de interação para cada 

dispositivo. A aplicabilidade dos padrões foi validada através de experimentos com 

usuários e seus resultados foram correlacionados com os seus perfis para avaliar o 

impacto do repertório dos voluntários em sua percepção. Os resultados apontam um alto 

nível de preferência pela aplicação dos padrões de técnicas de interação 

independentemente do perfil do usuário, fato este que pode ser interpretado como 

representativo da universalidade dos padrões definidos nesta tese. Como as 

características de classificação dos padrões de técnicas de interação são comuns para 

todos os dispositivos, também foi investigado o impacto na experiência dos usuários na 

portabilidade dos jogos entre diferentes plataformas, no intuito de gerar guias de 

desenvolvimento para que a experiência do usuário se mantenha o mais fiel possível à 

sua plataforma de origem. Assim, esta tese se alinha com as linhas de pesquisa sugerida 

por Cairns et al (2014) e Shafer, Carbonara e Popova (2014), envolvendo o mapeamento 

natural das ações do jogo em diferentes  dispositivos de interação associado ao 

comparativo da experiência do jogador em diversas plataformas.   

 

Palavras-chave: Técnicas de interação. Padrões de design. Mapeamento de ações.  
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 1 Introdução 

A função do designer de jogos é criar experiências divertidas para o seu público através 

dos jogos que desenvolve, segundo Schell (2008). Por sua vez, Murray (1997) alega que parte 

do prazer de jogar reside na possibilidade de imersão do usuário em um ambiente de fantasia 

adotando diferentes identidades, cada uma com poderes e habilidades próprias.  O jogo, por 

exemplo, pode transformar o jogador em um guerreiro medieval ou soldado espacial, assim 

como permitir vivenciar a sensação de agência (do inglês “agency”
1
) quando proporciona que o 

jogador execute uma determinada ação e veja acontecer os resultados de suas decisões. 

Comumente, a participação do jogador se dá através de um dispositivo de controle, e a 

correspondência entre as ações reais e virtuais contribui para o envolvimento do jogador. 

Todavia, diferentemente dos softwares de produção, que têm o propósito de reduzir a carga de 

trabalho do usuário, os jogos devem proporcionar uma experiência mais complexa ou difícil ao 

longo do tempo para manter o interesse do jogador (Lazzaro, 2004). Portanto, o designer de 

jogos pode explorar possibilidades de interação que seriam consideradas inadequadas no 

contexto de software de produção. Autores como Gregersen e Grodal (2009) ou Jenson e de 

Castell (2009), acreditam que esse mapeamento das ações é frequentemente arbitrário, levando à 

incongruência entre a técnica de interação e a função ativada. 

As experiências dos jogadores por sua vez são únicas e intransferíveis e, apesar de 

projetá-las indiretamente, o designer de jogos deve possuir ferramentas para guiar os jogadores 

durante suas jornadas. Como descrito por Costikyan (2006) e Church (1999), é de interesse da 

comunidade de designers de jogos a elaboração de uma linguagem formal que facilite a 

comunicação entre seus membros. 

Além disso, a dificuldade dos controles tradicionais em fornecer suporte a uma melhor 

personificação através da interação é considerada por Griffin (2005) como um entrave no 

crescimento do mercado de jogos digitais. O autor sugere uma revisão no uso dos botões e uma 

maneira possível de alcançar esse resultado é através de um sistema que seja ao mesmo tempo 

geral e claro, enquanto provê uma interação confortável com as mãos dos usuários e captura os 

resultados dos comandos. 

 

                                                             
1 Agency – agir, atuar sobre um determinado objeto e ser capaz de observar o resultado da ação 
praticada. 
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1.1 Motivação 

O mercado de jogos digitais movimentou 70,4 bilhões de dólares em 2013 e possui uma 

estimativa de crescimento de 6.7% ao ano. Esta quantia é gasta por uma população de 

aproximadamente 1,2 bilhão de jogadores (Heij et al, 2013). Para se destacar diante de um 

mercado tão competitivo é necessário que os jogos apresentem um alto nível de qualidade em 

pelo menos um de seus componentes. Pois, caso um jogador fique insatisfeito com algum 

aspecto de um jogo, poderá facilmente trocá-lo por outro jogo similar do mesmo gênero. 

Um dos elementos que compõem o jogo é o seu esquema de controles, responsável pela 

interface entre o jogador e o ambiente do jogo. Vários autores recomendam que o jogador tenha 

controle de suas ações e que estas devem fazer sentido dentro do sistema do jogo, para favorecer 

a imersão do jogador. Jennet et al (2008) pesquisaram sobre como é possível medir 

quantitativamente a experiência de imersão. Neste estudo os autores incluem um comparativo 

entre quatro teorias: a definição de Brown e Cairns (2004) sobre diferentes níveis de imersão, a 

teoria de Fluxo de Csikszentmihalyi (1990), o conceito de Absorção Cognitiva de Agarwal e 

Karahana (2000), e a definição de Presença oferecida por Witmer e Singer (1998) aplicada 

principalmente no campo da realidade virtual. Contudo, iremos investigar mais profundamente 

essas mesmas teorias sob a ótica da interação e controle do usuário. 

Brown e Cairns (2004) adotam uma classificação de três barreiras para que o jogador 

alcance uma experiência imersiva. Na primeira barreira, denominada Engajamento, o jogador 

deve aprender a jogar, incluindo como usar os controles do jogo. Para transpor a segunda 

barreira de imersão, Concentração, o jogador deve estar compenetrado em sua atividade de 

modo que não perceba mais os controles do jogo. A terceira barreira é a Imersão Total, e para 

alcançá-la, o jogador deve se desligar de sua realidade e perceber sua presença na realidade do 

jogo. Esta última é considerada mais rara pelos autores quando comparada com as duas 

primeiras, de Engajamento e Concentração. Por sua vez, Csikszentmihalyi (1990) lista oito 

componentes da sua teoria do Fluxo de atividades dos quais destacamos a sensação de controle 

pessoal sobre suas ações no ambiente do jogo. Semelhantemente à teoria de Fluxo de atividades, 

Agarwal e Karahana (2000) determinam cinco dimensões para a Absorção Cognitiva, nas quais 

incluem como quarta dimensão o controle dos mecanismos do jogo. Por fim, Witmer e Singer 

(1998) descrevem quatro fatores que acreditam delinear a sensação de presença, onde o primeiro 

é o controle sobre o jogo.  

Como exposto, é possível perceber que todas as quatro teorias possuem em comum a 

necessidade do usuário se sentir no controle de suas ações no ambiente digital. Se por alguma 

razão o jogo apresentar falha ou incoerência nos controles do jogo, de forma que o usuário não 

consiga relacionar as suas ações com as animações que são exibidas dentro do ambiente do 
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jogo, este fato pode desfazer o sentimento de imersão, gerar a desmotivação do usuário e 

acarretar o abandono do jogo pelo mesmo. 

Encontrar a metáfora de interação correta para aplicar aos dispositivos de interação, e 

aproximar o jogador de seu avatar, é uma das maneiras possíveis de se alcançar uma experiência 

ótima para o usuário. Os jogos podem sugerir qualquer atividade para o jogador realizar e 

grande parte delas ultrapassa as capacidades físicas de uma pessoa. Para representar essa 

variedade de ações, o dispositivo mais frequentemente escolhido é aquele que possui o maior 

nível de abstração das ações de forma que possa representar as mais variadas ações. O botão 

digital, que incorpora essa característica, vem sendo largamente utilizado através dos anos nos 

controles dos videogames em diversas quantidades e disposições. Porém, outros tipos de 

dispositivos de interação são utilizados em jogos digitais, tais como alavancas direcionais 

analógicas e telas sensíveis ao toque.  

De maneira geral, cada dispositivo de interação está relacionado a uma plataforma de 

jogo diferente. O teclado e mouse são representantes do universo dos computadores desktop, os 

joypads estão intrinsicamente relacionados com os consoles assim como os dispositivos de 

rastreamento de movimento, mais recentemente; e por fim, as telas sensíveis ao toque que 

dominam os dispositivos móveis. 

Desta forma, podemos analisar o mercado de jogos digitais através da segmentação do 

mesmo de acordo com as plataformas que os jogadores utilizam para jogar, computadores, 

consoles e dispositivos móveis. Segundo Heij et al (2013), o mercado de jogos que funcionam 

em PC’s correspondia, em 2013, a 39,2%, enquanto os consoles abrangiam 36,1% e os 

dispositivos móveis 24,7%. Para aumentar os lucros, é uma prática comum das empresas 

desenvolvedoras de jogos lançarem seus produtos em mais de um segmento, como por exemplo, 

a empresa Ubisoft (Ubisoft, 1986) que lançou jogos da série Assassin’s Creed (Ubisoft, 2007) 

para todas as plataformas, inicialmente consoles, como PlayStation3 (Sony, 2007) e 

computadores, e em seguida lançou versões para dispositivos móveis como Nintendo DS 

(Nintendo, 2004) e aparelhos iOS (Apple, 2007). Essa estratégia visa manter o público alvo o 

maior tempo possível em contato com o produto e consequentemente aumentar os lucros. Para 

as empresas de criação de jogos manterem a experiência proporcionada por um jogo em outra 

plataforma baseada em outro dispositivo não é uma tarefa trivial. Uma adaptação mal sucedida 

pode acarretar que o jogador não reconheça a experiência do jogo original, frustrando suas 

expectativas e levando ao abandono subsequente da nova versão do jogo. Assim, consideramos 

importante o desenvolvimento de um instrumento que auxilie os designers de jogos a definir o 

mapeamento das ações do jogo, direcionando a experiência do usuário, e ao mesmo tempo seja 

extensível para diversas plataformas. Neste contexto, a área de pesquisa em técnicas de 
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interação para jogos digitais se apresenta no cerne desta problemática. Esperamos que os 

resultados obtidos por esta pesquisa possam beneficiar prioritariamente a experiência dos 

usuários assim como as empresas desenvolvedoras de jogos que poderão contar com uma 

ferramenta para facilitar a adaptação de seus jogos. 

 

1.2 Objeto da pesquisa 

Como objetos de pesquisa foram escolhidos os jogos do gênero de ação e aventura em 

tempo real, em que o jogador controla um avatar humano ou com características humanoides. 

Este gênero de jogos foi escolhido por ser um dos gêneros mais populares e apresentar uma 

grande variedade de temáticas. A análise envolveu jogos de diversas plataformas, dentre elas 

consoles de diferentes gerações como, Sega Genesis (Sega, 1988), Super Nintendo 

Entertainment System – SNES (Nintendo, 1990), PlayStation2 (Sony, 2000), Xbox (Microsoft, 

2001), Nintendo Game Cube (Nintendo 2001), PlayStation3 (Sony 2007), Xbox 360 (Microsoft, 

2005), PlayStation Portable – PSP (Sony, 2004) e Nintendo DS (Nintendo, 2004).  

 

1.3 Objetivos 

O objetivo geral e os objetivos específicos desta tese são listados a seguir. 

1.3.1 Objetivo geral 

Propor, especificar e validar um catálogo de padrões isomórficos de técnicas de 

interação para jogos digitais. Este catálogo deve ser capaz de associar as ações que são exibidas 

na tela com os comandos que são executados em diferentes dispositivos de interação, visando 

otimizar a experiência do usuário por meio da personificação do jogador em seu avatar. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

São objetivos específicos desta pesquisa: 

 Definir um modelo de classificação de técnicas de interação que facilite a tarefa de 

mapeamento das ações pelos designers de jogos durante o desenvolvimento de jogos 

digitais; 

 Formalizar o conhecimento sobre técnicas de interação em uma solução reutilizável e de 

fácil compreensão pela comunidade de designers de jogos; 
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 Validar o modelo de técnicas de interação com usuários, verificando a naturalidade com 

que eles percebem as técnicas de interação; 

 Estender o modelo de classificação de técnicas de interação para diversos dispositivos; 

 Avaliar em conjunto com usuários a diferença das experiências proporcionadas pelos 

diferentes dispositivos ao serem utilizadas as técnicas de interações equivalentes 

descritas no modelo 

 

1.4 Hipóteses de pesquisa 

Durante a realização deste trabalho foram elaboradas hipóteses no intuito de direcionar 

a pesquisa e a realização dos experimentos, aqui expostos em ordem cronológica de elaboração. 

O primeiro experimento, e mais importante desta pesquisa, procurou validar com usuários o 

conjunto de padrões de técnicas de interação para botões digitais propostos, assim como a 

independência da relação de associação jogador/avatar com o repertório dos usuários sobre 

jogos digitais. Assim, foram elaboradas duas hipóteses de pesquisa: 

Hipótese 01: Os jogadores irão escolher os padrões de técnicas de interação do catálogo 

proposto nesta tese como mais representativos das ações realizadas no jogo. 

Hipótese 02: A escolha dos padrões de técnicas de interação independe do perfil do usuário. 

Simultaneamente ao primeiro experimento com os usuários, uma segunda avaliação foi 

elaborada para validar os padrões de técnicas de interação com designers de jogos, resultando na 

seguinte hipótese de pesquisa: 

Hipótese 03: Designers de jogos irão associar os padrões de técnicas de interação como a forma 

mais representativa para as ações descritas no documento de conceito do jogo. 

Considerando os resultados divergentes do teste com a técnica de interação Eventos 

Rápidos dos demais obtidos no primeiro experimento com usuários, foi identificada a 

necessidade da repetição do teste, acarretando na seguinte hipótese de pesquisa: 

Hipótese 04: Um intervalo de tempo maior entre os Eventos Rápidos irá favorecer a percepção 

dos usuários relativa às mudanças de contexto do personagem. 

Para verificar a percepção dos usuários diante da aplicação das técnicas de interação em 

diferentes dispositivos, foi concebida a seguinte hipótese de pesquisa para os testes com os 

usuários: 
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Hipótese 05: Quanto mais graus de liberdade um dispositivo de interação seja capaz de 

transmitir (1D, 2D, 3D) mais interações simbióticas esse dispositivo vai ser capaz de realizar. 

 

1.5 Publicações realizadas 

A seguir são listadas as publicações realizadas referentes a esta tese. As publicações 

foram divididas entre as diretamente ligadas ao tema da tese e as publicações em temas 

relacionados com a interação humano-computador.  

1.5.1 Publicações diretamente extraídas da tese 

1. BREYER, F. B., MACEDO, S., KELNER, J. Isomorphic Game Interaction 

Technique Patterns for Single Button: Definition and Evaluation. In: DIGRA 2014, 

2014, Salt Lake City. Proceedings of DIGRA 2014. 

2. BREYER, F. B., KELNER, J., ALBUQUERQUE, E., VASCONCELOS, L. A. L. 

Single Button Interaction Technique Patterns Applied to Digital Game Design. In: 

X Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital, 2011, Salvador. Anais do X 

Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital, 2011. (Best Paper Award) 

1.5.2 Publicações em temas relacionados 

1. BREYER, F. B., VASCONCELOS, L. A. L., RIVERO, A., KELNER, J. Scissors A 

Precise Pointing Widget for Touch Screen Devices. In: 16th International Conference 

on Human-Computer Interaction, 2014, Heraklion. Proceedings of 16th International 

Conference on Human-Computer Interaction, 2014. v. 2. p. 184-192. 

2. VASCONCELOS, L. A. L., BREYER, F. B., REIS, B., CAVALCANTI, A., 

FALCONE, D., KELNER, J., CARMO, U. Designing Information for Mediated 

Reality Systems. In: 16th International Conference on Human-Computer Interaction, 

2014, Heraklion. Proceedings of 16th International Conference on Human-Computer 

Interaction, 2014. v. 2. p. 647-658. 

3. FRANKLIN, F., BREYER, F. B., KELNER, J. Heurísticas de Usabilidade para 

Sistemas Colaborativos Remotos de Realidade Aumentada. In: XVI Simpósio de 

Realidade Virtual e Aumentada, 2014, Salvador. Anais do XVI Simpósio de Realidade 

Virtual e Aumentada, 2014. 

4. BREYER, F. B., REIS, B., VASCONCELOS, L. A. L., CAVALCANTI, A., 

TEIXEIRA, J. M. X. N., KELNER, J. Design Methodology for Body Tracking Based 

Applications - A Kinect Case Study. In: 15th International Conference on Human-

Computer Interaction, 2013, Las Vegas. Proceedings of 15th International Conference 

on Human-Computer Interaction, 2013. v. 3. p. 227-236. 
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5. MOURA, G. S., VASCONCELOS, L. A. L., CAVALCANTI, A., BREYER, F. B., 

SILVA, D., TEIXEIRA, J. M. X. N., LEAO, C., KELNER, J. Luz, Câmera, Libras!: 

How a Mobile Game Can Improve the Learning of Sign Languages. In: 15th 

International Conference on Human-Computer Interaction, 2013, Las Vegas. 

Proceedings of 15th International Conference on Human-Computer Interaction, 2013. v. 

2. p. 266-275. 

6. MELO, G., BREYER, F. B., KELNER, J. Uma wand passiva baseada em 

rastreamento de cor adaptativo. In: WRVA 2013 - Workshop de Realidade Virtual e 

Aumentada, 2013, Jataí. Anais do WRVA 2013 - Workshop de Realidade Virtual e 

Aumentada, 2013. 

7. REIS, B., TEIXEIRA, J. M. X. N., BREYER, F. B., VASCONCELOS, L. A. L., 

CAVALCANTI, A., FERREIRA, A., KELNER, J. Increasing Kinect Application 

Development Productivity by an Enhanced Hardware Abstraction. In: Engineering 

Interactive Computing Systems, 2012, Copenhagen. Proceedings of Engineering 

Interactive Computing Systems, 2012. 

8. VASCONCELOS, L. A. L., CAMPOS, F., BREYER, F. B., KELNER, J., CALADO, F. 

A influência de métodos de exploração do problema no processo de design. In: 

P&D Design 2012 - 10o Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Design, 2012, São Luís. Anais do 10o Congresso Brasileiro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Design, 2012. 

9. VASCONCELOS, L. A. L., BREYER, F. B., TEIXEIRA, J. M. X. N., KELNER, J., 

TEICHRIEB, V. Desenvolvimento de uma plataforma móvel para inspeção termal 

de equipamentos baseada em realidade aumentada. In: 11º Congresso Internacional 

de Ergonomia e Usabilidade de Interfaces Humano-Computador, 2011, Manaus. Anais 

do 11º Congresso Internacional de Ergonomia e Usabilidade de Interfaces Humano-

Computador, 2011. 

1.6 Organização da tese 

A presente tese está organizada em sete capítulos: Introdução, Fundamentação teórica, 

Trabalhos relacionados, Metodologia de pesquisa, Proposta, Resultados, Conclusões, além das 

Referências Bibliográficas e cinco anexos. Na introdução foram apresentadas as motivações 

para a realização da pesquisa, assim como os objetivos a serem alcançados e as hipóteses 

levantadas pela mesma. Também consta do primeiro capítulo a lista de publicações realizadas 

durante o período da pesquisa.  

Na Fundamentação teórica são apresentados os conceitos essenciais para o melhor 

entendimento do texto, tais como a interação com jogos digitais, especificação do esquema de 
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controles de um jogo e mapeamento das ações do personagem, assim como sua contextualização 

no processo de desenvolvimento dos jogos e a relação entre o jogador e seu avatar. 

O capítulo de Trabalhos relacionados mostra uma série de pesquisas publicadas sobre os 

temas abordados por esta tese, organizados de acordo com os diferentes tipos de dispositivos de 

interação.  

O capítulo de Metodologia de pesquisa especifica os diversos métodos adotados tanto 

para a etapa teórica quanto para as avaliações com usuário e especialistas, assim como os 

métodos estatísticos selecionados para análise dos resultados. 

A seguir, no capítulo de Proposta, são descritos a classificação das técnicas de interação 

elaborada durante a pesquisa e os padrões de técnicas digitais criados a partir da aplicação da 

classificação desenvolvida. 

O capítulo dos Resultados mostra os dados obtidos pelos testes realizados com usuários 

e especialistas.  

Por fim, o capítulo 7 apresenta as conclusões e os trabalhos futuros que vislumbramos 

para esta linha de pesquisa. 
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2 Fundamentação teórica 

Este capítulo apresenta os conceitos fundamentais referentes à interação com jogos 

digitais. Ele está dividido em cinco seções: a primeira descreve os conceitos de design de 

interação e sua relação com os jogos digitais, a segunda apresenta as definições de esquemas de 

controles, e a terceira o mapeamento de ações. A quarta ilustra em quais ocasiões esses dois 

conceitos são aplicados durante o processo de desenvolvimento de jogos. Por fim, a quinta 

explora a relação entre o jogador e seu avatar. Desta forma, este capítulo visa consolidar 

conhecimentos fundamentais para a compreensão desta tese. 

2.1 Design de interação e interação com jogos digitais 

De modo geral, em design de interação, a Técnica de Interação é definida como uma 

maneira particular de usar um dispositivo de interação para executar uma tarefa de interação 

genérica (Hinckley, 2003). Por exemplo, o menu pop-up é uma técnica de interação que permite 

ao usuário selecionar um comando específico dentre um pequeno conjunto. Essa ação é feita 

através de Dispositivos de Interação, que são periféricos ao computador e possibilitam a 

interação do usuário, como o mouse e o monitor. De maneira atômica, a Tarefa de Interação é a 

entrada primitiva, de mais baixo nível, fornecida pelo usuário, como por exemplo, escolher um 

comando ou digitar uma linha de texto. 

Considerando especificamente a interação para jogos digitais, Schell (2008) identifica 

os elementos que permeiam o jogador e o mundo virtual do jogo, como sendo um conjunto de 

três partes, os dispositivos de entrada, a interface virtual e os dispositivos de saída, como ilustra 

a Figura 1. Além dos elementos individualmente relacionados, o autor ainda explica as relações 

presentes entre estes. Esse modelo explicita que o usuário pode alcançar o mundo do jogo 

através de dois caminhos distintos: a interação direta, na qual os comandos realizados no 

controle afetam instantaneamente o mundo do jogo, e a interação indireta, passando através da 

interface virtual do jogo, como menus e botões virtuais. Porém, independentemente do canal 

que a informação usa para chegar ao mundo do jogo, esta partirá sempre da manipulação de um 

dispositivo de interação pelo usuário. 
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Figura 1: Interação com jogos digitais 

 

Fonte: Schell (2008) 

Sobre o uso dos dispositivos de interação, Calleja (2011) explica que podemos entender 

as atuais formas de entradas para jogos digitais como um contínuo que se inicia nos controles 

simbólicos, passa pelos controles miméticos até ao extremo oposto dos controles simbióticos 

(Figura 2). Segundo Calleja, a categoria dos controles simbólicos compreende todos aqueles 

dispositivos que não apresentam relação direta entre o movimento executado pelo jogador e a 

ação correspondente realizada pelo seu avatar. Como exemplo, podemos citar os botões digitais 

que comumente representam ações mais complexas como pular ou desferir golpes. O autor 

descreve os controles miméticos como aqueles comandos que guardam alguma semelhança 

entre os movimentos do jogador e seu avatar, como alguns usos das alavancas analógicas e os 

acelerômetros do Wiimote. Por sua vez, os controles simbióticos são definidos como aqueles 

que aproximam ao máximo o jogador de seu personagem, como o Microsoft Kinect, capaz de 

mapear diretamente o corpo do usuário e transferir seus movimentos para seu avatar. É 

importante salientarmos que o modelo de Calleja (2014) faz um paralelo direto com a teoria 

Semiótica de Pierce (Niemeyer, 2010), estabelecendo relações simbólicas, indiciáticas e 

icônicas dos signos no contexto dos jogos digitais. 

 

Figura 2: Contínuo dos controles quanto sua semelhança com a realidade 
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Fonte: Calleja (2011) 

O entendimento das diferentes possibilidades oferecidas por cada dispositivo é requisito 

fundamental para o designer de jogos digitais como meio de induzir as experiências do jogador 

durante uma partida do jogo. Desta forma, ressaltamos a importância da especificação tanto do 

hardware que será disponibilizado para o usuário quanto à forma com que este o usará, ou seja, 

qual esquema de controle e como foi realizado o mapeamento das ações do jogo. 

2.2 Esquema de controles  

O conceito de esquema de controles é descrito como o conjunto de dispositivos de 

interação ou suas partes que serão utilizados para acessar as funções do jogo (Rouse, 2001). Por 

exemplo, em jogos de tiro em primeira pessoa em PC, a combinação entre teclado e mouse é 

reconhecida como padrão na indústria de desenvolvimento de jogos. Alguns autores como 

Federoff (2002), Desurvire, Caplan e Toth (2004) e Korhonen e Koivisto (2007) enumeram três 

características desejáveis para os esquemas de controles em suas respectivas listas de 

heurísticas, são elas: natural, minimizados e convenientes, sinalizadas com o símbolo “” de 

acordo com os autores no Quadro 1.  

Quadro 1: Características do esquema de controles 

 

Autores 

Esquema de controles 

Natural Minimizados Convenientes 

Federoff (2002)    

Desurvire, Caplan e Toth (2004)  
 

 

Korhonen e Koivisto (2007) 
  

 

 

Federoff (2002), assim com Desurvire, Caplan e Toth (2004,) descreve controles 

naturais como aqueles que apresentam sua configuração o mais semelhante possível com a 

interação do objeto real.  Em jogos que os personagens atiram com armas de fogo, o designer 

deve utilizar o botão mais próximo ao dedo indicador, mantendo a mão do usuário na mesma 

posição que seria utilizada ao disparar armas de fogo reais.  
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Ao minimizar os controles, Federoff (2002) acredita que o designer de jogos estará 

melhor aproveitando os recursos oferecidos pelo esquema de controle, utilizando o mesmo 

botão para diferentes ações. Por exemplo, ações contextuais esporádicas em Resident Evil 4 

(Capcom, 2007), como abrir portas, empurrar grandes objetos, golpear inimigos, falar com 

outros personagens, são realizadas acionando o mesmo botão. 

Excesso de comandos pode se tornar inconveniente, interferindo no ritmo do jogo e 

provocando a sensação de tédio no jogador, como explica Korhonen e Koivisto (2007). 

Portanto, os controles podem ser simplificados para não distrair o jogador com tarefas 

irrelevantes. Nos jogos da série GTA (Rockstar Games, 2001), apenas com o pressionar de um 

botão, o personagem do jogador abre a porta de um carro, senta ao volante, liga o carro e solta o 

freio de mão. Esse exemplo nos mostra como é possível para os designers do jogo condensar 

várias ações triviais em apenas uma, mais apropriada ao jogador. Todavia, é importante 

lembrarmos que alguns jogos se beneficiam de interfaces complexas, como jogos do gênero 

simulação que tendem a reproduzir o mais fielmente possível as situações reais, de forma que 

esta característica específica é a mais relevante para seu público-alvo. Por exemplo, os jogos da 

série Flight Simulator (Microsoft, 2009) utilizam quase todos os botões de um teclado regular 

com o objetivo de simular os comandos dos painéis dos aviões no jogo.  

2.2.1 Dispositivos de interação especializados 

Rollings e Adams (2003) consideram que a função da interface é permitir que o jogo 

seja jogado e a maioria usa o dispositivo padrão nativo da plataforma do jogo. Entretanto, 

algumas empresas lançam dispositivos especializados para seus jogos com o objetivo de 

aumentar a imersão do jogador, como Dance Dance Revolution (Konami, 1998), Sega’s Bass 

Fishing (AM1, 1997), e Samba de Amigo (Sonic Team, 1999) que são jogados com um tapete 

de dança, um molinete de pesca e maracas, respectivamente ( 

Figura 3).  

 

Figura 3: Controles especializados 
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Fonte: Adams e Rollings (2003) 

A decisão de adotar um dispositivo de interação específico para um novo jogo deve ser 

cautelosa. Ela deve considerar a abrangência do público alvo que este jogo atingirá, pois a 

aquisição de um controle alternativo, àquele nativo à plataforma do jogo, acarretará em um 

custo adicional aos jogadores que podem ou não estarem dispostos a pagar. Por exemplo, a série 

de jogos musicais Guitar Hero e Rock Band são casos de sucesso que conseguiram disseminar 

um conjunto de dispositivos específicos para seus jogos, composto de: guitarra, microfone e 

bateria (Figura 4). Sem tanto sucesso comercial, por sua vez, o jogo Steel Battalion (Capcom, 

2002), apresenta a temática de guerra entre robôs gigantes, e investe no desenvolvimento de um 

periférico com todos dispositivos do painel da cabine dos pilotos do jogo (incluindo diversos 

botões, duas alavancas direcionais e três pedais) ver Figura 4. 

Figura 4: Dispositivos no formato de instrumentos musicais de Guitar Hero (esq.) e painel de controle 

dos robôs de guerra (dir.) 

 

Fonte: Google (2014) 

 

2.3 Mapeamento de ações 

Uma vez estabelecido o esquema de controles, o mapeamento das ações define qual 

função do jogo será atribuída a qual dispositivo de interação do esquema de controles (Salen e 

Zimmerman, 2004; Gregersen e Grodal, 2009). Por exemplo, em jogos de tiro em primeira 

pessoa, as teclas “W”, ”A”, ”S” e “D” são comumente utilizadas para movimentar o 

personagem, juntamente com a posição do ponteiro do mouse (que serve para orientar a visão do 

personagem), já o botão esquerdo do mouse tem a ação de realizar disparos. Consequentemente, 

para cada esquema de controles um mapeamento específico das ações deverá ser concebido, de 

forma que, quaisquer modificações neste esquema de controles implicarão na revisão e 

adaptação do mapeamento das ações. Logo, acarretará na adaptação das técnicas de interação 

disponíveis em um dispositivo de interação para o novo conjunto de controles. Federoff (2002), 

Desurvire, Caplan e Toth (2004) e Korhonen Koivisto (2007) enumeram as características 
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desejáveis para os esquemas de controles e mapeamento de ações dos jogos digitais em suas 

respectivas listas de heurísticas, como descritas no Quadro 2. Referente ao mapeamento das 

ações, relacionamos cinco características: intuitivo, padronizado, customizável, consistente e 

imediato. 

Quadro 2: Características do mapeamento de ações 

Autores 
Mapeamento de ações 

Intuitivo Padronizado Customizável  Consistente Imediato 

Federoff (2002)    
 

 

Desurvire, Caplan e Toth (2004)   
 

  

Korhonen e Koivisto (2007)      

 

Um mapeamento de ações intuitivo é aquele no qual o usuário é capaz de reconhecer a 

lógica aplicada pelo designer do jogo na distribuição dos comandos. Assim, a partir do 

conhecimento de uma ação o jogador pode inferir as funções dos demais botões. Mesmo que os 

botões frontais dos controles nativos dos consoles de videogame, como Playstation 3 (Sony, 

2007) e Xbox 360 (Microsoft, 2005), sejam dispostos em formato de cruz, o mapeamento dos 

botões no jogo UFC Undisputed 3 (THQ, 2012) pode ser considerado intuitivo. O botão 

superior irá ativar os golpes com o braço direito do lutador, enquanto o botão à esquerda 

acionará o braço esquerdo, o botão inferior fará o personagem desferir golpes com a perna 

esquerda e por fim, o botão à direita golpeará com a perna direita. Essa disposição permite o 

jogador associar as funções dos botões, relacionando com os membros superiores e inferiores, 

assim como com o lado esquerdo e o direito, embora a referência com o corpo humano esteja 

rotacionada em 45°. 

Para jogos de gêneros conhecidos, o reuso do mapeamento das ações nos dispositivos, 

seguindo padrões da indústria, é aconselhável com o intuito de facilitar o aprendizado da 

atribuição das funções pelo jogador. Por exemplo, em jogos com perspectiva em terceira pessoa, 

o designer deve optar por utilizar a alavanca direcional esquerda do controle para movimentar o 

avatar do jogador. 

Por customizável entendemos que o usuário deve ter a possibilidade de alterar o 

mapeamento das ações de acordo com sua preferência. Em jogos que utilizam o mouse como 

dispositivo de interação, deve ser possível inverter as funções dos botões, esquerdo e direito, 

adequando o jogo à parcela canhota do público.  

Por sua vez, os controles também devem ser consistentes, de modo que uma vez 

estabelecidos e aprendidos pelo usuário, estes devem permanecer nesta configuração até ao final 
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do jogo. Jogos como Dragon Age 2 (BioWare, 2011) permitem que o jogador escolha quaisquer 

três habilidades que seu personagem possua para atribuir a três botões do controle. Mesmo sem 

uma atribuição de ações fixas aos botões, uma vez estabelecida pelo usuário, esta definição 

permanecerá ativa até que o próprio jogador deseje alterá-la. 

Por fim, as respostas aos comandos do jogador devem ser dadas imediatamente, 

mantendo o usuário ciente do estado do jogo, demonstrando seu controle sobre seu avatar ou 

unidades. Em Diablo 3 (Blizzard, 2012), ao clicar com o mouse em uma região livre do terreno, 

instantaneamente, o avatar do jogador começa a andar naquela direção até chegar ao ponto 

indicado.  

 

2.4 Processo de desenvolvimento de jogos 

Como tanto o esquema de controle quanto o mapeamento das ações são aspectos 

importantes de um jogo, devemos entender como essa tarefa está contextualizada dentro do 

processo de desenvolvimento de jogos digitais. Fullerton (2009) divide o processo de 

desenvolvimento de jogos digitais em cinco etapas: Conceito, Pré-Produção, Produção, Controle 

de Qualidade, e Manutenção (Figura 5).  Na fase de elaboração do Conceito, Fullerton explica 

que inicialmente uma empresa deve firmar contrato com uma publicadora. Para tal, a empresa 

deve ter um planejamento de produção juntamente com um calendário de tarefas e entregas, 

mostrando que a empresa compreende o que é necessário para a produção de um jogo incluindo 

o orçamento geral com custos da equipe e material. A empresa deve ainda apresentar um 

documento contendo a ideia central do jogo, para que a publicadora possa julgar se seu público 

está interessado no tipo de jogo proposto e o potencial que o jogo tem de se tornar rentável, 

além dos riscos envolvidos na sua produção.  

 
Figura 5: Processo de desenvolvimento de jogos 
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Fonte: Fullerton (2009) 

Após a aprovação pela publicadora, a empresa desenvolvedora inicia a etapa de Pré-

Produção. Nesta etapa, a equipe desenvolvedora deve testar o uso de novas tecnologias e 

especificar quais tecnologias e ferramentas serão utilizadas no projeto. Através da construção de 

uma primeira versão do jogo, ela pode assegurar a viabilidade do conceito, desta forma 

comprovando que as ideias diferenciais do projeto são realmente divertidas e chamarão a 

atenção do público. Consequentemente, a documentação que descreve o projeto também deve 

ser mais específica e detalhada, contemplando lições aprendidas durante a construção da 

primeira versão funcional do jogo. 

Por sua vez, a fase de Produção deve ser a mais extensa, onde a equipe desenvolve a 

maior parte do código, além de integrar os demais elementos gráficos e sons do jogo. Os níveis 

devem ser construídos e todo o conteúdo do jogo deve ser incluído até alcançar o marco 

denominado Versão Alpha. Benthke (2003) explica como a versão em que todas as propriedades 

do jogo estão implementadas e suas funcionalidades completas, contudo ainda podem existir 

erros de interface e balanceamento de dificuldade. A seguir, a etapa de Controle de Qualidade 

deve certificar que todas as propriedades do jogo estejam funcionando corretamente, incluindo 

efeitos especiais, inteligência artificial, infraestrutura de rede para partidas multijogadores, as 

animações devem estar fluídas e os sons concluídos e sincronizados, além do esforço 

concentrado no balanceamento dos níveis do jogo. Por fim, devido ao acesso obrigatório da 

maioria das plataformas de jogos à Internet, é possível realizar correções nos jogos mesmo após 

seu lançamento. A empresa deve continuar o aprimoramento do jogo na etapa de Manutenção, 

corrigindo bugs, melhorando a performance do jogo, ou mesmo, estendendo o jogo na forma de 

conteúdo para download. 

A definição dos controles do jogo deve iniciar juntamente com a Concepção do jogo, 

porém só será plenamente estabelecida durante a etapa de Pré-Produção, quando a equipe 

deverá desenvolver o primeiro protótipo funcional do jogo contendo suas principais 

características. O propósito da etapa de Pré-Produção é a validação do conceito do jogo através 

de uma demonstração das funcionalidades diferenciais do jogo. Dependendo da quantidade e 

complexidade de opções que serão oferecidas ao jogador, a definição do esquema do controle e 

o mapeamento das ações podem ser concluídos ainda na etapa de Pré-Produção, ou seguir até à 

fase de Produção. Jogos que tenham seu diferencial devido ao comportamento realista de 

inteligência artificial ou do estilo gráfico associado a uma técnica de renderização diferenciada, 

provavelmente, terão seus controles definidos ainda na etapa de Pré-Produção. Jogos que 

tiverem controles inovadores ou uma grande quantidade de interações deverão estender o estudo 
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dessas interações até à fase de Produção no intuito de garantir que serão implementados 

corretamente. 

2.5 Relações entre o jogador e seu avatar 

Westcott (2009) compara a relação entre o jogador e seu personagem do jogo com a 

atividade do manipulador de marionetes, porém nos videogames, o jogador exerce o papel tanto 

do atuador quanto de plateia, pois assiste ao resultado de suas ações imediatamente na tela. Para 

reduzir ou até mesmo fazer desaparecer a barreira entre o jogador e seu avatar, autores como 

Richard Rouse (2001), Tracy Fullerton (2008), Steve Swink (2009) e Scott Rogers (2010) 

concordam que o esquema de controle e o mapeamento das ações devem ser bem estruturados. 

A consequência obtida do aumento da conexão entre o jogador e seu avatar é entendida como 

imersão no jogo.  

Reforçando este conceito, segundo o psicólogo Csikszentmihalyi (1990), para que uma 

experiência seja considerada ótima durante a realização de uma atividade, o participante deve 

ter controle sobre suas ações, porém, não deve ter controle sobre toda a situação em que está 

inserido. Esse conceito foi denominado como Paradoxo do Controle, e no âmbito dos jogos 

digitais pode ser entendido como o jogador tendo conhecimento e habilidade para executar os 

comandos que lhe estão disponíveis, porém em estado contínuo de conflito com o ambiente 

artificial criado pelo jogo. O Paradoxo do Controle é um dos oito componentes da teoria do 

Fluxo (no original em inglês Flow) definida como um estado emocional e psicológico de foco e 

engajamento no qual a pessoa tem a sensação de felicidade, realização e conquista.  

Para alcançar essas sensações, também é importante entendermos a relação entre as 

habilidades do jogador e as habilidades do seu avatar. Schell (2008) considera que jogos 

requerem do jogador um conjunto de habilidades que podem ser classificadas em três grupos: 

habilidades físicas, mentais e sociais. As habilidades físicas envolvem força, destreza, 

coordenação e resistência. Já as habilidades mentais exigem do jogador maior capacidade de 

observação, memorização e solução de problemas. Por sua vez, as habilidades de coordenar 

membros de um time, influenciar outros jogadores e prever a estratégia dos adversários fazem 

parte do conjunto de habilidades sociais. O autor descreve as habilidades do jogador como 

habilidades reais, enquanto as habilidades virtuais são aquelas que seu avatar possui e 

normalmente evoluem à medida que o jogo progride. E essas habilidades virtuais são as 

responsáveis por dar a sensação de poder ao jogador mesmo que este ainda continue apenas 

apertando os mesmos botões. Por exemplo, em jogos de ação como os da série God of War 

(SCE, 2005), Kratos, o personagem do jogador, aprende diferentes golpes que são realizados 

pelo jogador apenas variando a ordem que aperta o mesmo conjunto de botões. Neste caso, o 

jogador estaria utilizando tanto suas habilidades físicas, ao conseguir pressionar os botões no 



34 
 

 
 

instante correto, quanto suas habilidades mentais, ao memorizar a sequência correta de botões 

que deve pressionar.  

Com relação à correspondência direta entre as habilidades reais e virtuais, Swink (2009) 

adverte que a equiparação entre as duas pode ser demasiadamente restritiva, ou mesmo 

inadequada, dependendo dos dispositivos de interação disponíveis. Podemos admitir que jogos 

baseados em dispositivos de rastreamento corporal (p. ex.: Microsoft Kinect) devem, a priori, 

manter próximos os níveis das habilidades entre o jogador e seu avatar. Jogos como os da série 

Prince of Persia (Ubisoft, 2003), na qual o personagem do jogador é capaz de correr pelas 

paredes, podem frustrar o usuário caso o designer do jogo insista em manter o mapeamento 

direto da posição do jogador com seu representante virtual, ou mesmo poderá causar acidentes 

domésticos. 
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3 Trabalhos relacionados 

Este capítulo compreende uma investigação sobre pesquisas recentes no âmbito do 

design de interação com diferentes dispositivos e as respectivas técnicas de interação abordadas 

dentro do escopo de dispositivos selecionados para esta tese. Os artigos elegidos para compor 

este capítulo foram escolhidos seguindo a metodologia descrita a seguir e divididos por 

dispositivo de interação nas subseções botões digitais, alavancas direcionais analógicas, telas 

sensíveis ao toque, wands e dispositivos de rastreamento corporal. 

3.1 Revisão sistemática da bibliografia 

Para a realização da revisão sistemática da bibliografia foram utilizados os quatro bancos de 

artigos científicos com a maior quantidade de artigos na área de ciência da computação: ACM, 

IEEE, ScienceDirect e Springer Link. Uma vez selecionados os bancos de artigos que seriam 

utilizados para a pesquisa, a próxima etapa constituiu na escolha das palavras-chave que seriam 

utilizadas para encontrar os artigos relacionados ao tema de técnicas de interação. Para este 

propósito foram escolhidas nove combinações de busca contendo a expressão “interaction 

technique” além de outro termo complementar contendo a palavra “game”: 

 "interaction technique" e "game design" 

 "interaction technique" e "game user experience" 

 "interaction technique" e "game experience" 

 "interaction technique" e "game immersion" 

 "interaction technique" e "game design patterns" 

 "interaction technique" e "game controller" 

 "interaction technique" e "game interface" 

 "interaction technique" e "game input" 

 "interaction technique" e "game patterns" 

Ao todo, as buscas retornaram um total de 346 itens listados, dos quais foram arquivados 

231. Os demais 115 artigos foram redundâncias de buscas anteriores, editoriais de periódicos, 

sumários de anais de conferências ou artigos protegidos por contratos de direitos autorais.  

A partir dos 231 artigos resultantes do processo de busca foi realizada uma primeira 

filtragem em busca de falsos positivos, ou seja, artigos que possuem os termos pesquisados, 

porém, estes são apenas citados ao longo do texto, de forma que as técnicas de interação não são 

o foco do trabalho. Desta forma, 149 foram excluídos por terem sido considerados falsos 

positivos, e apresentarem contribuições nas áreas de interação com sistemas de produção, 

interação com robôs, outras aplicações de entretenimento como publicidade ou instalações 
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artísticas, arquitetura e Computer Aided Design – C.A.D., realidade virtual para simulações de 

segurança, e reabilitação física. Outras 36 publicações foram descartadas por serem artigos 

curtos com até cinco páginas apresentando pesquisas em andamento ou sem avaliações 

conclusivas. 

A revisão sistemática resultou em um conjunto de 46 artigos selecionados, dos quais 22 

obtidos na base da ACM, 9  na da IEEE, 9 na da ScienceDirect e 6 na base da SpringerLink. A 

partir deste conjunto, os artigos foram classificados em 14 categorias de acordo com os 

dispositivos de interação utilizados como base nas pesquisas: interfaces neurais, dispositivos 

móveis, direção do olhar, controles de videogame, mouse, canetas, dispositivos de rastreamento 

corporal, telas sensíveis ao toque, varinhas, volantes, interação com os pés, gestos com as mãos, 

reconhecimento de voz, e respiração. Considerando que o escopo do presente trabalho aborda 

cinco dispositivos de interação, botões digitais, alavancas direcionais analógicas, wands, telas 

sensíveis ao toque e dispositivos de rastreamento corporal, foram selecionados 22 artigos 

correspondentes a estas categorias para compor a sessão de trabalhos relacionados desta tese.  

 

3.2 Pesquisas de interação com botões digitais 

As possibilidades de uso do botão digital foram estudadas por Green (2005), no entanto, 

sua pesquisa descreve apenas as possibilidades de uso de forma abstrata, como: “Manter botão 

pressionado = ativa ação A, Soltar botão = ativa ação B”. Por outro lado, a proposta apresentada 

em nossa pesquisa adota uma análise centrada nas experiências dos usuários, atribuindo 

significado às diferentes técnicas de interação, ao invés de abstrações como “ação A” ou “ação 

B”. Para este fim, tentamos relacionar as ações executadas dentro do ambiente do jogo com as 

realizadas pelo jogador. 

Técnicas de interação para botões digitais também foram alvo de investigação de 

Rekimoto et al (2003). Porém, a pesquisa focou no desenvolvimento de um novo hardware, 

chamado teclado PreSense, um dispositivo de entrada equipado com sensores de toque, 

permitindo que os botões emitissem três estados diferentes ao invés do sinal digital comum 

(Figura 6). Cada um dos botões era capaz de enviar informação de um terceiro estado “tocado” 

entre os dois estados tradicionais, “solto” e “pressionado”.  Os autores propuseram técnicas de 

interação e combinações destas, desde o uso do estado “tocado” para prever os resultados das 

tarefas que realmente pressionasse o botão até à identificação de gestos ao deslizar o dedo pela 

superfície do teclado. Mesmo com um trabalho prioritariamente centrado no desenvolvimento 

do dispositivo de interação, o conceito de trabalhar com os diferentes estados gerados pelo 
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dispositivo de interação apresentado pela pesquisa é aplicável a outros cenários com o objetivo 

de conceber técnicas de interação inovadoras. 

Figura 6: Teclado com botões de três estados – “fora de alcance”, “tocado, “pressionado” 

 

Fonte: Rekimoto et al (2003) 

McCann e Pollard (2007) concentraram a sua pesquisa no impacto das interações na 

experiência do usuário através da capacidade de resposta do sistema às entradas do usuário. Os 

autores sugerem um modelo baseado em fragmentos de movimento capazes de adaptar a 

animação do personagem na tentativa de reduzir a frustração causada por erros involuntários ao 

fazer o avatar percorrer o cenário do jogo (Figura 7). Mesmo preocupados com a experiência do 

usuário, a pesquisa visa melhorar a qualidade da animação através da implementação das 

técnicas de interação, sem considerar se a técnica de interação representa apropriadamente a 

ação desejada. Por sua vez, esta tese considera a etapa anterior, quando o designer precisa 

determinar qual técnica de interação irá mapear as possíveis ações do jogo e não como elas 

serão representadas na tela. 

Figura 7: Protótipo para avaliação do tempo de resposta da animação do avatar 

 

Fonte: McCann e Pollard (2007) 

Por fim, o artigo de Flatla et al. (2011) investiga a motivação dos usuários durante 

procedimentos de calibração de controles. O conceito de gamification é aplicado para as tarefas 

do pré-jogo no intuito de tornar esse momento mais agradável. Para alcançar seu objetivo, os 
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autores propõem um framework de calibração incluindo: tipos de calibração, tarefas centrais, 

mecânicas de jogo, elementos de design de jogos. Ao final, uma avaliação foi realizada com três 

cenários distintos. Para cada cenário foram desenvolvidos dois protótipos, onde o primeiro 

manteve a estrutura de um sistema simples com a execução obrigatória de tarefas, enquanto o 

segundo foi transformado em um minijogo, com regras, objetivo e pontuação (Figura 8). Em 

seguida foi realizado um teste comparativo pareado entre as duas versões de cada protótipo. O 

resultado mostrou uma significante diferença entre a satisfação dos usuários em favor do 

protótipo “gamificado”. O experimento demonstra uma iniciativa interessante de avaliação de 

experiência do usuário através de comparações de protótipos, porém o resultado pode ser 

considerado esperado, pois comparou um artefato mais complexo com outro mais simples, o 

que torna a comparação de certa forma injusta.  

Figura 8: Protótipo de atividade de calibração transformado em minijogo 

 

Fonte: Flatla et al. (2011) 

Sabendo do aumento dos lançamentos de jogos para múltiplas plataformas e motivados 

pelo desafio de integrar diferentes paradigmas de interação para vídeo games e PCs, Gerling, 

Klauser e Niesenhaus (2011) pesquisaram o impacto dos controles do jogo na experiência do 

jogador em jogos de tiro em primeira pessoa. Para tal, os autores realizaram testes com usuários 

em diferentes cenários, onde os participantes jogaram com teclado/mouse ou joysticks, 

independentemente se esses dispositivos eram os de sua preferência. O jogo escolhido como 

objeto para o estudo foi Battlefield: Bad Company 2, por se tratar de um exemplar bem 

conceituado pelo público e crítica especializada. Os pesquisadores não encontraram problemas 

relativos à interação com os diferentes esquemas de controle que impactassem, 

significantemente, na diversão dos jogadores. Por fim, os autores ressaltam que os designers de 

jogos deveriam focar seus esforços em criar mecânicas de jogos interessantes ao invés de ajustar 

os jogos para uma plataforma específica. Ainda, foi mencionada a necessidade do 

estabelecimento de paradigmas de interação comuns a diferentes plataformas, permitindo 

liberdade criativa aos designers de jogos quando projetando jogos para múltiplas plataformas. 
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3.3 Pesquisas de interação com alavancas direcionais analógicas – A.D.A. 

Lürig (2007) avaliou diferentes filtros que ajustam os dados enviados por A.D.A. para o 

sistema no intuito de melhorar a precisão do controle do jogador.  O autor identificou que 

distintos modelos/fabricantes de A.D.A. geram valores de entrada diferentes. Desta forma, caso 

o usuário realize um movimento circular completo com a alavanca, alguns modelos descrevem 

um círculo como resultado, enquanto outros apresentam um quadrado como forma resultante. 

Outro problema relacionado na pesquisa foi o curto espaço entre a posição inicial da alavanca e 

sua extensão máxima, juntamente com a presença de uma mola que puxa a alavanca para sua 

posição inicial, ocasionando a utilização de apenas dois estados pelo usuário, solto ou 

totalmente estendido, como forma de interação. O autor propõe uma abordagem onde é possível 

identificar a intenção do usuário ao interagir com o joystick para controlar seu avatar entre as 

ações de “ficar parado”, “andar” e “correr”, por exemplo, tornando as transições das animações 

mais fluídas. Para tal, a interação com a alavanca direcional analógica é dividida em regiões e o 

tempo em que a alavanca permanece em uma região é medido e utilizado como informação 

adicional na escolha da animação do personagem (Figura 9). 

Figura 9: As diferentes zonas utilizadas para interpretação da informação fornecida pelo joystick 

 

Fonte: Lürig (2007) 

Como mencionado anteriormente, é possível encontrar aplicações que utilizam apenas a 

informação da direção em que a A.D.A. foi deslocada, como a pesquisa de Sandnes e Aubert 

(2007). Neste estudo, os autores propõem uma técnica de interação para entrada de textos a 

partir de duas A.D.A.s, comumente encontrados em controles de consoles. A proposta divide os 

caracteres em dois grupos de forma semelhante à disposição de um teclado QWERTY (Figura 

10). Para cada A.D.A. são atribuídas oito direções distintas, em um total de dezesseis. O 

caractere só é registrado quando o usuário solta a A.D.A. para que este volte à sua posição de 

repouso, permitindo que o usuário verifique se sua ação foi correta. Considerando que existem 

mais de dezesseis caracteres em nosso alfabeto, algumas direções são ocupadas por mais de uma 
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letra. Por esta razão, os autores utilizam a abordagem sintática para evitar ambiguidades durante 

a digitação.  

Figura 10: Divisão das teclas para cada A.D.A.. As marcações em X indicam as posições de repouso das 

A.D.A. 

 

 

Fonte: Sandnes e Aubert (2007) 

Weber et al. (2010) adaptaram um sistema de um atlas cartográfico 3D para dar suporte 

ao uso de A.D.A. na navegação em globos virtuais, diagramas de blocos, além de mapas 2D 

(Figura 11). A iniciativa foi motivada pelo fato dos alunos em idade escolar terem familiaridade 

com este tipo de dispositivo de interação, reduzindo o tempo de aprendizagem dos controles da 

aplicação, permitindo maior foco no conteúdo da disciplina. A inovação do projeto também 

aumentou o interesse dos alunos devido à mudança de formato com que o conteúdo foi exibido 

com mais interatividade, pois, os alunos podiam explorar individualmente os mapas em seus 

computadores pessoais ou o professor poderia controlar remotamente o sistema diante de toda a 

classe. Os autores ainda ressaltam a importância da aplicação das técnicas de interação de jogos 

como forma de atrair novos usuários para outros tipos de sistema. 

Figura 11: Definição dos controles para navegação em globos, diagramas de blocos e mapas 2D 

 

Fonte: Weber et al. (2010) 
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Soltészová, Termeer e Gröller (2009) desenvolveram e avaliaram um sistema de pintura 

volumétrica em imagens tridimensionais de tomografias computadorizadas através de pincéis 

controlados por A.D.A., com o intuito de segmentar as veias da mão humana (Figura 12). O 

sistema implementado permitia ao usuário rotacionar, mover, escalonar e pintar com diferentes 

configurações de pincéis, podendo variar o tamanho e os métodos de seleção, por exemplo, 

pincel Gaussiano, pincel Detector de Bordas, e pincel Bilateral. Os resultados dos testes 

apontam que as A.D.A.s podem ser uma interface intuitiva para ferramentas de segmentação e 

navegação 3D, pois, mesmo os usuários inexperientes conseguiram realizar as tarefas com 

precisão. Outro atrativo deste tipo de dispositivo de interação está no fato de ser possível utilizá-

lo em pares, como são comumente encontrados em controles de videogames, de forma que em 

conjunto oferecem mais graus de liberdade que o dispositivo mouse.  

Figura 12: Exemplo de segmentação da veia da mão humana realizada por um usuário inexperiente com 

uma A.D.A. 

 

Fonte: Soltészová, Termeer e Gröller (2009) 

Nacke (2010) realizou um experimento usando eletroencefalograma (EEG) e 

questionário de presença espacial com o objetivo de medir os aspectos cognitivos durante uma 

sessão de jogo e o impacto da interação com A.D.A. e Wiimote na experiência do usuário 

(Figura 13). Como caso de uso foi escolhida a primeira fase do jogo Resident Evil 4 (Capcom, 

2007), pois suas versões para ambos os dispositivos são semelhantes. Os controles 

apresentavam diferenças nas ações de apontar e mirar a arma. Na versão para A.D.A., a ação de 

apontar seria acionada por um botão, enquanto mirar foi mapeada na A.D.A. direita do controle. 

Por sua vez, as duas ações foram atribuídas diretamente ao Wiimote, de forma que o próprio 

usuário deveria levantar e direcionar o Wiimote como desejado. Como previsto pelo autor, e 

confirmado pelos dados dos questionários aplicados, a versão do jogo com Wiimote obteve 

maior índice de presença espacial, pela opinião dos usuários, quando comparada com os 
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resultados da versão com A.D.A. No entanto, através da análise das informações geradas pelo 

EEG foi constatado um aumento nas ondas delta
2
 nos usuários autodenominados “dedicados”, 

indicando sonolência nesses participantes. Esse fato pode indicar que jogadores dedicados não 

necessitam se concentrar quando jogando com Wiimote. 

Figura 13: Medindo atividade cognitiva com EEG durante sessão de jogo na etapa do experimento com 

Wiimote 

 

Fonte: Nacke (2010) 

 

3.4 Pesquisas de interação com telas sensíveis ao toque 

Em sua pesquisa, McAllister (2011) investigou a usabilidade dos controles direcionais 

para movimentação e orientação de personagens em jogos de tiro para dispositivos com telas de 

toque. A partir do mapeamento de três características principais: o posicionamento dos 

controles, sua visibilidade, área de atuação; além do caso especial relativo ao seu 

comportamento quando posicionado próximo às bordas da tela. 

Os controles virtuais em telas de toque podem assumir posicionamento estático ou 

dinâmico (Figura 14), de forma que a primeira opção mantém os controles fixos em 

coordenadas previamente definidas pelos criadores do jogo. Por sua vez, a opção dinâmica fixa 

o widget na posição em que o usuário toca a tela, utilizando este ponto inicial como referência 

até que o usuário afaste o dedo da tela.  

                                                             
2 Ondas cerebrais possuem diferentes frequências de propagação. Especificamente, as ondas delta 
são caracterizadas pela frequência entre 1 e 4 Hz. Atividade cerebral em nível delta é mais 
proeminente durante o sono profundo ou em estado inconsciente.  
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No que diz respeito à visibilidade, os controles virtuais podem estar sempre visíveis ou 

serem renderizados apenas quanto o dedo do usuário entrar em contato com a tela. Referente à 

sua área de atuação, os controles virtuais podem ser restringidos para receber comandos apenas 

quando o usuário tocar dentro da área em que é representado ou também serem ativados mesmo 

quando o jogador tocar fora desta área.  

Cinco jogos similares, do gênero tiro com visão superior e movimentação planar foram 

analisados para demonstrar a aplicabilidade da teoria exposta pelo autor. Por fim McAllister 

conclui que a melhor configuração para este tipo de controle virtual é composta pelas 

características dinâmica, invisível, com resposta contínua. O autor cita a adaptação a diferentes 

tamanhos de mãos dos usuários e as formas de segurar o dispositivo como um dos benefícios 

desta abordagem. Ainda, são destacadas pelo autor algumas combinações das características 

listadas por ele que podem criar situações em que o usuário execute comandos indesejados. 

Dentro do estudo de McAllister devemos ressaltar sua recomendação quanto à 

visibilidade dos controles virtuais, pois telas sensíveis ao toque são ao mesmo tempo 

dispositivos de entrada e saída. Por esta razão tais dispositivos sofrem oclusão das mãos e dedos 

do usuário e não convém adicionar mais elementos flutuantes sobre a imagem do jogo. 

Figura 14: Posicionamento dinâmico dos controles virtuais 

 

Fonte: McAllister (2011) 

Telas sensíveis ao toque também são comumente utilizadas com canetas como 

dispositivos auxiliares. Seu uso traz benefícios como maior precisão na interação devido a sua 

ponta ter uma área de contato menor, além de seu formato mais fino reduzir a oclusão 

provocada pelo dedo e mão do usuário. Por sua vez, Oshita (2005) estudou técnicas de interação 

com canetas ativas para o controle e animação de personagens humanos. Em seu experimento o 

autor utilizou uma mesa digitalizadora do modelo Intous 2 da fabricante Wacom. Ela é capaz de 

registrar quatro graus de liberdade, onde dois são referentes à posição em que a caneta toca a 



44 
 

 
 

mesa e os outros dois dados são o grau e a direção da inclinação da caneta. A Intuos 2 ainda é 

capaz de registrar uma quinta informação da pressão sobre sua ponta.  

No estudo de Oshita (2005), a partir da combinação destas informações o usuário era 

capaz de fazer o personagem andar, correr, virar, inclinar, abaixar e pular, além de combinar 

movimentos como andar abaixado (Figura 15).  As técnicas de interação implementadas para a 

execução dessas ações foram: para andar o usuário deveria traçar um percurso para que o 

personagem andasse pelo caminho, a ação de correr foi especificada como uma variação de 

andar de forma que o usuário deveria apenas realizar o movimento com a caneta mais rápido, 

por sua vez o sistema limitava a velocidade máxima da animação para evitar movimentos 

incoerentes. Para inclinar o personagem foi escolhido o mapeamento direto dos parâmetros de 

direção e inclinação da caneta. A técnica de interação selecionada para representar o pulo foi 

tocar rapidamente em dois pontos distantes entre si de forma a permitir o cálculo da direção do 

pulo que também possuía um limiar com o propósito de evitar animações não naturais, a altura 

do pulo assim como a informação para a ação de abaixar foi obtida através da pressão realizada 

sobre a ponta da caneta.   

Oshita (2005) avaliou suas técnicas de interação com uma versão de seu protótipo 

adaptada para duas alavancas direcionais analógicas mais dois botões digitais. O autor criou oito 

cenários de teste, dos quais quatro possuíam obstáculos e aplicou o teste em cinco voluntários, 

analisando quantas vezes o personagem saiu do percurso, a quantidade de colisões com os 

obstáculos, o tempo de conclusão da tarefa. Os resultados indicam que a interação baseada na 

caneta foi mais precisa principalmente ao percorrer caminhos mais estreitos. Foi observada uma 

tendência dos usuários ao utilizarem as alavancas digitais analógicas de sempre empurrá-la ao 

máximo ou soltá-la, tratando as alavancas como dispositivos binários, sem fazer uso de seus 

estados intermediários, fato relacionado com o aumentou da quantidade de vezes que o 

personagem saía do percurso.   
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Figura 15: Mapeamento das ações do personagem para interação através de superfícies sensíveis ao 

toque combinadas com canetas 

 

Fonte: Oshita (2005) 

Goh et al (2012) definiu cinco padrões de design de interação para jogos colaborativos 

em superfícies multitoque baseado em suas observações sobre um experimento realizado com 

alunos de ensino fundamental enquanto utilizavam o jogo Keep Our Rivers Clean. O primeiro 

padrão descrito pelo autor foi “usar espaço físico e territorialidade ao posicionar pontos de toque 

específicos para usuário”. Podemos entender este padrão como a criação de pontos de interesse 

de um usuário na área de outro jogador como mecanismo para fomentar a interdependência 

entre os participantes. Em segundo, temos o padrão “criar objetos com pontos de toque 

múltiplos distribuídos espacialmente para encorajar a colaboração”, ou seja, esses pontos devem 

ser tocados simultaneamente por mais de um jogador para que a função do objeto seja ativada 

corretamente (Figura 16). Por sua vez, o padrão “usar pontos de toque múltiplos para remover 

um item ou evento desejado por todos os participantes”, obriga aos jogadores negociarem quem 

receberá tal vantagem de maneira a racionalizar as necessidades do grupo e tomar a decisão que 

trará mais benefícios a todos. Como quarto padrão identificado temos “usar sub-objetivos que 

requeiram ações simultâneas e corretamente articuladas entre todos os jogadores ou soluções 

mais lentas se apenas alguns jogadores colaborarem”, esta solução visa integrar todos os 

participantes, mesmo aqueles menos aptos no jogo. Por fim, os autores relacionam “usar sons 

reconhecíveis como indicativos de atividades exclusivamente colaborativas”, assim os jogadores 

poderão deliberar previamente qual a melhor atitude a ser tomada.  

Goh et al (2012) nos mostra como podemos observar e associar o comportamento dos 

usuários para a construção de padrões, neste caso específico, focados na interação social através 

de jogos colaborativos em dispositivos com telas sensíveis ao toque. Desta forma, a linguagem 

de padrões auxiliou na descrição e associação das técnicas de interação como arrastar com 

múltiplos pontos de contato e seu significado social perante os participantes do jogo.  
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Figura 16: Jogadores colaborando para arrastar o objeto dentro do ambiente do jogo 

 

Fonte: Goh et al (2012) 

 

Hamilton, Kerne e Robbins (2012) pesquisaram técnicas de interação de alta 

performance para telas sensíveis ao toque auxiliadas por canetas voltadas para os praticantes de 

eSports, mais especificamente, jogos de estratégia em tempo real (real-time strategy – RTS). Os 

autores argumentam que devido à natureza competitiva da atividade de seus usuários é 

necessário que as técnicas de interação utilizadas em campeonatos devam agilizar ao máximo a 

execução das ações dentro do ambiente do jogo, criando uma vantagem estratégica em relação 

aos outros competidores. Foram definidas novas técnicas de interação para as cinco tarefas 

consideradas mais importantes pelos jogadores: selecionar unidades, comandar unidades, 

controlar grupos, gerenciar unidades e construções, e ajustar visualização da câmera. A partir de 

testes práticos com dez participantes experientes em jogos RTS, o estudo obteve resultados 

favoráveis ao uso das técnicas de interação propostas nos quesitos diversão, engajamento e 

expressividade. Devido ao fato de uma das características melhor avaliadas pelos jogadores ter 

sido o engajamento, os autores analisam que tal resultado advém da aplicação do conceito de 

manipulação direta aplicado na concepção das técnicas de interação. Este pensamento é 

reiterado pela preferência dos participantes pelas técnicas de interação para ajustar a 

visualização e controlar unidades, as mais representativas deste conceito. Através desta pesquisa 

podemos entender como as técnicas de interação podem ser aplicadas com diferentes propósitos, 

neste caso, aumentar a velocidade com que os jogadores conseguem comandar seu exército. 

Jogos RTS exigem do jogador o controle de múltiplos elementos de jogo simultaneamente 

(Figura 17), de forma que o usuário não possui uma representação única e direta dentro do 
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ambiente do jogo. Assim, este gênero de jogos necessita de técnicas de interação que acelerem o 

gerenciamento das tropas, diferentemente do gênero “ação e aventura” que deve priorizar uma 

conexão mais próxima entre as ações do jogador e seu avatar. Devido a esta diversidade de 

dinâmicas proporcionada pelos distintos gêneros de jogos, os designers de jogos devem projetar 

diferentes conjuntos de técnicas de interação adequados a cada situação, mesmo que o objetivo 

seja o mesmo, aumentar o fator engajamento do jogador. 

Figura 17: Usuário comanda diretamente um grupo de unidades 

 

Fonte: Hamilton, Kerne e Robbins (2012) 

Schild e Masuch (2010) investigaram o design de jogos para grandes telas sensíveis a 

múltiplos toques. Além da interação entre os jogadores em atividades colaborativas, outro 

aspecto pesquisado foi à adequação das metáforas na escolha das técnicas de interação para cada 

ação disponível no jogo, utilizado como estudo de caso. Os autores relacionam a necessidade 

por interfaces intuitivas com o conceito de affordance, que pode ser entendido como a 

percepção do usuário sobre um determinado objeto e como ele deve ser utilizado. Para a 

concepção do jogo Magic Garden, os autores se basearam nos padrões de interação entre 

jogadores e jogo propostos por Fullerton para criar padrões de interação para dispositivos 

sensíveis ao toque. Assim, o jogo seria composto de vários minijogos de forma que diferentes 

jogadores deveriam cuidar de diferentes partes do jardim, incluindo, plantar flores, regá-las, 

afastar insetos e fazer chover. Uma vez definidas as possíveis ações do jogador, foram 

escolhidas as técnicas de interação que melhor representassem essas ações, como arrastar a 

semente para uma cavidade para completar a ação de plantar, deslizar o dedo sobre um inseto 

para afastá-lo das flores ou utilizar o gesto de pinça sobre uma nuvem cinzenta para “espremê-

la” e fazê-la chover (Figura 18). Nesta pesquisa, Schild e Masuch (2010) reiteram a importância 

do usuário ter fácil acesso ao jogo e de ser o mais intuitivo possível, e uma das maneiras de 
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alcançar este objetivo é através da escolha apropriada das técnicas de interação para representar 

as ações do jogo.  

Figura 18: O jogador pode arrastar sementes para plantá-las (esq.) e ou espremer nuvens para fazer 

chover (dir.) 

 

Fonte: Schild e Masuch (2010) 

3.5 Pesquisas de interação com wands 

Sensores inerciais são capazes de medir movimentos lineares e podem ser divididos em 

duas classes: acelerômetros e giroscópios, onde os primeiros registram a aceleração linear 

aplicada sobre o objeto enquanto os segundos fornecem a velocidade angular do dispositivo 

(Loviscach, 2009). Por sua vez, dispositivos wand utilizam a tecnologia dos sensores inerciais 

para facilitar o seu manuseio pelos usuários. Com esta configuração, uma wand é classificada 

como ativa, pois é responsável por gerar e transmitir os dados capturados, enquanto as wands 

passivas fazem uso de hardware externo a sua estrutura para rastrear sua posição ou orientação, 

tais como câmeras óticas ou infravermelhas (Melo, Breyer e Kelner, 2013). 

A utilização de wands para manipulação de ambientes virtuais possui aplicações que 

datam dos meados dos anos 90 como visto nos experimentos de Levine et al (1996).  Por sua 

vez, Ciger et al (2003) implementam uma versão simplificada da wand apenas com um 

acelerômetro preso a uma haste. Ciger também afirma que wands são mais adequadas a sistemas 

de realidade virtual colaborativos presenciais com telas de grande porte, pois facilitam a 

manipulação do dispositivo por várias pessoas sem o inconveniente de retirar e calçar luvas de 

dados, por exemplo. No entanto, o lançamento do Nintendo Wii (Nintendo, 2006) em 2006, que 

possuía o Wii Remote ou Wiimote como seu principal controle, foi o responsável pela 

popularização deste tipo de dispositivo (Loviscach, 2009).  Wands podem servir como 

dispositivos de interação para criação de aplicações em diversas áreas além do entretenimento, 

tais como, visualização de informação na área médica, expressão musical, socialização, 

educação da higiene bucal e reconhecimento de caracteres e gestos, como descritos a seguir. 

A pesquisa de Gallo, De Pietro e Marra (2008) demonstra como o Wiimote pode ser 

utilizado em aplicações na área médica, mais especificamente, na manipulação de dados e 

modelos 3D para a análise de anatomia (Figura 19). Os autores defendem que o principal 
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benefício da utilização de sistemas e modelos 3D encontra-se na interação natural com a 

informação, de forma que os profissionais da área não precisam reconstruir mentalmente o 

modelo 3D a partir de imagens 2D. Para o desenvolvimento da aplicação foram implementadas 

as ações de apontar, transladar, rotacionar, aproximar e aparar, em um ambiente de realidade 

virtual imersivo visualizado através de óculos polarizados. 

Figura 19: Manipulação de modelos 3D para o estudo de anatomia 

 

Fonte: Gallo, De Pietro e Marra (2008) 

Bott, Crowley e LaViola Jr. (2009) desenvolveram um aplicativo musical no qual 

implementaram quatro instrumentos musicais para serem tocados com o Wiimote: bateira, 

guitarra, teremim e violino (Figura 20). Para tal, foram interpretados os movimentos nos três 

eixos registrados pelo acelerômetro do Wiimote, além da proximidade com a Sensor Bar. Desta 

forma, o usuário pode trocar de instrumento apenas mudando o movimento que está realizando. 

Os pesquisadores realizaram uma avaliação comparativa entre seu protótipo chamado “One 

Man Band” com o Wii Music, porém, seus resultados foram pouco conclusivos devido à baixa 

quantidade de participantes em seu experimento, apenas dezesseis voluntários. Contudo, os 

autores observaram indicadores sobre as preferências dos usuários e como cada um entende e 

prefere interagir com sistemas musicais, variando entre os perfis dos usuários que valorizavam a 

liberdade de expressão ao tocar e os que necessitavam da partitura para guiá-los na produção de 

sons mais coerentes.  
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Figura 20: Interações de bateira, guitarra, teremim e violino com Wiimote 

 

Fonte: Bott, Crowley e LaViola Jr. (2009) 

O Wiimote pode ser utilizado não apenas para criação de jogos comerciais como 

também para jogos baseados em atividades físicas como mostram Morelli, Foley, Columna, 

Lieberman e Folmer (2010). Neste estudo, os pesquisadores trabalharam com crianças 

portadoras de deficiências visuais no intuito de melhorar sua qualidade de vida e possibilidade 

de socialização (Figura 21). Para alcançar esse objetivo, desenvolveram um jogo de tênis que 

utilizava o feedback auditivo para indicar o instante em que o usuário deveria realizar o 

movimento para rebater, mantendo a interação por gestos. Os resultados obtidos revelam que 

não houve diferença significativa no nível da atividade física, ou seja, se manteve entre 

moderada e alta, cumprindo com o objetivo de criar uma atividade saudável e divertida 

simultaneamente.  

Figura 21: Crianças com deficiência visual interagindo com Wiimote 

 

Fonte: Morelli, Foley, Columna, Lieberman e Folmer (2010) 
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Por sua vez, Gerling, Klauser e Masuch (2010) optaram por uma abordagem diferente 

quando utilizaram o Wiimote como câmera ao criar um sistema educativo voltado para o ensino 

de bons hábitos de higiene bucal, para crianças em idade escolar (Figura 22). Nesta pesquisa, a 

escova de dente foi adaptada como dispositivo de interação ao adicionar um adesivo refletor de 

raios infravermelhos na escova de dente, permitindo que os usuários interagissem com o próprio 

objeto alvo do estudo. Os resultados dos experimentos com usuários enfatizam que os 

benefícios de interagir com objetos do mundo real podem facilitar a compreensão dos usuários 

sobre o sistema. 

Figura 22: Aplicação para ensino de bons hábitos de higiene bucal para crianças 

 

Fonte: Gerling, Klauser e Masuch (2010) 

Lee, Liu, Chen & Chen (2011) desenvolveram um classificador de movimentos capaz 

de reconhecer caracteres do alfabeto chinês, japonês e inglês, incluindo um sistema de 

tolerância a erros, importante na redução dos efeitos causados pelo ruído gerado pelos 

acelerômetros (Figura 23). Utilizando a mesma técnica, também foram implementados os 

reconhecimentos de algumas formas geométricas como triângulos, retângulos, círculos, 

integrados a uma ferramenta de desenho e pintura. Porém, o protótipo foi testado apenas com 

onze voluntários, os quais responderam a um questionário de escala numérica de cinco pontos 

sobre a facilidade de uso, seu interesse pela aplicação e o quanto a considerava intuitiva. As 

médias dos resultados obtidos, 3.6, 3.8 e 2.5 respectivamente, foram considerados satisfatórios 

pelos autores que por fim indicaram a necessidade de melhorias no reconhecimento de 

movimentos não intencionais feito com Wiimote. 
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Figura 23: Classificação dos movimentos 

 

Fonte: Lee, Liu, Chen & Chen (2011) 

 

3.6 Pesquisas de interação com dispositivos de rastreamento corporal 

Berthouze (2013) pesquisou a relação da linguagem corporal expressa através de gestos 

com o engajamento dos usuários ao experimentarem jogos digitais. A taxonomia de 

movimentos corporais proposta pela autora é dividida em cinco categorias (Figura 24). 

Inicialmente, a autora descreve os “Movimentos para controle de tarefas” que são aqueles gestos 

que o usuário deve realizar para executar as ações dentro do ambiente do virtual e efetivamente 

progredir no jogo, como balançar o braço para rebater a bola em uma partida de tênis. 

Por sua vez, os “Movimentos facilitadores de tarefas” são aqueles que o jogador realiza, 

conscientemente ou inconscientemente, que o auxiliam durante o processo de tomada de decisão 

durante a partida do jogo. Esses movimentos podem ou não ser gestos válidos como comandos 

para o jogo. Por exemplo, um jogador ficar movimentando o ângulo da câmera do jogo 

enquanto decide se deve seguir pela porta à esquerda ou pela porta à direita. 

A seguir, os “Movimentos de interpretação de personagem” assim como os 

“Movimentos facilitadores de tarefas” não possuem função prática em relação ao progresso do 

jogo, são os comandos que o usuário faz por incorporar e reagir coerentemente com o seu 

avatar.  Na situação em que uma bomba explode próxima ao personagem do jogador, mesmo 

sabendo que a bomba já detonou e caso ela tivesse que afetar seu personagem já o teria feito, 

ainda assim, ele ativa o comando para que seu avatar abaixe. Conscientemente o jogador sabe 

que esta ação, em termos de progresso é irrelevante, porém, esta deveria ser a reação natural de 

alguém que passa por este tipo de situação. Então, para manter a coerência dentro do ambiente 

do jogo, o jogador prefere realizá-la. 

As “Expressões afetivas” são aqueles gestos que demonstram o estado de espírito do 

jogador, podendo ser positivo ou negativo durante a sessão de jogo. Em geral não são 
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reconhecidos como entradas válidas para o sistema. Por exemplo, o jogador pode levantar os 

braços para comemorar uma vitória ou abaixar a cabeça em desapontamento por uma derrota.  

Por fim, as “Expressões de comportamento social” são os gestos que possuem função de 

comunicação entre os jogadores. Os sistemas dos jogos, comumente, não reconhecem esses 

movimentos como comandos para o jogo, mesmo que possuam função estratégica no desenrolar 

do jogo. Em jogos cooperativos multijogadores, os usuários podem sinalizar suas intenções p 

ara outros jogadores através de gestos, chamando sua atenção para uma melhor coordenação de 

ações.  

O estudo de Berthouze mostra como uma variedade de gestos realizados pelos jogadores 

não são aproveitados pelos designers de jogos para melhorar a experiência proporcionada pelos 

jogos e consequentemente o engajamento e a imersão dos usuários. Porém, não tem como 

propósito aprofundar o conhecimento relativo de como os “Movimentos para controlar tarefas” 

devem ser definidos e como são interpretados pelos jogadores. 

Figura 24: Modelo de engajamento baseado em movimentos corporais 

 

Fonte: Berthouze (2013) 

Francese, Passero e Tortora (2012), em sua pesquisa, comparam as técnicas de interação 

entre Wiimote e Kinect utilizando a navegação em ambientes 3D como cenário de teste. O 

protótipo desenvolvido para com o Wiimote também fez uso da extensão Nunchuck para a 



54 
 

 
 

composição do movimento tridimensional, utilizando a metáfora de um guidão de motocicleta. 

Desta forma, o usuário deveria rotacionar o Wiimote em torno de seu maior eixo para controlar 

a velocidade do movimento, como mostra a Figura 25. Para controlar os movimentos com a 

versão para o Microsoft Kinect, o usuário deveria estender os braços lateralmente e posicionar 

os antebraços direcionados para frente como mostra a Figura 25. Ambas as versões 

possibilitavam a realização das mesmas interações, no entanto, para o protótipo baseado no 

Kinect foi implementado um item de feedback adicional na forma de um avião de papel 

responsável por facilitar a orientação do usuário. O experimento conduzido com usuários 

utilizou um questionário fechado com doze perguntas baseado em uma escala Likert de sete 

pontos, como método de avaliação. As perguntas foram separadas em três categorias, 

Envolvimento, Fatores de distração, e Controle do usuário.  Os resultados obtidos nesta 

pesquisa mostram uma vantagem nos índices das respostas dos participantes do experimento em 

favor do protótipo baseado no Kinect relativo à experiência de imersão e presença. 

Figura 25: Interações com protótipos utilizando Wiimote e Kinect 

 

Fonte: Francese, Passero e Tortora (2012) 

Adams (2012) relata sua experiência no desenvolvimento de um jogo baseado em 

Microsoft Kinect para a franquia do filme Gato de Botas derivado da série Sherk do estúdio 

Dreamworks. O autor descreve o processo de desenvolvimento e definição das interações que o 

usuário deveria executar ao longo do jogo. O processo de criação do jogo se desenrolou através 

de vários ciclos iterativos de forma que a equipe ao final listou cinco lições aprendidas com as 

experiências proporcionadas pelo projeto.  Inicialmente o autor recomenda que os 

desenvolvedores tenham como principal preocupação o reforço da ligação entre o jogador e o 

personagem o qual ele controla, e devem priorizar as ações que o usuário realiza. 

A seguir, o autor adverte que é aconselhável que as ações do jogador sejam exageradas 

para que este se sinta mais heroico e não apenas mapeadas diretamente no seu avatar (Figura 

26). Caso contrário, a disparidade entre as capacidades físicas entre o usuário e sua 
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representação virtual influenciará negativamente na experiência de imersão. Por exemplo, uma 

vez os movimentos do Gato de Botas mapeados diretamente dos movimentos do jogador, o 

Gato de Botas deixará de se comportar como Gato de Botas e irá se mover como o jogador, que 

não possui, nem deveria possuir o mesmo estilo e carisma que o personagem.  

Para que o tempo de resposta do jogo aos gestos do usuário seja reduzido, os gestos 

devem ser propositalmente diferentes, permitindo que as informações fornecidas pelo Microsoft 

Kinect sejam interpretadas de forma antecipada. Mesmo que essa abordagem permita o 

acontecimento de falsos positivos, segundo o autor, isto nunca se tornou um problema real, pois 

demandaria dos jogadores um comportamento deliberadamente não natural, de forma que essa 

atitude vai de encontro aos próprios interesses do usuário. Por sua vez, para desferir um golpe 

frontal de espada com o Gato de Botas, o jogador deveria estender seu braço direito para frente, 

porém, o sistema já disparava o evento do golpe de espada quando o usuário ainda estava com o 

braço parcialmente estendido. Caso o jogador interrompesse o movimento com o braço na 

metade do gesto, o Gato de Botas continuaria a realizar o golpe. Porém, este comportamento 

não faz parte da índole do jogador que por sua vez prefere que a ilusão do jogo se mantenha. 

Ainda, o autor reforça que durante todo o processo de desenvolvimento do jogo, é 

aconselhável que sejam realizados testes com o público para que ajustes sejam feitos aos estilos 

de jogar dos usuários. Assim, as caraterísticas do jogo é que devem ser adaptadas aos jogadores 

com um grau adequado de tolerância no registro dos gestos. 

Por fim, Adams alerta para que nem toda dinâmica de jogo que tradicionalmente 

funciona para controles de videogames, será tão divertida se aplicada a jogos de interação por 

rastreamento corporal. Desta forma, a equipe de desenvolvimento deve focar a criação do jogo 

em um dispositivo de interação específico, explorando da melhor maneira possível suas 

propriedades nativas.   

Mesmo de origem prática, a importância das observações de Adams reside no fato de 

que são centradas na experiência do usuário. O autor priorizou a conexão do jogador com seu 

avatar durante todo o desenvolvimento do jogo com o propósito de manter o mesmo engajado e 

imerso na fantasia do jogo.  
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Figura 26: Diferença entre o movimento realizado pelo jogador e ação do seu avatar 

 

Fonte: Adams (2012) 

Com a popularização dos dispositivos de rastreamento corporal e a expansão dos jogos 

de exercícios físicos, conhecidos também como exergames, os pesquisadores Morelli e Folmer 

(2014) realizaram experimentos focados na adaptação dessas tecnologias para o uso de pessoas 

com deficiência visual. Motivados pelo fato que pessoas com este tipo de deficiência 

frequentemente têm problemas de obesidade e socialização, os autores acreditam que os 

exergames podem melhorar significativamente a qualidade de vida dessas pessoas. Para 

alcançar esses objetivos, os pesquisadores propõem a substituição sensorial em tempo real 

(Real-Time Sensory Substitution - RTSS) de forma que as indicações visuais dos jogos sejam 

transferidas para outros sentidos. Para validar este conceito, foi realizado um experimento 

substituindo os indicadores visuais do jogo Kinect Sports por um sistema vibratório, sem que 

houvesse a necessidade de acesso ao código fonte do jogo original (Figura 27). Os resultados 

mostram que uma vez o jogo adaptado as necessidades específicas dos deficientes visuais não 

houve diferença significativa na performance dos voluntários do teste em relação aos demais 

jogadores. Morelli e Folmer mostram que é possível adaptar a parte de feedback das técnicas de 

interação para que elas continuem sendo utilizadas em diferentes situações. 
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Figura 27: Substituição de feedback sensorial de cores para vibração 

 

Fonte: Morelli e Folmer (2014) 

Silva e Bowman (2009) investigaram a adaptação dos controles direcionais de um 

personagem, mais especificamente rotação e translação, para o uso de técnicas de interação 

através de rastreamento corporal a partir de um MMORPG para plataforma PC. Para direcionar 

o personagem, o jogador deveria rotacionar seu torso, enquanto para movimentá-lo, deveria 

inclinar o corpo na direção desejada (Figura 28). O objetivo dos pesquisadores foi separar a 

tarefa de movimentação, originalmente executada através da combinação de teclado e mouse, 

das demais tarefas realizadas nestes dispositivos como atacar e usar habilidades especiais. Desta 

forma, o usuário poderia manter as mãos dedicadas a uma única tarefa sem ter que alternar a 

posição dos dedos ao longo do teclado. Um experimento foi conduzido com doze participantes 

entre jogadores com experiência prévia no jogo e usuário novatos. A partir de observações das 

sessões de jogo e comentários pós-testes dos participantes do experimento, os autores listaram 

recomendações de design relacionadas à combinação com outros dispositivos, à naturalidade da 

interação e à fadiga, para o desenvolvimento de jogos baseados em rastreamento corporal. 

Comparada ao teclado, a interação por rastreamento corporal é recomenda pelos autores para 

tarefas que não exijam coordenação motora fina ou precisão nos resultados. Os autores relatam 

que alguns jogadores não gostaram de realizar a rotação do personagem através da rotação do 

próprio torso. Com relação a fadiga dos participantes, os participantes alegaram que não 

conseguiriam utilizar esta técnica de interação por muito tempo, pois, consideraram incômodo 

permanecer com o corpo inclinado na mesma posição por longos períodos. Logo, os autores 

recomendam que os gestos escolhidos para as tarefas mais prolongadas sejam o mais simples 

possível, ou seja, que envolvam a menor quantidade de grupos musculares.  

Através da pesquisa de Silva e Bowman é possível perceber a importância da escolha 

adequada das técnicas de interação para jogos com rastreamento corporal. Em geral, jogos 



58 
 

 
 

eletrônicos envolvem certa quantidade de ações repetitivas que podem resultar em desconforto 

para os usuários.  

Figura 28: Disposição dos equipamentos (esq.) e interface do jogo (dir.) 

 

Fonte: Silva e Bowman (2009) 
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4 Metodologia da pesquisa 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados na realização da 

pesquisa desta tese de doutorado. A pesquisa foi dividida em quatro etapas, a análise das 

técnicas de interação, a formalização das técnicas de interação, avaliação com especialistas e 

avaliação com usuários. A análise das técnicas de interação buscou identificar as características 

que associam uma técnica de interação com a resposta exibida pelo jogo, de forma a estruturar o 

conhecimento sobre a aplicação das técnicas de interação.  

Para a formalização do conhecimento adquirido pelo levantamento e análise das 

técnicas de interação, foram investigados formatos usados para registrar informações com o 

intuito de selecionar o modo mais apropriado para descrever a aplicação das técnicas de 

interação. Com o objetivo de validar os resultados obtidos nas fases anteriores, foram aplicados 

métodos de avaliação com especialista da área em questão e usuários de jogos, para 

comtemplando assim ambos os grupos de interesse do resultado dessa pesquisa. 

4.1 Método de análise de técnicas de interação 

O método científico pode assumir abordagens indutiva ou dedutiva, a primeira é 

fundamentada na observação de casos particulares em busca de generalização, enquanto a 

segunda deduz conclusões através da lógica a partir de informações previamente conhecidas. 

Desta forma, para o desenvolvimento da pesquisa teórica desta tese foi escolhido o método 

indutivo de pesquisa, devido à grande quantidade de exemplos de jogos disponíveis no mercado 

para observação de fenômenos.  

O método indutivo de pesquisa é dividido em três fases: observação dos fenômenos, 

descoberta da relação entre eles e generalização da relação [Marconi e Lakatos, 1982]. Seguindo 

essas etapas, o primeiro passo da pesquisa consistiu do registro das ações executadas dentro dos 

jogos juntamente com a configuração de controles atribuída a cada atividade. Para que o método 

indutivo possa ser utilizado é necessária uma amostra do conjunto que será analisado. Desta 

forma, para cada dispositivo de interação, um conjunto de jogos do gênero ação e aventura foi 

selecionado baseado em sua popularidade. A lista completa encontra-se no Anexo 1 – Lista de 

jogos avaliados. 

A seguir, para determinar quais características definem a relação entre o tipo de técnica 

de interação aplicada a uma determinada ação de um personagem de jogo e como o usuário 

percebe seu resultado, comparamos diferentes ações da amostra de jogos delimitada nesta 

pesquisa; entre ações do mesmo jogo, assim como entre jogos diferentes. Por fim, um conjunto 

de características foi identificado e combinado para categorizar as técnicas de interação. 
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4.2 Métodos de formalização do conhecimento 

Como relatam Costikyan (1994) e Church (1999), é de interesse da comunidade de 

designers de jogos a construção de uma linguagem formal que auxilie a comunicação entre seus 

integrantes. Uma vez explorado o domínio das técnicas de interação através do método indutivo, 

os resultados podem ser formalizados de diferentes maneiras, tais como ontologias, tropes ou 

padrões.  

Ontologias têm o propósito de verificar a existência de elementos reais ou abstratos, 

categorizá-los e identificar seus relacionamentos (Aristóteles apud Cochiarella, 2007). No 

contexto de design de jogos digitais, Zagal, et al (2005) propõe uma ontologia de jogos, a Game 

Ontology Project – G.O.P, e a divide em quatro categorias: Interface, Regras, Manipulação de 

entidades e Objetivos. Cada elemento da ontologia apresenta as seguintes propriedades: nome, 

elemento pai, elementos filhos, descrição, exemplo forte e exemplo fraco. Os itens de “elemento 

pai” e “elementos filhos” são utilizados para criar os relacionamentos entre as entidades. Ao 

todo, são aproximadamente 180 elementos que compõem a ontologia, com exemplos que 

constatam apenas a presença do elemento em um determinado jogo, entretanto, a ontologia 

descreve apenas a existência dos elementos e não como utilizá-los. Desta forma, a ontologia não 

oferece a estrutura necessária para o estudo de técnicas de interação aplicadas a jogos. 

Por sua vez, os tropes são descritos no âmbito da literatura como a ideia principal de 

uma história, semelhantes aos clichês, porém funcionam como figuras de linguagem (Merriam-

Webster Dictionary, 2011). O projeto TvTropes (TvTropes, 2009) engloba várias mídias como 

animação, quadrinhos, televisão, literatura, cinema e jogos digitais, diferentemente do que seu 

nome pode sugerir e tem a proposta de ser uma biblioteca de tropes aberta à comunidade. Os 

tropes possuem apenas uma descrição textual e campos de exemplos, apesar do vasto banco de 

dados, que possui aproximadamente 700 registros cadastrados, a falta de categorização e 

arquitetura da informação dificulta a consulta e a utilização desses dados. 

O conceito de padrões de projeto foi criado por Christopher Alexander (1977) para a 

área de arquitetura, com a função de estruturar o conhecimento adquirido e descrever soluções 

para problemas conhecidos, permitindo assim consultas futuras. Porém, foi com o crescimento 

da produção de softwares que os padrões de projeto foram popularizados, principalmente no 

contexto da engenharia de software como, por exemplo, os padrões de Gamma et al (1995). Para 

o Design, a linguagem de padrões encontrou aplicação nas áreas de design de interfaces com 

Tidwell (2005) e design de interação com Borchers (2001) e Schümmer e Lukosch (2007). Para 

definirmos um padrão, a linguagem de padrões exige que seja preenchido, um campo para a 

descrição da solução, o contexto em que devemos utilizá-lo, consequências de sua aplicação e 

um exemplo prático. Através da aplicação dos padrões de projeto, podemos entender como 
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aplicar uma determinada solução e em que cenário ela se aplica. Desta forma, no contexto desta 

pesquisa, os padrões de projeto apresentaram as características necessárias para estruturar o 

conhecimento, possibilitando uma análise das funções do objeto de estudo, em um determinado 

contexto de uso. 

4.3 Framework de padrões de design de jogos e modelo de padrão  

O framework criado por Björk e Holopainen (2004) tem o propósito de organizar o 

conjunto de padrões de design de jogos e é composto por quatro categorias principais Holística, 

Limites, Temporal e Estrutural, onde cada uma destas foi subdividida em componentes, em um 

total de dezessete.  

A categoria Holística determina como é desmembrada a atividade de jogar e é dividida 

em quatro componentes: Instância de jogo, Partida de jogo, Sessão de jogo e Atividades 

extrajogo. Por sua vez, a categoria de Limites descreve as possibilidades que são permitidas ao 

jogador executar e as recompensas associadas a cada uma delas e é formada por três 

componentes: Regras, Modos de jogo e Objetivos. A categoria Temporal descreve o fluxo do 

jogo e define como acontecem as mudanças do estado do jogo através da resolução de eventos 

está dividida em cinco componentes: Ações, Eventos, Encerramentos, Condições de parada e 

Funções de avaliação. Por fim, a categoria Estrutural compreende os componentes que o 

jogador pode manipular além do seu sistema de jogo e está dividida em cinco componentes: 

Interface, Elementos do jogo, Jogadores, Facilitadores do jogo e Tempo do jogo. 

Devido à presente pesquisa estar focada nos elementos da categoria Estrutural, seus cinco 

componentes serão descritos em detalhes. Os componentes da categoria Estrutural foram 

denominados: Interface, Elementos do jogo, Jogadores, Facilitadores do jogo, Tempo de jogo. A 

componente Interface é responsável por fornecer informações ao jogador sobre o estado do jogo 

e as possíveis ações que ele pode executar, assim como prover o acesso do jogador a essas 

ações. Os Elementos do jogo são objetos físicos ou abstratos responsáveis por conter o estado 

do jogo na forma de seus atributos, e são manipuladas pelas ações dos jogadores ou eventos 

criados pelo próprio jogo. Os Jogadores são entidades que tentam atingir seus objetivos através 

da alteração do estado do jogo ao realizar suas ações, podendo ser controlados por pessoas ou 

por computadores. Os Facilitadores do jogo mantêm o sincronismo dos estados do jogo e 

mantêm o Tempo do jogo, podendo ser incorporado por um dos jogadores ou um árbitro 

externo. E o Tempo do jogo descreve o relacionamento dos estados do jogo com o tempo real, 

podendo assumir comportamento discreto ou contínuo. Seguindo a descrição dada por Björk e 

Holopainen (2004), as técnicas de interação fazem parte da categoria Estrutural, mais 

especificamente, do componente Interface, por ser este o componente responsável por dar ao 
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jogador acesso as ações no jogo. Porém, dos dezessete componentes que formam o framework 

de padrões de design de jogos, apenas onze possuem padrões associados. 

1. Elementos do jogo – componentes físicos ou lógicos que contém os estados do jogo, 

como “avatares” e “inimigos”; 

2. Recursos e gerenciamento de recursos – definem a economia interna do jogo, como 

“consumidores”; 

3. Informação, comunicação e apresentação – compreendem os padrões de interface 

dedicados a conter as informações do jogo, como “indicadores de progresso”; 

4. Ações e eventos – descrevem as ações que o jogador pode fazer durante o jogo e quais 

as modificações causadas no estado do jogo, como “mirar e atirar”; 

5. Estruturas narrativas, previsibilidade e imersão – agrupam os padrões utilizados em 

jogos que possuem propósitos narrativos, como “cenas intermediárias”; 

6. Interação social – descrevem as possibilidades de interação social mediadas pelo jogo, 

como “cooperação”; 

7. Objetivos – motivações para o estabelecimento do comportamento do jogador diante do 

jogo, como “resgatar”; 

8. Estruturas de objetivos – são padrões que determinam os relacionamentos entre os 

objetivos do jogo, como “objetivos incompatíveis”; 

9. Sessão de jogos – compreende padrões para as etapas de preparação e encerramento do 

jogo, como “limite de tempo”; 

10. Maestria em jogos e balanceamento – estão relacionados ao equilíbrio de oportunidades 

entre as entidades participantes do jogo, como “aleatoriedade”; e 

11. Meta de jogos, rejogabilidade e curva de aprendizagem – incluem padrões que 

transcendem o ambiente do jogo, como “consequências extrajogo”; 

 

No entanto, é possível observar que alguns componentes do framework original sofreram 

alterações. Os componentes Ações e Eventos foram reunidos em um único agrupamento de 

padrões. Componentes novos foram adicionados como “Estruturas narrativas, previsibilidade e 

imersão”, sem nenhum indicativo a qual categoria este componente estaria associado. 

Considerando a definição do novo componente “Informação, comunicação e apresentação” é 

possível perceber que este conjunto de vinte padrões só atende parcialmente ao propósito 

descrito para o componente Interface original. Enquanto o componente Interface engloba 

conceitos de como o jogador tem acesso as ações do jogo, o componente “Informação, 

comunicação e apresentação” concentra padrões que descrevem como as informações serão 

exibidas para o jogador. Por outro lado, o também novo componente “Maestria em jogos e 

balanceamento”, que não possui uma relação definida com as quatro categorias principais, 
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possui padrões relacionados com formas de interação, por exemplo, os padrões “Combos” e 

“Rhythm-Based Actions”. Mesmo com uma documentação composta por um catálogo de mais 

de 300 padrões de design de jogos, os autores ainda consideram sua biblioteca incompleta e 

incentivam outros autores a colaborarem identificando novos padrões. Por exemplo, Folmer 

(2007) descreveu 26 novos padrões de usabilidade em jogos, Hullett e Whitehead (2010) 

listaram dez padrões para a criação de mapas para jogos de tiro em primeira pessoa, Lewis, 

Fruin e Whitehead (2012) definiram onze padrões de design motivacional para jogos do gênero 

simulação casual, por fim, Reuter et al (2014) identificou nove padrões para interação 

colaborativa entre jogadores. 

Referente ao formato utilizado para documentar os padrões, o modelo escolhido foi o 

especificado por Björk e Holopainen (2004), por se tratar da principal literatura de referência no 

tocante ao tema de padrões aplicados ao design de jogos. Para os autores, um padrão deve ser 

composto por seis campos: Nome, Descrição, Uso do padrão, Consequências, Relacionamentos, 

Referências. Por sua vez, o campo de Descrição deve conter três subitens: Descrição principal, 

Descrição geral, e Exemplos. 

Nome: deve ser único e preferencialmente curto;  

Descrição: é dividida em três subitens: Descrição principal, Descrição geral e Exemplos; 

Descrição principal: uma descrição concisa do padrão; 

Descrição geral: deve descrever como o padrão afeta estruturalmente o framework dos 

padrões;  

Exemplos: devem obrigatoriamente conter o padrão em questão e este deve ilustrar da 

melhor forma possível à aplicação do padrão; 

Uso do padrão: deve explicar como aplicar o padrão nos jogos, assim como outros padrões 

necessários para o bom funcionamento do padrão, também devem estar contidos nesta seção 

outros padrões que são instanciados e modulados pelo padrão atual; 

Consequências: descreve o impacto da aplicação do padrão na jogabilidade, e de que forma o 

padrão pode dar suporte a outros padrões, assim como os conflitos criados entre este e os 

demais padrões; 

Relacionamentos: contém listas simples dos padrões que instanciam e modulam o padrão, 

listas simples de outros padrões que são instanciados e modulados por este, assim como os 

padrões conflitantes; 
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Referências: se necessário, relaciona documentação externa ao padrão, por exemplo, patentes. 

 

4.4 Metodologia de avaliação com usuários 

Com o objetivo de investigar o impacto da aplicação dos padrões identificados durante a 

pesquisa na experiência do usuário, foi escolhido o teste de preferência, por se tratar de um 

método quantitativo de avaliação sensorial como descreve Kemp, Hollowood e Hort (2009). 

Esse método visa avaliar a percepção do usuário sobre um par de produtos, determinando sua 

preferência entre duas amostras ou a aceitação de um produto, criando uma hierarquia entre os 

artefatos colocados à prova. Como descrito por Kemp, Hollowood e Hort (2009), o 

procedimento do teste consiste em três etapas, inicialmente, o pesquisador fornece duas ou mais 

amostras para o participante do teste. Em seguida, os voluntários têm acesso aos produtos e 

podem fazer uso dos mesmos por algum tempo. Nesta etapa, é recomendado que as amostras 

sejam fornecidas em ordem aleatória para evitar influência na percepção dos usuários. Por fim, 

os participantes preenchem um questionário fechado sobre sua preferência relativa a algum 

atributo específico do produto. Durante a pesquisa, a seguinte hipótese foi postulada: 

Hipótese 01: Os jogadores irão escolher os padrões de técnicas de interação do catálogo 

proposto nesta tese como mais representativos das ações realizadas no jogo. 

No entanto, este tipo de teste não revela se o usuário realmente gosta do produto, no 

caso de um jogo eletrônico, se o mesmo é divertido. Porém, é importante ressaltar que não faz 

parte do escopo desta pesquisa investigar o quanto o jogo é divertido. Considerando que isto 

requereria o desenvolvimento completo do jogo, incluindo outros elementos, tais como seu 

balanceamento ou a quantidade de conteúdo disponível, por exemplo, uma maior quantidade de 

estágios.  Este tipo de enfoque pode ser encontrado na pesquisa de Barendregt et al. (2006), que 

realizaram testes sobre a natureza dos problemas na diversão de jogos digitais encontrados por 

usuários novatos e experientes. Os testes de Barendregt et al. (2006) envolveram 

principalmente, as incertezas do aprendizado das dinâmicas do jogo, problemas com a 

dificuldade do jogo acima da capacidade dos usuários, e a frustração dos participantes do teste 

ao serem impossibilitados de ignorar interrupções para longas explicações e continuar jogando. 

Desta forma, o protótipo utilizado nesta tese foi desenvolvido até sua versão “Primeira Versão 

Jogável”, sendo capaz de oferecer as principais características do projeto do jogo. 

4.4.1 Definição do instrumento de coleta do perfil dos usuários 

Com o objetivo de viabilizar a investigação a respeito da influência do repertório dos 

jogadores em suas preferências em relação às técnicas de interação, foi postulada uma segunda 

hipótese para a tese.  
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Hipótese 02: A escolha pelos padrões de técnicas de interação é independente do perfil do 

usuário. 

Em outras palavras, investigaremos se um repertório amplo de conhecimento sobre 

jogos eletrônicos por parte do usuário, conhecido como jogador dedicado (hardcore) influencia 

na percepção da relação entre o comando executado no controle e a ação realizada na tela pelo 

avatar do jogador. Ou se os voluntários do perfil casual por não estarem acostumados aos 

moldes pré-estabelecidos pela indústria, considerando o aspecto da definição do esquema do 

controle e o mapeamento das ações do personagem do jogador, serão indiferentes às técnicas de 

interação aplicadas. 

No intuito de diferenciar o público casual do dedicado, Juul (2010) lista quatro 

características que podem auxiliar na identificação destes perfis: Preferência por temática, 

Repertório sobre jogos, Tempo de dedicação e Atitude diante da dificuldade. 

A Preferência por temática pode ser considerada como positiva ou negativa, onde uma 

temática positiva aborda assuntos cotidianos ou circunstâncias realistas com ações construtivas 

como o gerenciamento e construção de cidades. Enquanto as temáticas negativas envolvem 

situações destrutivas ou competitivas como guerras, lutas com espadas e seres sobrenaturais. 

O Repertório prévio sobre jogos define o conhecimento adquirido ao longo dos anos 

pelo usuário sobre jogos eletrônicos. Quanto maior a vivência do usuário com jogos eletrônicos, 

mais rapidamente ele tende a aprender a jogar novos jogos devido ao processo natural de 

inferência a partir das informações previamente absorvidas pelo jogador.  

O Tempo de dedicação aos jogos eletrônicos define não apenas o tempo que o usuário 

está disposto a dedicar a uma sessão de jogo, assim como seu critério para priorizar essa 

atividade em seu dia-a-dia. Além desses parâmetros, podemos verificar a resposta do jogador 

em relação ao quanto ele está satisfeito com a quantidade de horas dedicada aos jogos, ou seja, 

se ele gostaria de ter mais tempo para jogar ou não. 

Por fim, a Atitude diante da dificuldade mostra qual a reação do usuário à frustração de 

não conseguir realizar as tarefas propostas pelo jogo. Usuários hardcore geralmente preferem 

ter suas habilidades colocadas à prova e prezam pela melhoria de sua coordenação motora fina 

em atividades que exijam reflexos rápidos. Por outro lado, o grupo de jogadores causais não 

aprecia o stress gerado pela dificuldade dos jogos, e tem um comportamento menos tolerante a 

falhas e repetições.  Logo, esses critérios foram utilizados como base para a elaboração do 

instrumento de coleta de dados para análise do perfil dos voluntários nos testes com o protótipo, 

desenvolvido nessa tese de doutorado, vide Anexo 4. 
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4.4.2 Especificação do protótipo de teste 

Embora Juul (2010) alerte que jogadores dedicados não possuem precisamente as 

características a seguir, a descrição do estereótipo do jogador dedicado pode ser resumida da 

seguinte forma: preferem histórias de ficção com temáticas negativas (p. ex.: guerra, terror), 

conhecem uma grande quantidade de jogos, investem muito tempo e dinheiro com videogames, 

acham jogos difíceis mais divertidos. Alguns jogos que seguiam essa descrição foram utilizados 

dentro de uma análise de similares no intuito de guiar o desenvolvimento do protótipo a ser 

usado no escopo desta tese, como Ghouls’n Ghosts e Demon’s Souls (Figura 29). 

Figura 29: Ghouls’n Ghosts (esq.) / Demon’s Souls (dir.) 

 

Fonte: Capcom (1988) / From Software (2009) 

O protótipo desenvolvido consistiu em jogo do gênero de plataforma 2D (Figura 30), 

pois a quantidade de dimensões não é um fator determinante na aplicação das técnicas de 

interação isomórficas para jogos, porém, apresenta um custo de desenvolvimento menor que 

jogos tridimensionais. 

Figura 30: Telas do protótipo 

 

Fonte: próprio autor (2014) 
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O jogo foi planejado possibilitando o mapeamento das oito técnicas de interação em 

suas ações, como podemos ver no Quadro 3. Além destas oito ações, foram incluídas outras 

duas ações básicas, correr e pular, mapeadas com as técnicas de interação “Manter pressionado” 

e “Pressionar”, respectivamente. 

Quadro 3: Mapeamento de ações nas técnicas de interação 

Ação do jogo Técnica de interação 

Atacar com espada Pressionar 

Desferir sequência de golpes com espada Pressionar no ritmo 

Defender com escudo Manter pressionado 

Arremessar lança Manter pressionada e soltar 

Rebater projéteis com escudo Pressionar precisamente 

Derrotar Chefe de fase Eventos instantâneos 

Girar manivela Manter pressionado por tempo limitado 

Libertar-se de teias de aranha Bombear 

 

Foram implementados quatro tipos de inimigos básicos: zumbis, esqueletos, múmias e 

aranhas gigantes, com seus atributos de acordo com Quadro 4: Atributos dos inimigos do jogo. 

Um quinto tipo de inimigo, denominado “esqueleto especial”, foi criado para provocar que 

usuário utilizasse a ação de combinar golpes de forma que este tipo de monstro só poderia ser 

derrotado por esta ação específica. Ainda, o jogo possuía um monstro chefe, o Rei Fantasma, 

que para ser derrotado exigia que o jogador reduzisse seus pontos de vida a metade completasse 

quatro eventos instantâneos.   

Quadro 4: Atributos dos inimigos do jogo 

Monstro Pontos de Vida Ataque 

Zumbi 50 25 

Esqueleto 150 50 

Múmia 250 75 

Aranha 200 75 

Esqueleto Especial Combinação de golpes 10 

Rei Fantasma 1000 100 

  

O jogo era composto por nove estágios, de forma que cada um dos estágios foi dedicado 

a apresentar uma das ações disponíveis no jogo. Os estágios foram construídos de forma a  

obrigar o jogador a utilizar pelo menos três vezes a nova ação que estava sendo introduzida. Ao 
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progredir no jogo, os estágios ficavam mais complexos mantendo o foco em uma ação, porém, 

também fazendo uso das ações que já tinham sido apresentadas. A única exceção foi o nono e 

último estágio no qual o jogador deveria derrotar o monstro chefe do jogo, em um evento que 

deveria ser único.  

O protótipo foi desenvolvido na linguagem C# a partir do Platformer Starter Kit 

disponível no Microsoft XNA Game Studio 3.5. Essas tecnologias foram escolhidas como 

ferramentas de prototipagem rápida, pois fornecem animações de sprites, tratamento de colisão 

e simulação física simplificada, permitindo que o desenvolvimento ficasse concentrado na 

implementação das técnicas de interação.  Como mencionado anteriormente, o jogo foi 

desenvolvido até ao estágio de “Primeiro protótipo jogável”, com um total de nove níveis, um 

nível inicial que permitia ao usuário apenas andar e pular, mais oito níveis, cada um 

apresentando uma habilidade/técnica de interação diferente. 

 

4.4.3 Procedimento do teste com o protótipo 

O participante deveria jogar cada estágio duas vezes seguidas. Na primeira vez, ele 

jogou com uma técnica de interação designada para uma ação. Em seguida, o jogador passou 

pelo mesmo nível com uma técnica de interação diferente para a mesma ação do personagem. A 

ordem em que as habilidades eram apresentadas aos usuários foi aleatória para evitar inserir um 

viés tendencioso na amostra. Cada nível do jogo foi cuidadosamente construído para obrigar o 

jogador a usar a ação que seria avaliada. Após experimentar as duas possibilidades de interação, 

o jogador era solicitado a escolher qual técnica de interação considerava mais coerente entre sua 

ação realizada com o botão e a animação que era exibida na tela. A escolha do jogador era 

registrada pelo sistema do jogo de forma que a partir daquele ponto em diante, o jogador 

utilizaria a técnica de interação de sua preferência, até o final do jogo. Entretanto, era informado 

ao participante que se caso ele mudasse de ideia sobre a técnica de interação escolhida ou 

mesmo clicasse na opção errada na janela de escolha da técnica de interação, o condutor do teste 

poderia auxiliá-lo corrigindo as opções através de comandos secretos específicos. 

Foi decidido que as técnicas de interação seriam trocadas de forma que causassem um 

baixo impacto na jogabilidade, pois, ao mudá-las para outras técnicas de interação muito 

distintas, poderíamos descaracterizar o jogo e inviabilizar a execução dos testes. Ainda podemos 

argumentar que quanto menor o erro inserido no sistema, mais difícil seria para o usuário 

perceber a diferença entre as técnicas de interação. Por exemplo, se as ações que deveriam 

receber a técnica de interação Pressionar fossem designadas para a técnica de interação 

Bombear, geraria uma dificuldade excessiva para o jogador desferir um simples golpe de 

espada, causando uma disparidade desnecessária. Como o teste foi aplicado a diferentes perfis 
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de usuários, um jogo com um grau de dificuldade muito alta poderia tornar o teste restritivo para 

alguns voluntários que não conseguiriam terminar o experimento. Desta forma, as técnicas de 

interação foram alteradas para o segundo protótipo como mostra o Quadro 5. Essa composição 

foi escolhida por permitir que mesmo com as técnicas de interação alteradas, ainda fosse 

possível chegar ao final do jogo com algum empenho do participante. Ao termino da sessão do 

jogo, era concedida aos voluntários a possibilidade de expressar suas opiniões sobre suas 

escolhas e percepções livremente. 

Quadro 5: Mapeamento das ações e versão alterada 

Ação do jogo Técnica de interação Técnica de interação 

alterada 

Atacar com espada Pressionar Segurar 

Libertar-se de teias de aranha Bombear Eventos instantâneos 

Defender com escudo Segurar Pressionar 

Rebater projéteis com escudo Pressionar precisamente Segurar por tempo limitado 

Desferir sequência de golpes 

com espada 

Pressionar no ritmo Segurar e soltar 

Arremessar lança Segurar e soltar Pressionar no ritmo 

Girar manivela Segurar por tempo limitado Pressionar precisamente 

Derrotar Chefe de fase Eventos instantâneos Bombear 

 

4.4.4 Métodos de análise estatística dos dados dos usuários 

Para realizar a análise dos dados gerados pelos testes com os usuários fizemos uso de 

alguns métodos estatísticos. Para avaliação dos dados gerados pela comparação entre as 

aplicações das técnicas de interação foi calculada a confiança do teste de acordo com a 

proporção dos resultados do grupo amostral, na tentativa de generalizar os resultados. A fórmula 

para o cálculo do tamanho da amostra para uma estimativa confiável é dada por: 

𝑛 = (
𝑍𝛼 2⁄ . 𝜎

𝐸
)

2

 

Onde:  

n = número de indivíduos na amostra; 

𝑍𝛼 2⁄  = valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado; 

𝜎 = desvio-padrão populacional da variável estudada; 
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E = margem de erro ou erro máximo de estimativa. 

 

Na tentativa de verificar a previsibilidade dos resultados será aplicado um modelo de 

regressão linear no intuito de criar um ajuste representativo. A escolha do ajuste será calculada 

utilizando a técnica stepwise com AIC. Para verificar a existência de patologias que podem 

demonstrar fragilidades neste modelo, também será investigada a presença de outliers, pontos 

de alavanca, e pontos de influência. 

Caso seja identificada a dependência entre as variáveis do modelo será realizado um teste de 

independência qui-quadrado (Hollander e Wolfe, 1999) cuja hipótese é  

𝐻0: 𝜏1 = 𝜏2, e a estatística de teste é representada por: 

𝑋2 = ∑
(𝑜 − 𝑒)2

𝑒
 

Onde: 

X
2
 é uma estatística que segue uma distribuição qui-quadrado; 

o = valores observados; 

e = valores esperados;  

A hipótese de dependência pode ser rejeitada se 𝑋2 ≥ 𝑋𝛼,1
2 , 

Para uma variável ser considerada dependente deve obter um índice maior que 0,05. E 

em caso positivo, para analisar mais profundamente a relação entre duas variáveis será calculada 

a razão de chance da ocorrência entre essas duas variáveis através de uma regressão logística.  

Para o experimento que avaliará a diferença entre as experiências proporcionadas pelos 

padrões de técnicas de interação com diferentes dispositivos serão aplicados os métodos de 

Kruskal-Wallis e Wilcoxon, ambos testes não-paramétricos equivalentes à ANOVA e teste-t 

respectivamente, porém, para dados que não seguem uma distribuição normal. O primeiro 

verifica se as amostras possuem a mesma distribuição de probabilidade, enquanto o segundo 

analisa se as duas amostras possuem o mesmo comportamento em média. Os testes geram 

índices que se maiores que 0,05 são consideradas amostras estatisticamente iguais.  

O teste de Kruskal-Wallis tem como hipótese 𝐻0: [𝜏1 = ⋯ = 𝜏𝑘] ou  

𝐻1: [𝜏1, … , 𝜏𝑘  𝑛ã𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙] e a estatística de teste é calculada a partir de:  
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𝐻 =  (
12

𝑁(𝑁 + 1)
∑

𝑅𝑗
2

𝑛𝑗

𝑘

𝑗=1

) − 3(𝑁 + 1) 

Onde: 

H é a estatística de teste de Kruskal-Wallis; 

 N é a quantidade total de observações em todos os grupos; 

n é a quantidade de observações em um grupo k; 

R é o número total de observações em todos os grupos; 

A hipótese pode ser rejeitada se H ≥𝑋𝑘−1,𝛼
2 ; 

Por fim, o teste de Wilcoxon tem como hipótese,  

𝐻0 ∶  𝜃 = 0 , e sua estatística de teste é dada por: 

𝑇∗  =
𝑇+ −  {

𝑛(𝑛 + 1)
4

} 

{𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)/24}1 2⁄
  

Onde: 

T* é a estística de teste de Wilcoxon; 

T+ é a soma dos sinais positivos; 

n é tamanho da amostra; 

A hipótese deve ser rejeitada se 𝑇+  ≥ 𝑡𝑎 2⁄  ou  𝑇+ ≤
𝑛(𝑛+1)

2
− 𝑡𝛼 2⁄ .  

 

4.5 Metodologia de avaliação com especialistas 

Para validar a investigação do uso dos padrões de técnicas de interação por designers de 

jogos a seguinte hipótese foi formulada: 

Hipótese 03: Designers de jogos irão associar os padrões de técnicas de interação como a forma 

mais representativa para as ações descritas no documento de conceito do jogo. 
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Desta forma, se fez necessária à especificação de um experimento que colocasse tal 

hipótese a prova. Porém, para a realização desta avalição foi necessário primeiramente entender 

o cenário em que os designers de jogos poderiam fazer uso da ferramenta proposta nesta 

pesquisa. 

Segundo Pedersen (2003), a produção de um jogo tem início na Fase Conceitual com a 

produção do Documento de Conceito do Jogo – D.C.J., um descritivo de aproximadamente uma 

página contendo as principais características do jogo.  A seguir, tem início a fase de Pré-

Produção, que é responsável pelo detalhamento da proposta contida no D.C.J. Este 

aprofundamento inclui a definição do esquema de controles do jogo e, consequentemente, a 

escolha das técnicas de interação que irão representar cada ação do jogo, auxiliando a compor o 

Documento de Design do Jogo – D.D.J. (Fullerton 2008). 

Uma vez compreendido o cenário do estágio de desenvolvimento do jogo, outro fator 

determinante na escolha do método de avaliação reside no propósito das técnicas de interação 

para jogos. A formalização das técnicas de interação visa estabelecer o conhecimento sobre a 

definição do esquema dos controles e se tornar uma ferramenta de ensino e design de jogos 

digitais à disposição da comunidade desenvolvedora, de forma que a participação de designers 

de jogos se torna necessária. Assim, designers de jogos serão selecionados por ser a categoria 

interessada na aplicação imediata deste conhecimento como ferramenta de design.  

Um experimento foi conduzido em três etapas para validação da proposta como 

ferramenta de design. Inicialmente, foram selecionados profissionais com experiência prática 

e/ou acadêmica no design de jogos eletrônicos. Como método de avaliação, primeiramente, foi 

cogitada a realização de um Focus Group, pois se trata da técnica mais adequada para este tipo 

de cenário por ser capaz de gerar dados qualitativos em um curto período de tempo (Rubin e 

Chisnell, 2008). Porém, este método de avaliação teve que ser substituído devido à 

incompatibilidade de horários dos voluntários inviabilizando o agendamento do experimento. 

Como alternativa, o método de entrevista semiestruturada foi aplicado, e para se adequar ao 

cenário do experimento, foi conduzido de forma assíncrona e aberta, de forma que os 

voluntários puderam responder de acordo com sua disponibilidade de tempo, preservando a 

possibilidade de interação entre os participantes e fomentando a discussão entre eles, pois todos 

teriam acesso às respostas dos demais.  

Para reproduzir o cenário do desenvolvimento de um jogo, sua descrição conceitual foi 

elaborada e fornecida aos voluntários, incluindo suas principais características, pois, como visto 

anteriormente, este artefato deveria ter sido concluído na fase anterior do projeto. O D.C.J. foi 

elaborado de forma que incluísse ações diversas que possibilitassem a aplicação de todas as 

técnicas de interação. Para facilitar a compreensão dos voluntários do teste sobre as 
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possibilidades do jogo, foram desenvolvidas animações do personagem do jogador. Ainda, para 

facilitar a compreensão da temática pretendida foram criadas imagens ilustrativas do cenário e 

dos inimigos presentes no jogo, todas estas de baixa complexidade, coerentes com a fase do 

processo de desenvolvimento do jogo.  

Esse material foi enviado aos participantes juntamente com uma lista contendo as 

técnicas de interação, incluindo apenas sua descrição, para não influenciar as opiniões dos 

designers de jogos. Em seguida foi solicitado que cada participante associasse cada ação a uma 

técnica de interação e submetesse suas respostas a um moderador. Por fim, a partir das 

informações coletadas, foi solicitado aos voluntários que justificassem suas respostas 

abertamente no intuito de fomentar a discussão, buscando alcançar o consenso entre os 

participantes. 

 

4.6 Método de avaliação comparativo entre experiências dos jogadores com 

diferentes dispositivos de interação 

Sabemos que a experiência do usuário pode ser inerentemente modificada quando 

trocamos o dispositivo de interação utilizado na execução de determinada tarefa. Porém, o 

objetivo do experimento foi verificar quão distintas são essas experiências e observar se o 

comportamento descrito por Calleja (2011), entre interações simbólicas, miméticas e 

simbióticas, é percebido pelos usuários. Sinteticamente, podemos formular a seguinte hipótese: 

Hipótese 05: Quanto mais graus de liberdade um dispositivo de interação seja capaz de 

transmitir (1D, 2D, 3D) mais interações simbióticas esse dispositivo será capaz de realizar. 

Desta forma, a interação através de botões representaria a forma mais abstrata de 

interação, ou seja, seria classificada como simbólica. Como botão transmite apenas um sinal 

digital para o sistema, a única situação em que sua interação poderia ser considerada como 

mimética ocorreria quando o personagem do jogador apertasse algum tipo de botão dentro do 

ambiente do jogo. Consequentemente, teríamos uma interação simbiótica apenas quando o 

avatar pressionasse a mesma tecla em um dispositivo idêntico ao que o jogador esteja 

utilizando. Por exemplo, o jogador pressionaria a tecla “a” em seu teclado e seu personagem 

também pressionaria a tecla “a” em um teclado dentro do ambiente do jogo. 

Os botões foram adotados como referência para a aplicação do método de avaliação 

com usuários. Para medir as distâncias entre as experiências dos usuários ao realizar cada ação 

do jogo com diferentes dispositivos, a seguinte questão foi elaborada, visando evitar uma 

linguagem técnica que poderia prejudicar o entendimento dos participantes: 
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Sobre a experiência de (AÇÃO) com o cavaleiro: 

 Não há diferença na experiência proporcionada pelas técnicas de interação; 

 Há uma pequena diferença na experiência proporcionada pelas técnicas de interação; 

 Há uma moderada diferença na experiência proporcionada pelas técnicas de interação; 

 Há uma grande diferença na experiência proporcionada pelas técnicas de interação; 

 As experiências proporcionadas pelas técnicas de interação são completamente 

diferentes. 
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5 Proposta 

Neste capítulo é apresentada a proposta de classificação das técnicas de interação para 

jogos digitais assim como sua aplicação nos padrões identificados. As seções foram divididas de 

acordo com cada dispositivo de interação que faz parte desta tese. Por fim, são apresentados um 

guia de uso para o mapeamento das ações e esquema de controles, além de uma proposta de 

aplicação narrativa para os padrões de técnicas de interação.  

5.1 Classificação isomórfica das técnicas de interação 

Para estabelecermos uma relação entre o usuário e seu avatar, acreditamos que as 

técnicas de interação devam apresentar propriedades isomórficas. Podemos entender o conceito 

de isomorfismo através da etimologia da palavra, “iso” = “mesma”, “mórfica”  = “forma”. Ou 

seja, a ação que o usuário executa sobre um dispositivo de interação deve possuir características 

semelhantes à ação que seu personagem realiza dentro do ambiente do jogo, mesmo que de 

forma reduzida ou até mesmo abstrata. 

Através da aplicação do método indutivo, foram observadas as características das 

técnicas de interação de jogos; o intuito foi compreender como o usuário entende a relação entre 

a ação que ele pratica sobre um dispositivo de interação, e o resultado desta ação apresentado na 

tela. O experimento foi conduzido inicialmente com a análise de oito técnicas de interação do 

dispositivo botão: pressionar, pressionar no ritmo, pressionar preciso, eventos rápidos, segurar, 

segurar e soltar, segurar por tempo limitado, e bombear. Durante a pesquisa, o quesito ambiente 

do jogo (que poderia assumir duas ou três dimensões) não mostrou impacto relevante ao 

observarmos as ações dos personagens nos jogos, assim esse quesito foi descartado como ponto 

de análise.  Em seguida foi reproduzido o experimento com os demais dispositivos selecionados 

por esta tese: joystick e wand com acelerômetro, com o intuito de verificar a repetição dos 

resultados. 

Para a extração das características, as ações dos jogos foram separadas de acordo com a 

técnica de interação de forma a possibilitar a sua comparação dentro da temática dos jogos e 

entre jogos. Para facilitar o entendimento dos resultados dessas comparações, adotamos o jogo 

Assassin’s Creed 2 (Ubisoft, 2009) como exemplo prático.  

Inicialmente analisamos as ações Ataque Simples e Ataques Combinados (Combo). O 

jogador, ao apertar um botão, faz o seu personagem desferir um golpe com sua espada. No 

entanto, se o jogador pressionar o mesmo botão repetidas vezes no momento em que o golpe 

anterior tocar seu inimigo, o próximo golpe será mais forte do que o anterior. As duas ações 

apresentam resultados visualmente parecidos, golpes de espada, porém, a segunda técnica de 

interação adiciona uma dificuldade a mais para o jogador, que neste caso deve dedicar mais 
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atenção aos movimentos do personagem. O acréscimo de esforço ao jogador é refletido no 

resultado da ação do personagem do jogo que ao utilizar os Ataques Combinados é capaz de 

ultrapassar a defesa do adversário, resultado que seria impossível apenas com Ataques Simples. 

Desta forma, é possível notar que o resultado das interações exige um esforço maior tanto por 

parte do personagem quanto do jogador, dando origem à primeira característica das interações: o 

Esforço. A partir desta observação, definimos um eixo no qual podemos posicionar as técnicas 

de interação e observar a relação entre os diferentes esforços necessários para a realização de 

cada ação do jogo, como mostra a Figura 31.  

Figura 31: Variação do Esforço das técnicas de interação 

 

 

Fonte: Próprio autor (2014) 

Por sua vez, ao compararmos a ação Ataque Simples, representada pelo pressionar do 

botão correspondente, com a ação Bloquear, ativada pela técnica de Segurar o botão 

pressionado, observamos que o personagem e/ou o jogador não necessitam de esforço 

diferenciado na execução das tarefas. Contudo, é possível notar que a diferença entre as duas 

ações reside no tempo em que as ações perduram e como o jogador percebe este tempo. Para a 

ação de Atacar, o tempo de reação do personagem ao comando do jogador é instantâneo ao 

desferir o golpe o mais rapidamente possível, enquanto a ação de bloquear permanece ativa 

enquanto o jogador mantiver o botão pressionado. Desta forma, o tempo de execução e o 

controle sobre esse tempo são características relevantes na seleção de qual técnica de interação 

será escolhida para cada ação do personagem, como visto na Figura 32.  
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Figura 32: Variação da Duração das técnicas de interação 

 

 

Fonte: Próprio autor (2014) 

Ao combinarmos as duas dimensões, Esforço e Duração, podemos visualizar as técnicas 

de interação como um plano, ilustrado pela Figura 33. Essa representação não tem o propósito 

de ser quantitativa, ou seja, atribuir valores às técnicas de interação, e sim demonstrativa da 

relação entre elas. 

Figura 33: Combinação entre as características Esforço e Duração 

 

Fonte: Próprio autor (2014) 

Outra possibilidade de interação, utilizada no jogo Assassin’s Creed 2 (Ubisoft, 2009), é 

a dinâmica de contra-ataques. A técnica de interação exige que o jogador pressione o botão de 

atacar em sincronia com o levantar do braço do oponente, quando este pretende desferir um 

golpe contra o personagem do jogador. Em caso de sucesso do jogador na sua interação, o 

personagem desfere um único contra-ataque que acarreta a morte instantânea do oponente, ou, 

em caso de falha, o golpe do inimigo atinge diretamente o personagem do jogador, mantendo 
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equilibrados os fatores “recompensa vs. Risco” do jogo. Mesmo o resultado visual sendo 

semelhante ao Ataque Simples, pois o personagem também desfere um golpe de espada, logo 

com Esforço normal e Duração aproximadamente instantânea, a técnica de interação Pressionar 

Preciso adiciona um elemento condicional fora do domínio do jogador, que só tem acesso a esta 

ação em um momento específico definido pelo jogo.  Assim, podemos nomear o Contexto como 

característica na análise das técnicas de interação, como demonstrado pela Figura 34. 

Figura 34: Variação do Contexto das técnicas de interação 

 

 

Fonte: Próprio autor (2014) 

Assim como representado anteriormente, é possível ilustrar o eixo do Contexto 

verticalmente ao plano formado pelos eixos de Esforço e Duração (Figura 35). 

Figura 35: Combinação entre as características Esforço, Duração e Contexto 

 

Fonte: Próprio autor (2014) 
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Continuando a análise do jogo Assassin’s Creed 2 (Ubisoft, 2009), encontramos a 

técnica de interação Segurar por Tempo Limitado aplicada à ação de revistar oponentes 

derrotados para coletar possíveis bens que estes possuam consigo. Para completar a operação o 

jogador deve manter um botão pressionado por alguns segundos, apenas completando a ação 

com sucesso se o tempo necessário for concluído sem interrupções (Figura 36).  

Figura 36: Revistando um inimigo derrotado 

 

Fonte: Ubisoft (2009) 

Considerando que o inimigo está desacordado no chão e não oferece nenhuma 

resistência, a tarefa exige pouco Esforço do personagem. Referente à Duração ela é extensa, 

pois dura alguns segundos para ser concluída. Relativo ao Contexto, ela só pode ser realizada 

neste tipo de situação específica, sobre personagens derrotados. Assim deve ficar posicionada 

acima da técnica de interação Segurar, no topo da Figura 37.  

Figura 37: Segurar por Tempo Limitado 

 

Fonte: Próprio autor (2014) 
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O estudo das demais técnicas de interação, presentes na amostra desta pesquisa, não 

demonstrou a necessidade da inclusão de outras características ao espaço de análise para a 

criação dos padrões de técnicas de interação. Deste modo, as técnicas de interação restantes 

(eventos rápidos, segurar e soltar, e bombear) foram classificadas através da variação de 

combinações das três características apresentadas anteriormente, semelhantemente à técnica 

Segurar por Tempo Limitado. É importante salientarmos que esse comportamento foi observado 

repetidas vezes em diversos jogos; e que poucas técnicas de interação foram selecionadas para 

facilitar o entendimento deste procedimento minucioso de investigação. 

 

5.2 Padrões Isomórficos de Técnicas de Interação para Jogos 

A seguir são apresentados os padrões definidos em nossa pesquisa. Para cada padrão 

será apresentado uma descrição principal, uma descrição geral, um exemplo, o modo de 

utilização, as consequências de sua aplicação, e padrões relacionados. A descrição principal de 

padrão relacionado pode ser encontrada no Anexo 5 – Padrões relacionados 

5.2.1 Padrões para botão digital 

O botão digital é o dispositivo de interação mais utilizado nos controles de videogames 

desde que os primeiros consoles e fliperamas alcançaram o mercado, sendo empregados nas 

mais diferentes formas, tamanhos, posições e quantidades. Por se tratar de um dispositivo de 

interação simples, que só transmite uma informação binária quando ativado, ele também possui 

uma grande versatilidade de aplicações, sendo utilizado para representar diversas ações nos 

jogos.  

Ao analisarmos as técnicas de interação com botões digitais, a partir das características 

propostas pela pesquisa teórica, obtemos as relações descritas no Quadro 6. 

Quadro 6: Características das técnicas de interação com botões digitais 

Técnica de Interação Esforço Duração Contexto 

Pressionar Regular Instantânea Normal 

Pressionar rítmico Extraordinário Instantânea Normal 

Segurar Regular Contínua Normal 

Segurar e soltar Extraordinário Contínua Normal 

Pressionar preciso Regular Instantânea Específico 

Eventos rápidos Extraordinário Instantânea Específico 

Segurar por tempo limitado Regular Contínua Específico 

Bombear Extraordinário Contínua Específico 



81 
 

 
 

De outra forma, podemos posicionar as técnicas de interação de acordo com os eixos em 

um espaço 3D, como ilustrado pela Figura 38: 

Figura 38: Organização das técnicas de interação a partir da combinação de suas características 

 

Fonte: próprio autor (2014) 

Através da categorização das técnicas de interação foi possível a definição dos padrões 

de técnicas de interação, detalhados a seguir. 

Pressionar 

Descrição principal: O jogador pressiona e solta o botão rapidamente. 

Descrição geral: Para ativar uma ação corriqueira de curta duração no jogo, o jogador deve 

pressionar e soltá-lo rapidamente. 

Exemplo: No jogo Prince of Persia: The Sands of Time (Ubisoft, 2003), o avatar do jogador 

desfere golpes de espada com o simples apertar de um botão como ilustrado na Figura 39. 

Figura 39: Prince of Persia: The Sands of Time 
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Fonte: Ubisoft (2003) 

Uso do padrão: Este padrão de técnica de interação deve ser utilizado para representar uma 

ação de baixo esforço para o personagem do jogador, com resposta instantânea e independente 

de contexto. 

Consequências: Devido à sua versatilidade, este padrão é adequado às mais variadas ações, 

como por exemplo, fazer o avatar do jogador pular ou atacar. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat
3
, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences; 

 Instanciado por: Real-time games; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Pressionar Preciso, Eventos Rápidos. 

Pressionar rítmico 

Descrição principal: O jogador pressiona o botão em um ritmo específico. 

Descrição geral: O jogador deve ser recompensado por executar corretamente os comandos em 

um determinado ritmo. 

Exemplo: No jogo Darksiders (Vigil Games, 2010), o personagem do jogador, pode desferir 

diferentes golpes de acordo com o ritmo que o jogador aperta o botão “X”, na configuração do 

controle para o Playstation 3, como é descrito no Quadro 7 e ilustrado na Figura 40. 

Quadro 7: Lista de golpes do jogo Darksiders 

Golpe Comandos 

Forehand Strike X 

Return Slash X, X 

Double Slash X, X, X 

Reverse Backhand Strike X, X, X, X 

Whirl Wind Combo X, “pausa”, X 

Tornado Slash X, X, “pausa”, X 

Dragon’s Breath X, X, X, “pausa”, X 
 

 

 

                                                             
3 A nomenclatura dos padrões relacionados foi mantida em inglês respeitando o material original 
no qual esta pesquisa foi baseada. 
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Figura 40: Darksiders 

 

Fonte: Vigil Games (2010) 

Uso do padrão: Esse padrão deve ser aplicado para modificar, normalmente amplificando, o 

resultado das ações do personagem no jogo. Ao exigir que o jogador aperte os botões em um 

ritmo pré-definido o personagem do jogador segue um fluxo diferenciado de ações. 

Normalmente este fluxo pode ser encadeado em diferentes combinações de ações, que se 

prolongará enquanto o jogador mantiver o ritmo do apertar o botão na frequência correta. 

Consequências: O designer deve garantir que a resposta dada para o usuário seja clara de tal 

forma que o jogador perceba que está apertando o botão no ritmo correto. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combo, Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Smooth Learning Curves; 

 Instanciado por: Real-time games, Rhythm-Based Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Pressionar Preciso, Eventos Rápidos. 

 

Segurar 

Descrição principal: O jogador deve apertar e manter o botão pressionado.  

Descrição geral: Enquanto o estado do botão estiver alterado, a ação se manterá ativada e assim 

que for solto a ação deve cessar imediatamente. 

Exemplo: No jogo Resident Evil 5 (Capcom, 2009) para fazer com que seu o personagem 

levante sua arma, o jogador precisa manter um botão apertado como na Figura 41. 
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Figura 41: Resident Evil 5 

 

Fonte: Capcom (2009) 

Uso do padrão: Este padrão deve ser utilizado para substituir ações com baixa carga de esforço, 

prolongadas e acessíveis independentemente do contexto em que o personagem do jogador se 

encontrar. 

Consequências: Ao utilizar este padrão o designer de jogos deve adequar o esquema de funções 

do joystick de maneira que a restrição de movimento causada pela permanência do botão 

pressionado não ocasione desconforto ao jogador. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Segurar e Soltar, Segurar por Tempo Limitado. 

 

Segurar e Soltar 

Descrição principal: O jogador deve apertar e manter o botão pressionado por algum tempo e 

então soltá-lo para que a ação seja disparada. 

Descrição geral: O jogador deve entender a relação entre o tempo que o botão passará 

pressionado e o resultado obtido quando o botão for liberado. 

Exemplo: No jogo Megaman X (Capcom, 1994), o jogador pode segurar e soltar o botão 

fazendo o personagem disparar raios de energia com diferentes potências (Figura 42). 

Figura 42: Megaman X 
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Fonte: Capcom (1994) 

Uso do padrão: Este padrão deve ser utilizado para representar uma ação prolongada e que 

exija esforço extra do personagem do jogador. 

Consequências: O tempo que o botão ficar pressionado deve ser proporcional à intensidade da 

ação do resultado. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Damage; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures, Arithmetic Reward for Investments, Geometric 

Reward for Investments; 

 Potencial conflito com: Segurar por Tempo Limitado. 

 

Pressionar Preciso 

Descrição principal: O jogador aperta o botão em um determinado instante para ativar uma 

ação. 

Descrição geral: O jogador deve apertar o botão em um contexto específico (previamente 

estabelecido) para ativar uma ação diferenciada. 

Exemplo: No jogo Assassin’s Creed 2 (Ubisoft, 2009), Ezio, o personagem do jogador, ao ser 

atacado, tem a possibilidade de executar uma defesa especial que irá deixar seu oponente 

momentaneamente indefeso, caso aperte o botão precisamente no momento em que o adversário 

desferir seu golpe, veja a Figura 43. 
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Figura 43: Assassin’s Creed 2 

 

Fonte: Ubisoft (2009) 

Uso do padrão: Esse padrão deve ser aplicado para ações instantâneas, de baixo esforço e 

acessíveis apenas em contextos especiais. A regra que modifica o ambiente deve ser clara e 

previamente apresentada para o jogador, além de possuir um tempo de preparação prévio. 

Assim, o usuário pode aguardar pelo momento exato para pressionar o botão e ativar a ação do 

“Pressionar Preciso” com sucesso. 

Consequências: O designer de jogo deve determinar qual a penalidade o jogador deve sofrer 

em caso de fracasso ao tentar executar o padrão “Pressionar Preciso”. Desta forma, o jogo se 

manterá balanceado, exigindo que o jogador analise o risco de suas escolhas. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion, Interruptible Actions; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Risk/Reward, Perceived 

Chance to Succeed; 

 Instanciado por: Real-time games, Dexterity-Based Actions, Enemies; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Eventos Rápidos. 

Eventos Rápidos 

Descrição principal: O jogador é solicitado a apertar um botão em um contexto específico, em 

um curto período de tempo. 

Descrição geral: O jogador deve pressionar o botão prontamente quando solicitado pelo jogo e 

enquanto a ação está disponível para acioná-la ou falhará na execução da tarefa. 
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Exemplo: Kratos, personagem da série de jogos God of War (SCE Santa Monica, 2007), 

executa uma série de manobras arriscadas que precisam de reflexos sobre-humanos para 

derrotar um inimigo de escala colossal, como ilustrado na Figura 44. 

Figura 44: God of War 2 

 

Fonte: SCE Santa Monica (2007) 

Uso do padrão: Este padrão deve ser utilizado para representar ações que requeiram esforço 

extra por parte do personagem do jogador, principalmente nas ações que demandem reflexos 

rápidos em instantes críticos. 

Consequências: Ao criar uma cena que utilize Eventos Rápidos, o designer de jogos deve 

considerar a possível divisão da atenção do jogador, pois, o jogador precisará manter sua 

atenção nos eventos que acontecem tanto no primeiro plano, onde surgirá a indicação para ele 

apertar o botão, quanto no segundo plano, onde animações especiais estarão sendo apresentadas. 

Desta forma, o jogador poderá executar os comandos requisitados e ao mesmo tempo conseguir 

compreender o que está acontecendo na cena. É relevante salientarmos a importância da escolha 

do momento em que a mensagem para o jogador apertar o botão surgirá, no intuito de não tornar 

este momento óbvio, diminuindo a necessidade do reflexo do jogador, tornando a interação sem 

efeito. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion, Surprises; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Boss Monster; 

 Instanciado por: Real-time games, Timing; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Pressionar, Pressionar Rítmico, Pressionar Preciso. 
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Segurar por Tempo Limitado 

Descrição principal: O jogador deve manter o botão pressionado por um tempo pré-

determinado para que a ação seja executada. 

Descrição geral: O jogador deve ser informado do progresso da ação enquanto mantém o botão 

pressionado. 

Exemplo: No modo para múltiplos jogadores, para ativar um sistema em um terminal de 

computador, os personagens de Dead Space 2 (Visceral Games, 2011) devem manter um botão 

apertado por aproximadamente 10 segundos, veja Figura 45. 

Figura 45: Dead Space 2 

 

Fonte: Visceral Games (2011) 

 

Uso do padrão: Esse padrão deve ser aplicado para ações prolongadas com baixo nível de 

esforço em um contexto específico do ambiente do jogo. Pode funcionar como uma preparação 

ou representar o tempo que uma ação requer, porém, o resultado positivo só é alcançado ao final 

do tempo previamente estipulado. Em alguns casos, o tempo pode servir para que o usuário 

consiga conferir se selecionou a ação correta. 

Consequências: É importante entendermos a diferença deste padrão para o “Segurar”, enquanto 

no “Segurar” a ação se mantém ativa durante todo o tempo que o jogador permanece com o 

botão pressionado, a ação do “Segurar por Tempo Limitado” só é disparada quando o tempo 

limite é alcançado. Caso o personagem sofra algum tipo de intervenção, a ação será cancelada e 

o jogador deverá repetir o procedimento. 
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Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Pickups, Controllers; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures, Continuous Goals, Collecting; 

 Potencial conflito com: Segurar, Segurar e Soltar. 

 

Bombear 

Descrição principal: O jogador deve pressionar rápida e repetidamente o mesmo botão para 

executar uma ação.  

Descrição geral: A ação pode ser limitada por tempo ou ser executada por tempo 

indeterminado. 

Exemplo: No jogo Bully (Rockstar, 2006), o padrão bombear é aplicado para a ação de pedalar 

mais rápido quando o personagem do jogador usa uma bicicleta, contextualizando o esforço 

extra exigido pela ação do personagem como ilustrado na Figura 46. 

Figura 46: Bully 

 

Fonte: Rockstar (2006) 

Uso do padrão: Este padrão deve ser utilizado para representar uma ação prolongada, com um 

grande esforço do personagem do jogador, e normalmente essa ação só pode ser acessada em 

uma situação particular. O grau de esforço da ação representada deve ser compatível com a 

quantidade de repetições necessárias para que o comando obtenha um resultado positivo. 
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Consequências: Devido ao esforço requerido pelo Bombear, o jogador pode ter dificuldades na 

realização de outras atividades simultâneas. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions, Enemies; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Conflito entre padrões de técnicas de interação para botões digitais 

Os botões digitais têm limitações quanto à aplicação simultânea de técnicas de 

interação. Algumas combinações podem gerar problemas para os jogadores, principalmente 

quanto à impossibilidade temporária de ativação devido ao fato de que o usuário pode não ter 

controle do momento em que um contexto específico será ativado pelo jogo, podendo acarretar 

falsos positivos. Podemos classificar os conflitos como totais ou parciais, onde os conflitos 

totais impossibilitam completamente o uso das técnicas de interação em um mesmo dispositivo, 

enquanto os conflitos parciais permitem o uso das técnicas de interação com alguma forma de 

restrição ou necessidade de priorização que deverão ser tratadas pelo designer do jogo. Os 

conflitos entre os padrões de técnicas de interação para botões digitais estão listados no Quadro 

8. Os conflitos parciais, que acontecem apenas em situações especiais, foram representados na 

cor laranja, enquanto um conflito total que impede a utilização de duas técnicas de interação em 

um mesmo dispositivo foi representado de vermelho.  Para evitar redundâncias nos cruzamentos 

entre as técnicas de interação, as células acima da diagonal principal da tabela foram coloridas 

de cinza. Esta representação gráfica será utilizada em todas as análises de conflitos desta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
 

Quadro 8: Conflitos entre padrões de técnicas de interação para botões digitais 
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Pressionar 

        Pressionar no Ritmo 

        Segurar 

        Segurar e Soltar 

        Pressionar Preciso 

        Eventos Rápidos  

        Segurar por Tempo Limitado 

        Bombear 

         

A técnica de interação “Pressionar” entra em conflito parcial com as duas técnicas de 

interação, “Pressionar Preciso” e “Eventos Rápidos”, pois, quando o contexto que permite o 

acesso a estas técnicas está ativo, elas deverão suprimir a técnica Pressionar, impossibilitando o 

jogador de ativá-la. 

Por sua vez, a técnica “Pressionar no Ritmo” entra em conflito parcial com as técnicas 

“Pressionar Preciso” e “Eventos Rápidos” também devido à ativação dos contextos específicos. 

Porém, a técnica “Pressionar no Ritmo” não é completamente suprimida, ela pode ter 

continuidade a partir da segunda vez em que o jogador pressiona o botão. Assim, o personagem 

executaria a ação atribuída às técnicas “Pressionar Preciso” e “Eventos Rápidos” e em seguida 

daria continuidade com a ação do “Pressionar no Ritmo”. 

Com relação à técnica “Segurar”, esta apresenta conflitos com as técnicas “Segurar e 

Soltar”, e “Segurar por Tempo Limitado”. “Segurar” e “Segurar e Soltar” possui conflito total, 

de forma que o designer só deve atribuir a uma delas o botão. Entre “Segurar” e “Segurar por 

Tempo Limitado” o conflito é parcial devido à possibilidade do contexto específico do “Segurar 

por Tempo Limitado” impossibilitar temporariamente o usuário de acessar a ação da técnica 

“Segurar”.  

Por fim, encontramos conflito parcial entre as técnicas “Pressionar Preciso” e “Eventos 

Rápidos”. Caso o contexto que controla ambas as técnicas de interação seja ativado 
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simultaneamente acarretará que uma das técnicas ficará inacessível, cabendo ao designer do 

jogo decidir qual terá prioridade de execução. 

 

5.2.2 Padrões para alavanca direcional analógica 

As alavancas digitais analógicas (A.D.A.) são dispositivos de interação com a 

capacidade de enviar duas informações para o sistema: a intensidade da força aplicada sobre a 

alavanca e a direção na qual a mesma foi impelida. As A.D.A.s podem ser consideradas o 

segundo dispositivo de interação mais utilizado na história dos videogames logo após o botão 

digital. Elas foram utilizadas nos fliperamas na década de 70 e popularizadas pelo Atari 2600 

em 1977. Apenas em 1997, com o modelo DualShock para Playstation, duas A.D.A.s foram 

utilizadas em um mesmo controle permitindo maior versatilidade de interação. 

Através da análise das técnicas de interação com as A.D.A.s e aplicando as 

características propostas na etapa teórica observamos as seguintes relações descritas no Quadro 

9. 

Quadro 9: Características das técnicas de interação com alavancas digitais analógicas 

Técnica de Interação Esforço Duração Contexto 

Empurrar Regular Instantânea Normal 

Empurrar Rítmico Extraordinário Instantânea Normal 

Sustentar Regular Contínua Normal 

Puxar e soltar Extraordinário Contínua Normal 

Empurrar preciso Regular Instantânea Específico 

Empurrar rápido Extraordinário Instantânea Específico 

Girar Regular Contínua Específico 

Agitar Extraordinário Contínua Específico 

 

Para melhor visualização, podemos organizar as técnicas de interação de acordo com os 

eixos em um espaço 3D, como ilustrado pela Figura 47. 
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Figura 47: Modelo de técnicas de interação para A.D.A. 

 

Fonte: próprio autor (2014) 

Através da categorização das técnicas de interação foi possível a definição dos padrões 

de técnicas de interação, detalhados a seguir. 

 

Empurrar 

Descrição principal: O jogador empurra rapidamente a alavanca e a solta em seguida. 

Descrição geral: A ação deve ser ativada assim que o jogador empurra a alavanca. 

Exemplo: No jogo God of War 3 (SCE Santa Monica, 2010), o personagem do jogador, Kratos, 

executa um movimento defensivo, desviando de ataques em sua direção, na mesma direção com 

que a alavanca direita do controle é empurrada (Figura 48). Desta forma, Kratos não pode ser 

atingido por um determinado instante. 

 

 

 



94 
 

 
 

Figura 48: God of War 3 

 

Fonte: SCE Santa Monica (2010) 

Uso do padrão: O game designer deve utilizar esta técnica de interação para representar ações 

instantâneas, que exigem um baixo esforço do personagem e livre de contexto. 

Consequências: A informação direcional e intensidade do movimento da alavanca podem ser 

considerados no resultado da ação. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences; 

 Instanciado por: Real-time games; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Empurrar Preciso, Empurrar Rápido. 

 

Empurrar Rítmico 

Descrição principal: O jogador deve empurrar a alavanca repetidas vezes em um ritmo 

específico para executar a ação. 

Descrição geral: as ações disparadas por esta técnica de interação devem sofrer alterações de 

acordo com a quantidade de ações executadas corretamente em sequência. 

Exemplo: No jogo Marvel VS Capcom (Capcom, 1998), o personagem do jogador pode pular 

além dos limites normais da tela do jogo ao empurrar a alavanca para baixo e para cima 

rapidamente. Caracterizando a ação com esforço extraordinário quando comparada com a ação 

pular que é ativada apenas ao empurrar a alavanca para cima (Figura 49). 
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Figura 49: Marvel VS Capcom 

 

Fonte: Capcom (1998) 

Uso do padrão: Deve ser aplicado às ações instantâneas que exijam esforço extraordinário sem 

contexto específico. 

Consequências: O game designer deve evitar o uso excessivo desse tipo de técnica de 

interação, para não sobrecarregar a memória do jogador com diversas combinações de 

comandos. Esta técnica deve ser usada apenas nos casos em que a diversão do jogo esteja 

associada ao desafio mental de memorizar as próprias sequências de comandos. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combo, Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Smooth Learning Curves; 

 Instanciado por: Real-time games, Rhythm-Based Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Empurrar Preciso, Empurrar Rápido. 

 

Sustentar 

Descrição principal: O jogador deve manter a alavanca deslocada de seu ponto central para 

ativar a ação. 

Descrição geral: A ação deve se manter ativa enquanto a alavanca estiver sendo sustentada fora 

de seu ponto de repouso. 



96 
 

 
 

Exemplo: Ao sustentar a alavanca empurrada em uma direção o personagem Natan Drake, 

protagonista da série de jogos Uncharted (Naughty Dog, 2007), anda na mesma direção e com 

velocidade proporcional à força aplicada na alavanca (Figura 50). 

Figura 50: Uncharted 

 

Fonte: Naughty Dog (2007) 

 

Uso do padrão: Esta técnica de interação deve ser associada a ações contínuas de baixo esforço 

sem contexto específico. 

Consequências: A direção e a força aplicada na alavanca podem ser utilizadas como 

informação extra para compor a ação dentro do ambiente do jogo. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Puxar e Soltar. 

 

Puxar e Soltar 

Descrição principal: O jogador deve puxar a alavanca em uma direção e soltá-la no momento 

oportuno para completar a ação. 
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Descrição geral: o jogador deve ser informado do progresso da ação enquanto mantém a 

alavanca puxada para saber quando deve liberá-la. 

Exemplo: No jogo Trine (Frozenbyte, 2009), a personagem Ladra pode atirar com seu arco e 

flecha. Para tal, o jogador precisa puxar e soltar a alavanca direita do controle. Quanto mais 

tempo a alavanca é mantida deslocada, maior a precisão e a força do disparo (Figura 51). 

Figura 51: Trine 

 

Fonte: Frozenbyte (2009) 

Uso do padrão: Essa técnica de interação deve ser utilizada para representar ações prolongadas 

com esforço extraordinário do personagem sem um contexto específico. 

Consequências: O efeito da ação deve ser modificado proporcionalmente pelo tempo em que o 

jogador mantém a alavanca puxada. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Damage; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures, Arithmetic Reward for Investments, Geometric 

Reward for Investments; 

 Potencial conflito com: Sustentar. 

 

 

 



98 
 

 
 

Empurrar preciso 

Descrição principal: O jogador deve empurrar a alavanca em um momento específico 

estipulado pelo sistema do jogo para executar a ação. 

Descrição geral: Por conhecer a regra que altera as condições do jogo, o jogador deve entender 

a relação custo benefício ao tentar empurrar a alavanca no momento específico para executar a 

ação planejada. 

Exemplo: Em Street Fighter III – 3
rd

 Strike: Fight for the Future (Capcom, 1999), o jogador 

pode aparar o golpe do adversário ao empurrar sua alavanca para frente no instante em que for 

ser atingido. Neste jogo, todo golpe que atinge um personagem mesmo enquanto está 

defendendo acarreta na perda de alguns pontos de vida exceto quando é aparado, desta forma, 

deixa a critério do jogador a escolha entre o risco de ser atingido e o benefício de não perder 

nenhum ponto em caso de sucesso na ação de aparar (Figura 52). 

Figura 52: Street Fighter III – 3
rd

 Strike: Fight for the Future 

 

Fonte: Capcom (1999) 

Uso do padrão: Essa técnica de interação deve ser aplicada a ações instantâneas com esforço 

regular e em contextos específicos. 

Consequências: O jogador deve estar ciente das condições nas quais pode executar a ação 

ativada pelo Empurrar Preciso. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion, Interruptible Actions; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Risk/Reward, Perceived 

Chance to Succeed; 
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 Instanciado por: Real-time games, Dexterity-Based Actions, Enemies; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Empurrar, Empurrar Rítmico. 

 

Empurrar Rápido 

Descrição principal: O jogo solicita ao jogador que empurre a alavanca em uma determinada 

direção em um curto período de tempo para que a ação seja executada. 

Descrição geral: Caso deva ser surpreendido pelo jogo ao ser solicitado que empurre a alavanca 

em uma direção específica, acarretando que o jogador demonstre reflexos ágeis para executar a 

ação. Caso contrário, o jogador irá falhar na tentativa acionar o comando. 

Exemplo: No jogo Indigo Prophecy (Quantic Dream, 2005), também conhecido como 

Fahrenheit, o jogador participa de várias cenas de ação que exigem reflexos rápidos do 

personagem principal Luca Kane, como por exemplo, escapar de um ataque de insetos gigantes 

durante uma alucinação provocada pelo seu estado momentâneo de perturbação mental. Para tal, 

o jogador deve manter sua atenção nos dois círculos que aparecem no centro da tela e responder 

rapidamente quando eles piscam (Figura 53). 

Figura 53: Indigo Prophecy 

 

Fonte: Quantic Dream (2005) 

Uso do padrão: A técnica de interação Empurrar Rápido deve ser aplicada a ações instantâneas 

que exijam esforço extraordinário do personagem do jogador em contextos específicos. 

Consequências: A direção solicitada para o jogador empurrar a alavanca deve estar relacionada 

com a ação executada pelo personagem na tela. 
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Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion, Surprises; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Boss Monster; 

 Instanciado por: Real-time games, Timing; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Empurrar, Empurrar Rítmico. 

 

Girar 

Descrição principal: O jogador deve girar suavemente a alavanca para que seu personagem 

execute a ação. 

Descrição geral: A ação do avatar deve acompanhar o giro da alavanca. 

Exemplo: No jogo Batman – Arkham Asylum (Rocksteady Studios, 2009), o personagem pode 

operar um dispositivo para desbloquear portas trancadas. Para tal deve girar a alavanca até 

encontrar uma posição específica que ativa o dispositivo (Figura 54). 

Figura 54: Batman – Arkham Asylum 

 

Fonte: Rocksteady Studios (2009) 

Uso do padrão: A técnica de interação deve ser aplicada em ações prolongadas com esforço 

regular em um contexto específico determinado pelo sistema do jogo. 
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Consequências: O movimento da alavanca deve ser cadenciado para que o jogador perceba a 

nuance da mudança de direção da ação. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Pickups, Controllers; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures, Continuous Goals, Collecting; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Agitar 

Descrição principal: O jogador deve mover a alavanca rapidamente para os lados. 

Descrição geral: A alavanca deve ser agitada para os lados para que a ação seja realizada com 

sucesso. 

Exemplo: No jogo Resident Evil 5 (Capcom, 2009), ao ser agarrado por um zumbi, o jogador 

deve sacudir a alavanca para se libertar do ataque (Figura 55). 

Figura 55: Resident Evil 5 

 

Fonte: Capcom (2009) 

Uso do padrão: A técnica de interação Agitar deve ser utilizada para representar ações 

contínuas com esforço extraordinário do personagem em um contexto específico. 

Consequências: Devido ao esforço requerido não apenas do personagem, mas também do 

jogador ao manipular a alavanca direcional, o game designer deve evitar a aplicação desta 
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técnica de interação associada a outros comandos para prevenir posições desconfortáveis às 

mãos do usuário. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions, Enemies; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Conflitos entre padrões de técnicas de interação para alavancas direcionais analógicas 

Os conflitos entre os padrões de técnicas de interação para A.D.A. foram identificados 

no Quadro 10, desde que dirigidos na mesma direção da A.D.A, por exemplo, no mapeamento 

de duas ações para o lado direito da A.D.A. 

Quadro 10: Conflitos ente padrões de técnicas de interação para A.D.A. 
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Empurrar 

        Empurrar Rítmico 

        Sustentar 

        Puxar e Soltar 

        Empurrar Preciso 

        Empurrar Rápido 

        Girar 

        Agitar 

         

O único conflito total entre os padrões de técnicas de interação encontrado foi entre os 

padrões “Puxar e Soltar” e “Sustentar”, pois caso utilizem a mesma direção para serem 

iniciados, o sistema não terá como identificar a real intenção do jogador. 

Os conflitos parciais apresentados pelos padrões de técnicas de interação para alavancas 

direcionais analógicas foram entre “Empurrar Preciso” e as técnicas “Empurrar” ou “Empurrar 
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no Ritmo” devido à possibilidade do contexto específico que permite acesso ao “Empurrar 

Preciso” inviabilizar a ativação das outras duas técnicas de interação. O mesmo princípio rege o 

conflito entre o “Empurrar Rápido” e os padrões “Empurrar” e “Empurrar no Ritmo”. Assim 

como o mesmo problema de interferências entre contextos afeta os padrões “Empurrar Rápido” 

e “Empurrar Preciso”. 

 

5.2.3 Padrões para telas sensíveis ao toque 

As primeiras telas sensíveis ao toque foram inventadas em meados dos anos 60, porém, 

foram pouco utilizadas como dispositivo de interação para a plataforma PC. No entanto, no 

cenário de dispositivos computacionais móveis este cenário se inverte e as telas sensíveis ao 

toque ocupam lugar de destaque como principal forma de entrada de informação. Inicialmente 

com PDAs e mais recentemente com smartphones e tablets, as telas sensíveis ao toque também 

foram utilizadas como consoles de videogame portáteis, dentre os mais proeminentes 

encontram-se o Nintendo DS e suas variações, além do PlayStation Vita.  

Diferentes tecnologias com que as telas são construídas são capazes de registrar apenas 

um ou múltiplos toques simultaneamente. Outra característica importante das telas sensíveis ao 

toque é a possibilidade de uso de uma stylus como apontador auxiliar para interação, que 

melhoram a precisão e reduzem a oclusão da tela pela mão do usuário. 

A partir da análise das técnicas de interação observadas nos jogos e as características 

isomórficas descritas na proposta teórica deste trabalho, podemos relacioná-las como definido 

no Quadro 11. 

Quadro 11: Características das técnicas de interação para telas sensíveis ao toque 

Técnica de Interação Esforço Duração Contexto 

Deslizar Regular Instantânea Normal 

Deslizar rítmico Extraordinário Instantânea Normal 

Arrastar Regular Contínua Normal 

Tocar e deslizar Extraordinário Contínua Normal 

Deslizar preciso Regular Instantânea Específico 

Deslizar rápido Extraordinário Instantânea Específico 

Traçar Regular Contínua Específico 

Esfregar Extraordinário Contínua Específico 
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As técnicas de interação também podem ser visualizadas em um espaço tridimensional 

(Figura 56) baseada na variação das características que possuem para esforço, duração e 

contexto. 

Figura 56: Modelo de técnicas de interação para telas sensíveis ao toque 

 

Fonte: próprio autor (2014) 

Com as técnicas de interação devidamente classificadas foi possível definir os padrões 

para sua aplicação, descritos a seguir. 

 

Deslizar 

Descrição principal: O usuário desliza o apontador pela tela em um movimento rápido e curto. 

Descrição geral: Esta técnica de interação pode ser aplicada de duas maneiras diferentes, 

variando a origem do movimento. O primeiro inicia no espaço sem objetos interativos 

atravessando um objeto, indicando assim qual alvo será afetado pela ação do jogador. Na 

segunda modalidade, o apontador toca inicialmente o objeto alvo e o usuário realiza o 

movimento em direção ao espaço “vazio”. Neste caso, o movimento indica o vetor direcional 

que poderá ser utilizado como informação para a ação do jogador. 
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Exemplo: No jogo Star Wars – The Force Unleashed 2 (Figura 57), o usuário pode realizar 

“slides” em duas direções diferentes, para frente ou para baixo, acarretando em diferentes ações, 

golpes horizontais e verticais, respectivamente. 

Figura 57: Star Wars – The Force Unleashed 2 

 

Fonte: LucasArts (2010) 

Uso do padrão: Essa técnica de interação é associada a ações instantâneas e que exijam pouco 

esforço do avatar do jogador, durante o curso regular do jogo.  

Consequências: A informação direcional criada pelo vetor do movimento do apontador deve 

ser incorporada ao efeito causado no jogo. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences; 

 Instanciado por: Real-time games; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Deslizar Preciso, Deslizar Rápido. 

 

Deslizar Rítmico 

Descrição principal: O jogador desliza o apontador múltiplas vezes pela tela em um ritmo 

específico modificando o resultado da ação do seu avatar.  

Descrição geral: O ritmo e a quantidade de interações em sequência devem ser proporcionais 

com o efeito da ação executada pelo avatar.  
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Exemplo: No jogo Ninja Gaiden – Dragon Sword (Figura 58), o avatar do jogador desfere 

diferentes golpes de acordo com a lista de comandos: 

Quadro 12: Lista de manobras especiais do jogo Ninja Gaiden – Dragon Sword 

Manobra especial Técnicas de interação 

Lift Deslizar para baixo ou horizontalmente -> 

Deslizar para cima 

Cicada Drop Deslizar para cima -> Deslizar para baixo 

Flying Swallow Deslizar para cima -> Deslizar horizontalmente 

Izuna Drop Deslizar para baixo ou horizontalmente -> 

Deslizar para cima -> Deslizar para cima 

 

Figura 58: Ninja Gaiden – Dragon Sword 

 

Fonte: Team Ninja (2008) 

Uso do padrão: Essa técnica de interação deve ser aplicada a ações instantâneas, com esforço 

além do normal das capacidades associadas ao personagem do jogador, sem um contexto 

específico para seu uso.  

Consequências: O uso exaustivo de variações desta técnica de interação pode sobrecarregar a 

memória do usuário, exigindo que o jogador decore diversas combinações de comandos. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combo, Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Smooth Learning Curves; 

 Instanciado por: Real-time games, Rhythm-Based Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Deslizar Preciso, Deslizar Rápido. 
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Arrastar 

Descrição principal: O jogador toca e move o apontador sobre a tela.  

Descrição geral: O objeto apontado ou habilitado para esta técnica de interação segue a posição 

do apontador enquanto a mesma estiver em contato com a tela. Ou seja, o usuário pode arrastar 

tanto um objeto do jogo quanto o espaço vazio de forma que a informação de posição do 

apontador na tela será utilizada como referência para a ação. 

Exemplo: No jogo Avatar - The Last Airbender - Into the Inferno, o personagem tem a 

habilidade de manipular elementos naturais, como água e fogo, através de poderes especiais. 

Para isto, o jogador deve arrastar os elementos pela tela como lhe for conveniente, seja para 

atacar inimigos, quebrar obstáculos ou ativar mecanismos como mostra a Figura 59. 

Figura 59: Avatar - The Last Airbender - Into the Inferno 

 

Fonte: Halfbrick Studios (2008) 

Uso do padrão: A técnica de interação Arrastar deve ser escolhida para ações com pouco 

esforço do personagem do jogador, porém, com duração prolongada em um contexto regular.   

Consequências: A velocidade com que o objeto é arrastado pelo ambiente do jogo pode ser 

usada como parâmetro para a ação executada. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures; 
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 Potencial conflito com: Segurar e Soltar, Segurar por Tempo Limitado. 

 

Tocar e deslizar 

Descrição principal: O jogador toca a tela por alguns segundos, então desliza o apontador na 

direção desejada. 

Descrição geral: O jogador precisa manter o apontador em contato com a tela por um tempo 

maior que um instante para que a técnica de interação seja iniciada e a ação só será completada 

quando o usuário deslizar o apontador pela tela 

Exemplo: No jogo DragonBall: Origins 2 (Figura 60), o personagem Goku executa o golpe 

Goku's Flying Kick, se o jogador tocar o personagem Goku por algum tempo e então deslizar o 

apontador na direção que deseja que ele desfira o chute. A intensidade do chute é proporcional 

ao tempo que o jogador mantém o apontador sobre o personagem. 

Figura 60: DragonBall: Origins 2 

 

Fonte: Game Republic (2010) 

Uso do padrão: Essa técnica de interação deve ser utilizada para ações prolongadas que 

requeiram esforço extraordinário do personagem do jogador sem a necessidade de um contexto 

específico. 

Consequências: O resultado deve ser compatível com o tempo inicialmente gasto no contato do 

apontador com a tela. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Damage; 
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 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures, Arithmetic Reward for Investments, Geometric 

Reward for Investments; 

 Potencial conflito com: Segurar por Tempo Limitado 

 

Deslizar Preciso 

Descrição principal: O jogador deve deslizar o apontador pela tela em um momento ou local 

específico para que a ação seja executada com sucesso. 

Descrição geral: A técnica Deslizar preciso pode utilizar a direção do traço para identificar a 

ação a ser realizada pelo avatar do jogador.  

Exemplo: No jogo The Legendo of Zelda – Spirit Tracks, ao enfrentar o último inimigo do 

jogo, o personagem principal Link deve defletir as bolas de fogo lançadas pelo seu adversário 

com golpes precisos de espada para proteger a princesa (Figura 61). 

Figura 61: The Legendo of Zelda – Spirit Tracks 

 

Fonte: Nintendo (2009) 

Uso do padrão: Esse padrão deve ser aplicado a ações instantâneas que exijam pouco esforço 

do avatar do jogador em um contexto específico definido pelo jogo. 

Consequências: O designer do jogo deve evitar que este tipo de técnica de interação altere o 

balanceamento do jogo, criando uma única estratégia vencedora. Para isto, o balanceamento do 

jogo deve ser mantido equilibrando-se o risco e a recompensa da tarefa. 



110 
 

 
 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion, Interruptible Actions; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Risk/Reward, Perceived 

Chance to Succeed; 

 Instanciado por: Real-time games, Dexterity-Based Actions, Enemies; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Deslizar, Deslizar Rítmico. 

 

Deslizar Rápido 

Descrição principal: O jogador deve deslizar o apontador pela tela em uma direção específica, 

coerente com a ação a ser realizada, dentro de um prazo curto de tempo para que seja bem 

sucedido. 

Descrição geral: O reflexo exigido do usuário na execução do Deslizar rápido representa a 

dificuldade com que o avatar do jogador realiza a ação.  

Exemplo: No jogo Uncharted – Golden Abyss para PSVita (Figura 62), o jogador é solicitado a 

deslizar rapidamente o dedo pela tela para derrotar o último chefe do jogo enquanto lutam.  

Figura 62: Uncharted – Golden Abyss 

 

Fonte: Naughty Dog (2012) 
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Uso do padrão: Essa técnica de interação deve ser utilizada para ações instantâneas que 

requeiram esforço extraordinário do personagem do jogador em um contexto específico. 

Consequências: O Deslizar Rápido deve ser utilizado em ocasiões singulares, pois, o uso 

repetitivo desta permitirá que o usuário memorize a sequência de comandos perdendo o fator 

surpresa dessa técnica de interação. Essa técnica de interação deve ser implementada de forma a 

manter a atenção e concentração do usuário, porém, sem frustrá-lo quanto à possibilidade de 

apreciar os resultados das suas interações. Normalmente, ações extraordinárias revelam 

animações especiais em momentos críticos da experiência do usuário, por esta razão é 

aconselhável que os resultados sejam exibidos após a realização correta da técnica e não 

durante. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion, Surprises; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Boss Monster; 

 Instanciado por: Real-time games, Timing; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Deslizar, Deslizar Rítmico, Deslizar Preciso. 

 

Traçar 

Descrição principal: O usuário deve traçar uma forma pré-determinada com o apontador para 

realizar a ação com sucesso. 

Descrição geral: O desenho traçado pode ser exibido na tela para evitar que seja necessário ao 

jogador memorizar um conjunto grande de formas. 

Exemplo: Em Harry Potter and The Deathly Hallows – Part 2, os personagens do jogador 

podem soltar feitiços em ocasiões ou objetos específicos, através do desenho de símbolos que 

remetem ao efeito da magia. Para reparar objetos quebrados foi escolhido Lemniscata, símbolo 

do infinito, como característica desejada para a durabilidade do objeto a ser restaurado (Figura 

63).  
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Figura 63: Harry Potter and The Deathly Hallows – Part 2 

 

Fonte: Eletronic Arts (2011) 

Uso do padrão: Essa técnica de interação deve ser utilizada para ações prolongadas que não 

exijam esforço do personagem do jogador, porém, só ficam disponíveis em um contexto 

específico e por um período delimitado de tempo. 

Consequências: A técnica de interação deve ser tolerante a imprecisões no traçado do usuário. 

Alguns desenhos podem exigir uma ordem específica na disposição dos traços. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Pickups, Controllers; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures, Continuous Goals, Collecting; 

 Potencial conflito com: Segurar, Segurar e Soltar. 

 

Esfregar 

Descrição principal: O jogador deve esfregar rapidamente o apontador na tela para executar a 

ação. 

Descrição geral: O jogador deve esfregar o apontador sobre o objeto com que deseja interagir. 

Exemplo: No jogo The Legend of Zelda – Phantom Hourglass, um dos monstros do jogo pode 

engolir o avatar do jogador e para se livrar do monstro, o jogador deve esfregar a tela para que o 

monstro cuspa o personagem (Figura 64). 
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Figura 64: The Legend of Zelda – Phantom Hourglass 

 

Fonte: Nintendo (2007) 

Uso do padrão: Essa técnica de interação deve ser aplicada a ações de duração prolongada que 

exijam esforço extraordinário do personagem do jogador em um contexto específico. 

Consequências: Por se tratar de uma tarefa que exige esforço dedicado do jogador por algum 

tempo, não é aconselhado o uso excessivo desta técnica de interação. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions, Enemies; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Conflitos entre padrões de técnicas de interação para telas sensíveis ao toque 

A seguir na Quadro 13, são relacionados os conflitos observados para o uso simultâneo 

dos padrões de técnicas de interação, ou seja, no caso do designer do jogo atribuir ações para 

uma mesma direção do movimento do apontador sobre a tela. 

Quadro 13: Conflitos entre padrões de técnicas de interação para telas sensíveis ao toque 
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Deslizar 

        Deslizar rítmico 

        Arrastar 

        Tocar e Deslizar 

        Deslizar Preciso 

        Deslizar Rápido 

        Traçar 

        Esfregar 

         

Os conflitos entre os padrões de técnica de interação para telas sensíveis ao toque foram 

relativos aos padrões “Deslizar Preciso” e “Deslizar Rápido” em combinações com os padrões 

“Deslizar”, “Deslizar Rítmico” e “Deslizar Preciso”. A natureza do conflito para todos os cinco 

casos foi a mesma, em situações que dois contextos específicos ocorrerem ao mesmo tempo, o 

sistema do jogo terá que privilegiar uma interação, impossibilitando momentaneamente o 

jogador acessar a outra ação. 

5.2.4 Padrões para wands 

As wands são dispositivos de interação capazes de registrar a orientação tridimensional. 

Dentro da indústria de jogos, o Wiimote, como é conhecido o controle do console Wii da 

Nintendo, é o dispositivo mais proeminente nesta categoria. Lançado juntamente com o Wii em 

2006, o Wiimote possui um formato diferenciado dos controles dos demais videogames que 

dominavam o mercado. Em geral, os controles mais tradicionais eram segurados com as duas 

mãos enquanto o Wiimote possui o formato de varinha, sendo comumente comparado a um 

controle remoto de eletrodomésticos, de onde recebeu seu nome, Wiimote é a contratura de Wii 

Remote. Através da análise das técnicas de interação com as wands e aplicando as 

características propostas resultantes da etapa teórica observamos as seguintes relações descritas 

no Quadro 14: 

Quadro 14: Características das técnicas de interação com wands 

Técnica de Interação Esforço Duração Contexto 

Balançar Regular Instantânea Normal 

Balançar rítmico Extraordinário Instantânea Normal 

Inclinar Regular Contínua Normal 

Inclinar e Balançar Extraordinário Contínua Normal 

Balançar preciso Regular Instantânea Específico 

Balançar rápido Extraordinário Instantânea Específico 

Movimentar Regular Contínua Específico 

Sacudir Extraordinário Contínua Específico 
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Para melhor visualização, podemos organizar as técnicas de interação de acordo com os 

eixos em um espaço 3D, como ilustrado pela Figura 65. 

Figura 65: Modelo de técnicas de interação para wands 

 

Fonte: próprio autor (2014) 

Através da categorização das técnicas de interação foi possível à definição dos padrões de 

técnicas de interação, detalhados a seguir. 

 

Balançar 

Descrição principal: O jogador deve mover rapidamente a wand em uma direção específica. 

Descrição geral: várias ações podem ser representadas através do balançar da wand, desde 

ferramentas como picaretas, armas brancas como espadas, armas de fogo como pistolas e 

objetos fantásticos como varinhas mágicas.  

Exemplo: No jogo Super Mario Galaxy (Nintendo, 2007), o jogador pode fazer com que o 

personagem realize um golpe giratório ao balançar horizontalmente o Wiimote (Figura 66). 
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Figura 66: Super Mario Galaxy 

 

Fonte: Nintendo (2007) 

Uso do padrão: Essa técnica de interação se aplica a ações instantâneas, sem contexto 

específico e de esforço regular para o personagem. 

Consequências: A direção em que o movimento é realizado deve ser incorporada em sua 

representação no ambiente do jogo para aumentar o senso de imersão do usuário. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences; 

 Instanciado por: Real-time games; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Balançar Preciso, Balançar Rápido. 

 

Balançar rítmico 

Descrição principal: O jogador deve balançar a wand seguidas vezes em um ritmo específico 

para executar a ação. 

Descrição geral: O jogador deve balançar a wand no ritmo correto para que a ação seja executa 

com sucesso. 

Exemplo: Em Prince of Persia – Forgotten Sands (Ubisoft, 2010), o personagem pode desferir 

diferentes golpes se o jogador balançar o Wiimote no ritmo correto (Figura 67). 
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Figura 67: Prince of Persia – Forgotten Sands 

 

 

Fonte: Ubisoft (2010) 

Uso do padrão: Essa técnica de interação deve ser aplicada a ações instantâneas, sem contexto 

específico e com esforço extraordinário. 

Consequências: O jogador deve ser recompensado dentro do jogo pela sua habilidade. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combo, Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Smooth Learning Curves; 

 Instanciado por: Real-time games, Rhythm-Based Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Balançar Preciso, Balançar Rápido. 

 

Inclinar 

Descrição principal: Para executar a ação, o usuário deve manter a wand inclinado em uma 

orientação específica.  

Descrição geral: Enquanto o dispositivo estiver na posição correta, a ação permanecerá ativada. 

Exemplo: Em Star Wars – The Force Unleashed 2 (LucasArts, 2010), para fazer com o seu 

avatar se defenda, o jogador deve inclinar o Wiimote horizontalmente (Figura 68). 
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Figura 68: Star Wars – The Force Unleashed 2 

 

Fonte: LucasArts (2010) 

Uso do padrão: A técnica de interação Inclinar deve ser associada a ações prolongadas de 

esforço regular e sem contexto específico. 

Consequências: As diferentes orientações no espaço 3D podem ser aplicadas a diferentes 

ações, porém deve existir uma tolerância quanto à precisão que o jogador deve manter o 

dispositivo para evitar frustrá-lo com a ocorrência de instabilidades no comando ou nos casos de 

falsos negativos. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Inclinar e Balançar. 

 

Inclinar e Balançar 

Descrição principal: O usuário deve inclinar a wand em uma direção específica por alguns 

segundos e a seguir balançá-la. 
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Descrição geral: O jogador realiza a ação em duas etapas, uma primeira etapa de preparação e a 

segunda de finalização. 

Exemplo: Em The Legend of Zelda: Skyward Sword (Nintendo, 2011), Link, o personagem do 

jogador, pode desferir golpes mais poderosos se o usuário mantiver o Wiimote na posição 

vertical por alguns segundos e em seguida fizer um movimento rápido vertical para baixo 

(Figura 69). 

Figura 69: The Legend of Zelda: Skyward Sword 

 

 

Fonte: Nintendo (2011) 

Uso do padrão: Esse padrão deve ser aplicado a ações prolongadas, com esforço extraordinário 

sem contexto específico. 

Consequências: O game designer pode usar o tempo em que o dispositivo fica inclinado como 

informação para regular o efeito da ação. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Damage; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 
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 Modulado por: Narrative Structures, Arithmetic Reward for Investments, Geometric 

Reward for Investments; 

 Potencial conflito com: Inclinar. 

 

Balançar Preciso 

Descrição principal: O jogador deve balançar a wand rapidamente assim que uma condição 

específica acontecer. 

Descrição geral: O jogador deve esperar que o sistema do jogo através de um evento específico 

lhe dê acesso a uma ação diferenciada e para acioná-la, o jogador deve balançar a wand no 

momento específico. 

Exemplo: No jogo The Legend of Zelda: Skyward Sword (Nintendo, 2011), o jogador pode 

executar uma defesa no instante em que vai ser atacado por um inimigo, acarretando que seu 

oponente sinta-se atordoado por alguns segundos (Figura 70). 

Figura 70: The Legend of Zelda: Skyward Sword 

 

Fonte: Nintendo (2011) 

Uso do padrão: Essa técnica de interação deve ser relacionada a ações instantâneas com 

esforço regular em um contexto específico. 

Consequências: A condição ou situação em que o jogador tem acesso à ação ativada pelo 

Balançar Preciso deve ser explicada e ficar clara para o usuário. A recompensa pela execução 

correta da ação deve ser proporcional ao risco e à penalidade que o jogador sofre em caso de 

falha. 
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Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion, Interruptible Actions; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Risk/Reward, Perceived 

Chance to Succeed; 

 Instanciado por: Real-time games, Dexterity-Based Actions, Enemies; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Balançar, Balançar Rítmico. 

 

Balançar Rápido 

Descrição principal: O jogador deve balançar a wand rapidamente assim que solicitado pelo 

jogo.  

Descrição geral: A ação estará disponível por um curto período de tempo e em caso de falha na 

interação do usuário, a ação falhará ou não será executada. 

Exemplo: No jogo Madworld (Platinum Games, 2009), para vencer os chefes das fases, o 

jogador deve executar movimento específico com o Wiimote quando solicitado, resultando em 

golpes devastadores para seus oponentes (Figura 71). 

Figura 71: Madworld 

 

Fonte: Platinum Games (2009) 

Uso do padrão: Essa técnica de interação deve ser aplicada a ações instantâneas, que requeiram 

esforço extraordinário do personagem em um contexto específico. 
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Consequências: O tempo em que a ação está disponível deve ser curto, de aproximadamente 

dois segundos. Alguns usuários podem perder o foco na cena que está sendo exibida devido à 

tensão criada pela expectativa do momento que será solicitada a interação. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion, Surprises; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Boss Monster; 

 Instanciado por: Real-time games, Timing; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Balançar, Balançar Rítmico, Balançar Preciso. 

 

Movimentar 

Descrição principal: O jogador deve fazer um movimento específico com a wand para ativar a 

ação. 

Descrição geral: O movimento deve ser simples e coerente com a ambientação do jogo. 

Exemplo: Em Harry Potter and the Order of the Phoenix (EA Games, 2007), o jogador pode 

lançar o feitiço “Reparo” apenas em objetos quebrados, fazendo movimento circular com o 

Wiimote (Figura 72). 

Figura 72: Harry Potter and the Order of the Phoenix 

 

Fonte: EA Games (2007) 

 

Uso do padrão: Essa técnica de interação deve ser aplicada em ações prolongadas com esforço 

regular em contextos específicos. 
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Consequências: A implementação do padrão deve ser tolerante a falsos negativos. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Pickups, Controllers; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures, Continuous Goals, Collecting; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Sacudir 

Descrição principal: O jogador deve sacudir a wand por alguns segundos. 

Descrição geral: para que a ação seja realizada com sucesso, o jogador deve sacudir a wand em 

uma velocidade maior ou igual à estabelecida pelo jogo por um período pré-definido de tempo.  

Exemplo: Em Resident Evil 4 (Capcom, 2007), ao enfrentar o chefe de fase El Gigante, o 

personagem do jogador pode ser agarrado pelo inimigo e deve sacudir o Wiimote para tentar se 

libertar (Figura 73). 

Figura 73: Resident Evil 4 

 

Fonte: Capcom (2007) 

Uso do padrão: Essa técnica de interação deve ser aplicada a ações prolongadas, com esforço 

extraordinário que ocorrem apenas em contextos específico. 
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Consequências: A realização prolongada dessa técnica de interação pode causar a rápida fadiga 

do jogador. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions, Enemies; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Conflitos entre padrões de técnicas de interação para wands 

Os conflitos entre padrões de técnicas de interação para wands encontrados durante a 

pesquisa foram listados no Quadro 15, a seguir. 

Quadro 15: Conflitos entre padrões de técnicas de interação para wands 
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Balançar 

        Balançar no Ritmo 

        Inclinar 

        Inclinar e Balançar 

        Balançar Preciso 

        Balançar Rápido 

        Movimentar 

        Sacudir 

         

Encontramos apenas um conflito total entre as técnicas de interação “Inclinar” e 

“Inclinar e Balançar”. Caso o criador do jogo indique ações para estas duas técnicas de 

interação, de maneira que o jogador precise inclinar a wand para a mesma posição, 

impossibilitará ao jogo identificar qual a intenção do usuário e consequentemente poderá ativar 

a ação errada.  



125 
 

 
 

De maneira semelhante aos conflitos parciais identificados para as A.D.A.s, os padrões 

referentes ao dispositivo wand apresentam problemas entre algumas técnicas de interação com 

contexto específico e as técnicas de contexto regular. Mais especificamente entre as 

combinações de técnicas “Balançar Preciso” com “Balançar” e “Balançar Preciso” com 

“Balançar no Ritmo”, assim, enquanto o contexto específico da técnica “Balançar Preciso” 

estiver ativo, o usuário não terá acesso às outras duas técnicas de interação. De forma 

semelhante, o mesmo problema de interferência de um contexto específico impossibilitará o 

usuário de ativar outra técnica de interação também é observado com a técnica “Balançar 

Rápido” em ralação as técnicas “Balançar” e “Balançar no Ritmo”. Por fim, o conflito entre 

contextos também deve ser tratado pelo designer do jogo que deve dar prioridade a uma técnica 

de interação em relação a outra, de forma a mitigar a interferência entre os contextos específicos 

das técnicas “Balançar Rápido” e “Balançar Preciso”. 

5.2.5 Padrões para dispositivos de rastreamento corporal 

Diferentes tecnologias já foram aplicadas para rastreamento corporal como fluxo óptico, 

porém, foi com a utilização de luzes infravermelhas estruturadas que o Microsoft Kinect 

popularizou essa forma de interação. Lançado em 2010 como um periférico para o console 

Xbox 360, o Microsoft Kinect é capaz de estimar as posições dos membros, corpo e cabeça do 

usuário montando assim uma estrutura de eixos e juntas semelhante a um esqueleto. A partir das 

informações de posição e orientação do esqueleto, os desenvolvedores de jogos podem criar 

algoritmos que interpretem as alterações desses dados ao longo do tempo como gestos dos 

usuários.  

Segundo Baumann e Thomas (2001), os gestos podem ser categorizados em quatro 

classes de acordo com a natureza da sua representação, são eles: gesto dêitico, simbólico, 

pantomímico, e icônico. O gesto dêitico corresponde ao ato de apontar para um objeto para que 

o interlocutor possa referenciá-lo no processo de comunicação. Por sua vez, os significados dos 

gestos simbólicos são atribuídos por convenção cultural, como por exemplo, nossa linguagem 

de sinais para pessoas surdas ou mudas.  Um gesto pantomímico tenta imitar uma ação do 

mundo real. Desta forma, um usuário pode fazer o movimento de bater um prego com um 

martelo e diante de um sistema que seja capaz de reconhecer tal gesto e consiga responder 

fazendo que um prego virtual seja fixado em uma superfície. Por fim, os gestos icônicos são 

movimentos que descrevem as formas de um objeto imaginário. O usuário pode mover as mãos 

sobre uma esfera imaginária para que o sistema reconheça o gesto e possa estimar a superfície 

descrita pelo movimento, reconhecendo o objeto “bola”. 

Mais especificamente, para interação com jogos de ação e aventura, os gestos dêiticos e 

pantomímicos oferecem características relevantes para este gênero de jogos. Os gestos dêiticos 
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podem ser interpretados como indicativos de direção para movimentação, assim como 

apontadores para tarefas de seleção de objetos, ambas tarefas recorrentes em jogos de ação e 

aventura. Os gestos pantomímicos, por serem imitações simplificadas das ações, são capazes de 

fazer o ajuste entre as habilidades do jogador e as animações que são exibidas na tela.  Por sua 

vez, os gestos simbólicos devem ser usados apenas em situações específicas, pois, necessitam 

que os usuários os aprendam antecipadamente tornando-se pouco naturais. Por exemplo, jogos 

com temática de fantasia podem utilizar movimentos particulares para representar efeitos 

mágicos. Por ter a função de identificar objetos através de sua forma, os gestos icônicos não 

apresentam uma solução viável para representar ações. Outra abordagem possível, para o uso de 

dispositivos de rastreamento corporal, é o mapeamento direto da posição do usuário em seu 

avatar. Esta forma de interação é comumente utilizada em aplicações de fitness, jogos de 

exercícios físicos e jogos de dança, pois permite ao sistema avaliar e corrigir os movimentos do 

usuário. No entanto, jogos de ação e aventura apresentam temáticas variadas com ambientes 

fantásticos onde os personagens do jogo são capazes de feitos sobre-humanos que não condizem 

com as capacidades físicas do usuário. Por este motivo, a interação por gestos se mostra mais 

adequada pare este gênero de jogos para a maioria dos casos. Baseado na pesquisa com jogos 

que usam como principal forma de interação o rastreamento corporal e pertencentes ao gênero 

de ação e aventura, listamos no Quadro 16 as técnicas de interação classificadas através da 

fundamentação teórica dessa tese. 

Quadro 16: Características das técnicas de interação para dispositivos de rastreamento corporal 

Técnica de Interação Esforço Duração Contexto 

Gesticular Regular Instantânea Normal 

Gesticular rítmico Extraordinário Instantânea Normal 

Posicionar Regular Contínua Normal 

Preparar e Gesticular Extraordinário Contínua Normal 

Gesticular preciso Regular Instantânea Específico 

Gesticular rápido Extraordinário Instantânea Específico 

Gesticular ininterrupto Regular Contínua Específico 

Gestos repetidos Extraordinário Contínua Específico 

 

As técnicas de interação podem ser organizadas no espaço tridimensional criado a partir 

da combinação das suas caraterísticas, como mostra a Figura 74. 
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Figura 74: Modelo de técnicas de interação para dispositivos de rastreamento corporal 

 

Fonte: Próprio autor 

Uma vez devidamente categorizadas, as técnicas de interação podem ser formalizadas 

como padrões voltados para o uso com dispositivos de rastreamento corporal que são descritos a 

seguir. 

 

Gesticular 

Descrição principal: O jogador deve executar um gesto simples para executar a ação. 

Descrição geral: O gesto deve representar da melhor maneira possível a ação do avatar, 

respeitando as diferenças entre as capacidades do jogador e sua representação virtual.  

Exemplo: O usuário deve golpear no ar para que o Gato de Botas desfira ataques contra seus 

oponentes (Figura 75). 
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Figura 75: Puss in Boots 

 

Fonte: THQ (2011) 

Uso do padrão: Esta técnica de interação deve ser aplicada para ações instantâneas, sem 

contexto específico e com baixo nível de esforço. 

Consequências: Como esta é a forma mais básica de interação, os gestos associados a esta 

técnica também devem ser simples para que possam ser repetidos por todo jogo e se mantenham 

divertidos durante todo o jogo. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences; 

 Instanciado por: Real-time games; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Gesticular Rítmico 

Descrição principal: O jogador deve realizar uma sequência específica de gestos e somente 

desta forma conseguirá acessar ações específicas do jogo. 

Descrição geral: Os gestos que compõem a sequência devem preferencialmente ser 

encadeados, ou seja, o início do gesto seguinte deve ser próximo do gesto anterior. 

Exemplo: Em Fable The Journey (Figura 76), o jogador pode redirecionar seu feitiço de ataque 

se realizar gestos consecutivos para que o projétil mude sua trajetória. 

 



129 
 

 
 

Figura 76: Fable The Journey 

 

Fonte: Lionhead Studios (2012) 

Uso do padrão: A técnica de interação Gestos Sequenciais deve ser utilizada para representar 

ações instantâneas que exijam esforço além do normal para o personagem e livre de contexto. 

Consequências: A técnica de “gesticular rítmico” pode ser implementada com repetição de 

gestos, sem necessariamente incluir variação dos gestos, pois, a dificuldades reside no 

encadeamento dos movimentos no ritmo correto e não no aumento da complexidade dos gestos. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combo, Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Smooth Learning Curves; 

 Instanciado por: Real-time games, Rhythm-Based Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Posicionar 

Descrição principal: O jogador deve assumir uma postura específica, enquanto o jogador 

mantiver a postura a ação continuará sendo executada. 

Descrição geral: A postura não deve obrigar o usuário a desviar a visão da tela do jogo. 

Exemplo: No jogo Harry Potter for Kinect (Figura 77), para soltar o feitiço defensivo de campo 

de força o usuário deve assumir a postura com os dois braços esticados para frente, enquanto o 

jogador mantiver esta posição o campo de força permanecerá ativo. 
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Figura 77: Harry Potter for Kinect 

 

Fonte: Eurocom Entertainment Software (2012) 

Uso do padrão: A técnica de interação deve manter uma posição ou postura e ser associada a 

ações prolongadas, de contexto livre e sem esforço para o personagem. 

Consequências: Por representar uma ação contínua e com baixo nível de esforço para o 

jogador, o tempo que o usuário deve se manter na mesma posição deve ser curto de forma que 

não cause fadiga à musculatura do mesmo. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Preparar e gesticular 

Descrição principal: O jogador deve assumir uma postura preparatória para em seguida 

executar um gesto. 

Descrição geral: O gesto que compõem a técnica de interação deve seguir a postura inicial.  

Exemplo: Para soltar o feitiço “Bola de Fogo” em Fable The Journey (Figura 78), o jogador 

deve primeiramente acender a Bola de fogo movendo repetidamente a mão direita para os lados 

por alguns segundos, então, arremessar a bola de fogo estendendo o braço, empurrando-a para 

frente. 
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Figura 78: Fable The Journey 

 

Fonte: Lionhead Studios (2012) 

Uso do padrão: Preparar e gesticular deve ser aplicada como técnica de interação para acionar 

ações prolongadas, em contexto normal, com esforço extra para o personagem. 

Consequências: o tempo de preparação deve ser diretamente proporcional ao resultado da ação 

final. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Damage; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures, Arithmetic Reward for Investments, Geometric 

Reward for Investments; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Gesticular Preciso 

Descrição principal: O jogador deve realizar o gesto em um momento específico para que a 

ação seja executada com sucesso. 

Descrição geral: O gesto deve ser simples para facilitar sua execução de forma que a 

dificuldade para o jogador deve residir na coordenação do tempo com a realização do 

movimento. 
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Exemplo: Para refletir os disparos dos inimigos, no jogo Kinect Star Wars (Figura 79), o 

jogador deve balançar o braço no momento correto para rebater o projétil de volta para seu 

oponente. 

Figura 79: Kinect Star Wars 

 

Fonte: Terminal Reality (2012) 

Uso do padrão: Ações instantâneas em um contexto específico com baixa exigência de esforço 

devem ser associadas a técnica de interação Gesto preciso. 

Consequências: O designer do jogo deve ser considerar o tempo de resposta do dispositivo de 

interação que será utilizado para o desenvolvimento do projeto para ajustar o tempo de reação 

do usuário e a o tempo de ativação do evento dentro do ambiente do jogo. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion, Interruptible Actions; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Risk/Reward, Perceived 

Chance to Succeed; 

 Instanciado por: Real-time games, Dexterity-Based Actions, Enemies; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Gesticular rápido 

Descrição principal: Quando for solicitado ao jogador, este deve realizar um movimento 

específico para ativar a ação. 

Descrição geral: O gesto deve ser coerente com a situação de forma que exija do usuário 

reflexo rápido para executá-lo e o sistema seja tolerante com relação a reprodução do 

movimento.  
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Exemplo: Em Rise of Nightmares (Figura 80), ao interagir com um cadáver, este lhe ataca 

obrigando o jogador a realizar o gesto de empurrá-lo. 

Figura 80: Rise of Nightmares 

 

Fonte: Sega (2011) 

Uso do padrão: A técnica de interação Gesto rápido deve ser utilizada para representar ações 

instantâneas com esforço extraordinário em contexto específico. 

Consequências: por se tratar de uma ação específica que o usuário não está acostumando a 

executar no ciclo normal do jogo, a indicação de qual gesto realizar deve ser clara. Devido a 

este fator, o designer do jogo também deve ajustar o tempo em que a ação estará disponível 

antes de considerar como falha do usuário. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion, Surprises; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery, Boss Monster; 

 Instanciado por: Real-time games, Timing; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Gesticular ininterrupto 

Descrição principal: O jogador deve realizar movimentos repetitivos por uma quantidade 

limitada de tempo para que a ação seja completada com sucesso. 

Descrição geral: O movimento deve ser simples, se possível mapeado diretamente do corpo do 

usuário. 
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Exemplo: Em Fable The Journey (Figura 81), ao se aproximar de uma fonte o personagem do 

jogador pode bombear água para encher o bebedouro de seu cavalo recuperando a vitalidade de 

seu animal. 

Figura 81: Fable The Journey 

 

Fonte: Lionhead Studios (2012) 

Uso do padrão: Movimentos contínuos representam uma técnica de interação associada a ações 

com contínuas, baixo nível de esforço e acessíveis apenas em contexto específico. 

Consequências: Por se tratar de uma técnica de interação associada a ações de baixo esforço 

para o jogador e seu personagem, o designer do jogo pode aplicar gestos miméticos facilmente. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Pickups, Controllers; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions; 

 Modulado por: Narrative Structures, Continuous Goals, Collecting; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Gestos repetidos 

Descrição principal: O jogador deve realizar movimentos repetitivos bruscos para ativar a 

ação. 

Descrição geral: Os movimentos repetidos devem preferencialmente agitar a maior porção 

possível do corpo do jogador.  
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Exemplo: No jogo Puss in Boots (Figura 82), o jogador pode realizar um ataque especial em 

que deve mover os braços rapidamente para que o Gato de Botas arranhe o inimigo com quem 

estava lutando. 

Figura 82: Puss in Boots 

 

Fonte: THQ (2011) 

Uso do padrão: A técnica de interação Gestos repetidos deve ser aplicada a ações prolongadas, 

em contextos específicos, com esforço extraordinário para o personagem. 

Consequências: Por estar associada a uma ação com esforço extraordinário o tempo em que o 

contexto está ativo deve ser ajustado para evitar a fadiga excessiva ou desnecessária do usuário. 

Relacionamentos 

 Instancia: Combat, Immersion, Sensory-Motoric Immersion; 

 Modula: Avatar. Predictable consequences, Game Mastery; 

 Instanciado por: Real-time games, Extended Actions, Enemies; 

 Modulado por: Narrative Structures; 

 Potencial conflito com: Nenhum. 

 

Conflitos entre padrões de técnicas de interação para dispositivos de rastreamento corporal 

Não foram identificados conflitos entre os padrões de técnicas de interação, pois os 

gestos apresentam configurações de movimento e posicionamento do corpo do jogador distintos 

entre si, de forma que o usuário pode realizá-los independentemente. Problemas de 

reconhecimento dos gestos como falsos positivos e falsos negativos não se configuram como 

conflitos porque possuem natureza algorítmica, ou seja, são falhas do programa de 

reconhecimento gestos e não da técnica de interação.  
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5.3 Guia de Mapeamento de Ações e Esquema de Controles 

O processo de concepção de um jogo pode se iniciar de duas formas diferentes, os 

designers de jogos podem começar idealizando o universo em que o personagem será inserido 

ou optar pelo caminho inverso, criando primeiro um personagem com suas habilidades para 

depois estabelecer os desafios que ele irá enfrentar. Para o primeiro método, o designer deve 

estabelecer o universo em que o personagem do jogador estará inserido com uma temática 

definida através de características geográficas, históricas, tecnológicas, políticas, econômicas, 

até mesmo religiosas, além da presença ou não de elementos fantásticos, como a existência de 

monstros e magia. Seguindo outra abordagem, os designers do jogo podem imaginar as 

habilidades do avatar do jogador e as opções que o usuário será capaz de acessar durante o jogo. 

Em ambos os métodos, os designers do jogo deverão completar a composição entre ambiente e 

personagem para estabelecer mapeamento das ações e definir quais padrões de técnicas de 

interação serão utilizados no projeto.  

Para auxiliar o designer do jogo a escolher as técnicas de interação que irão representar 

as ações do personagem do jogador, elaboramos um questionário dividido em três partes 

baseado nas características utilizadas para classificar os padrões. É importante salientarmos que 

o questionário não tem o propósito de ser determinístico, apenas servir de guia no processo de 

tomada de decisão do designer do jogo, racionalizando suas decisões. Inicialmente, o designer 

do jogo deve responder sobre as capacidades do personagem em relação à ação que ele deve 

executar, para estabelecer um referencial quanto ao esforço necessário para realizá-la. 

 

1) Durante o jogo, o personagem do jogador realiza esta ação com frequência? 

Sim (__) Não (__) 

2) O personagem do jogador possui treinamento ou habilidade natural para executar esta ação? 

Sim (__) Não (__) 

3) Existe algum fator externo que dificulte ou atrapalhe a execução da ação pelo personagem? 

Não (__) Sim (__) 
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Em caso de duas ou três repostas na coluna da esquerda, provavelmente, a ação em 

questão terá um baixo nível de esforço, caso contrário assume-se um esforço extraordinário para 

o personagem. A seguir, o designer do jogo deve responder sobre a duração da ação.  

4) O personagem do jogador demora mais que um segundo para realizar ação? 

Sim (__) Não (__) 

5) Durante o jogo, o personagem do jogador realiza esta ação com frequência? 

Sim (__) Não (__) 

6) A ação pode ser convertida em uma ação do tipo iniciar/parar? 

Sim (__) Não (__) 

 

Em caso de resposta positiva para a pergunta quatro, a ação deve ser considerada 

prolongada. Porém, como mencionado anteriormente, esse questionário visa auxiliar o designer 

do jogo a racionalizar suas decisões. Desta forma, foram adicionadas as questões cinco e seis, 

pois, é possível que o designer do jogo queira transformar ações prolongadas em instantâneas 

para evitar a fadiga do usuário devido à frequência com que uma determinada ação é repetida. 

Por exemplo, em um jogo com temática da Segunda Guerra Mundial, a ação de mirar uma arma 

de fogo pode tanto ser representada como uma ação contínua ou instantânea. Se considerada 

como uma ação que alterne entre os modos ativado ou desativado, permitirá ao jogador se 

concentrar em direcionar o tiro, que também é uma ação contínua. Por outro lado, algumas 

ações naturalmente consideradas como prolongadas podem prejudicar a dinâmica do jogo se 

convertidas para instantâneas, como a ação de andar pelo cenário. Por fim, o designer do jogo 

deve clarificar as condições em que a ação pode ser executada. 

7) Existe alguma condição especial para que o personagem possa executar a ação? 

Sim (__) Não (__) 

8) O usuário consegue influenciar significativamente a ocorrência desta condição? 

Não (__) Sim (__) 

9) Durante o jogo, o personagem do jogador realiza esta ação com frequência? 

Não (__) Sim (__) 
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Se as respostas forem majoritariamente na coluna da esquerda, o designer do jogo deve 

considerar escolher uma técnica de interação com a característica de contexto especial para 

representar a ação em questão. O questionamento oito é referente à natureza das condições em 

que a ação está disponível, podendo ser um intervalo de tempo ou uma área específica, 

possivelmente delimitada e indicada pela proximidade de um objeto. Para este último caso, o 

designer do jogo deve julgar a frequência com que o jogador irá acessar essa condição para 

evitar que contexto especial perca sua característica passando a uma condição normal de jogo. 

O designer do jogo deve responder o questionário para cada ação que o personagem do 

jogador poderá executar ao longo do jogo.  Uma vez escolhidas as técnicas de interação para 

representar as ações do jogo, o designer deve consultar o catálogo de padrões e conferir os 

possíveis conflitos entre os padrões. Desta forma, será possível determinar quantos e quais 

dispositivos de interação serão necessários para montar o esquema de controles do jogo. Cada 

plataforma apresenta uma configuração própria de dispositivos de interação, por exemplo, o 

modelo DualShock 3 do PlayStation 3 da Sony é composto por onze botões digitais, duas 

alavancas direcionais analógicas, um direcional digital, dois gatilhos analógicos, um giroscópio 

e um acelerômetro, dispostos de maneira que o usuário deve segurá-lo horizontalmente com as 

duas mãos. Por sua vez, o Wiimote da Nintendo dispõe de oito botões digitais, um direcional 

digital, um giroscópio, um acelerômetro, e um sensor infravermelho, e deve ser segurado em sua 

forma regular por apenas uma mão na posição vertical. Devido a essas diferenças de formato, 

quantidade e tipos de dispositivos de interação o designer do jogo deve ainda levar em conta 

questões ergonômicas para definir o esquema de controles, evitando criar situações de 

desconforto para o usuário. Por exemplo, caso seja requerido do usuário que aperte mais de um 

botão simultaneamente, estes devem estar posicionados abaixo de dedos diferentes ou alinhados 

sob um único dedo. 

 

5.4 Função narrativa dos padrões 

Uma vez estabelecidas as características dos padrões, essa estrutura relacional pode ser 

utilizada em pesquisas futuras para estabelecer uma função narrativa para as técnicas de 

interação. Através da mudança de técnica de interação de uma ação específica, o designer do 

jogo pode transformar a experiência do usuário. Por exemplo, para demonstrar a evolução das 

habilidades do personagem do jogador, uma ação que antes era acessada através de Pressionar 

Rítmico pode ser transformada para Pressionar, removendo o fator Esforço da ação tanto para o 

jogador quanto para seu personagem. Utilizando as caraterísticas dos padrões para hierarquizar 

as técnicas de interação da mais adequada para ações restritivas até à mais apropriada para ações 

simples, obtivemos uma estrutura como mostrada pela Figura 83. 
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Figura 83: Aplicação dos padrões de técnicas de interação como função narrativa 

 

Fonte: próprio autor (2014) 

 

Desurvire, Caplan e Toth (2004), assim como Sweetser e Wyeth (2005), consideram 

que o jogo deve aumentar as capacidades do jogador em um ritmo apropriado, evitando que 

combinações de novas habilidades destruam o balanço do jogo, como alertam Adams e Rollings 

(2001). Por sua vez, Koivisto e Korhonen (2006) recomendam que o designer do jogo não 

remova um benefício ou habilidade difíceis de conseguir uma vez que ela tenha sido obtida pelo 

jogador durante o jogo. Portanto, recomendamos que as mudanças de técnicas de interação para 

efeitos narrativos sigam no sentido do padrão mais complexo para o padrão mais simples, sem 

que haja acréscimo ou restrições de tempo, esforço ou contexto, de forma a manter a coerência 

na evolução do personagem. A partir deste princípio, tomaremos os padrões de técnicas de 

interação para botões como exemplo. Assim, o padrão Bombear pode ser considerado aquele 

que apresenta características mais complexas, pois representa ações prolongadas com alto grau 

de esforço para o personagem e acessível apenas em contextos específicos. Por exemplo, 

reduzindo a característica Esforço, seria possível transformar uma ação ativada por Bombear 

para Segurar por Tempo Limitado.   

Desta forma, podemos compor seis combinações de transformações dos padrões de 

técnicas de interação partindo de Bombear.  

Bombear  Segurar por Tempo Limitado  Segurar  Pressionar 

Bombear  Segurar por Tempo Limitado Pressionar Preciso  Pressionar 

Bombear  Eventos Rápidos Pressionar Preciso  Pressionar 
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Bombear  Eventos Rápidos  Pressionar Rítmico  Pressionar 

Bombear  Segurar e Soltar  Pressionar Rítmico  Pressionar 

Bombear  Segurar e Soltar  Segurar  Pressionar 

É importante mencionar que durante a investigação das técnicas de interação nos jogos 

realizada para a etapa indutiva desta tese, nenhum dos jogos analisados fez uso deste tipo de 

sistema para auxiliar a narrativa do jogo.  Consideramos que se bem aplicado este fluxo de 

evolução pode funcionar como um fator diferencial para o jogo, criando uma experiência 

inovadora para o jogador.  
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6 Resultados 

O presente capítulo descreve os resultados obtidos através da aplicação dos diversos 

métodos de avaliação, propostos nesta tese, tanto com usuários quanto especialistas, assim como 

os dados estatísticos que embasaram as conclusões desta pesquisa. As duas primeiras seções 

apresentam os dados dos testes com usuários e especialistas, respectivamente. Em seguida, são 

descritos os resultados da investigação comparativa entre os diferentes dispositivos de interação 

com o objetivo de analisar os diferentes níveis de representatividade de suas técnicas de 

interação.  

6.1 Resultados dos testes com usuários utilizando os padrões  

A partir dos testes realizados com os usuários foi calculado, para cada interação 

avaliada, o nível de confiaça no teste para validar o reconhecimento dos jogadores pela 

interação natural. No intuito de legitimar as hipóteses de que os usuários reconhecerão que as 

interações através dos padrões são percebidas como mais naturais, um experimento comparativo 

entre técnicas de interação foi realizado. Como descrito anteriormente, o jogo utilizado para os 

testes seguiu o gênero “ação e aventura” com uma jogabilidade de plataformas 2D. Além das 

ações de andar e pular, o jogo possuia oito ações específicas que puderam ser mapeadas nos oito 

padrões de técnicas de interação do modelo proposto nesta tese. As ações eram: atacar, 

defender, escapar da teias de aranha, refletir projéteis, arremessar lanças, combinar golpes, girar 

manivelas, e derrotar o Rei Fantasma. Os estágios e os inimigos do jogo foram concebidos para 

obrigar o jogador a usar todas as ações durante uma partida do jogo. Durante a sessão de 

avaliação com o protótipo, o jogador deveria experimentar duas técnicas de interação diferentes, 

sendo uma delas o padrão definido nesta tese, para cada uma das oito ações.  Por sua vez, o 

próprio sistema do jogo registrava ao final da partida as escolhas certas e erradas do usuário. 

Foi estabelecida uma meta de  aprovação com confiança mínima de 90% e um erro 

percentual  de 10% para mais ou menos, em uma amostra de 57 usuários com idade média de 26 

anos, dos quais 25 declararam que jogos de “ação e aventura” estão entre seus gêneros 

preferidos. De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, os padrões de técnicas de 

interação, utilizados no contexto dessa tese, foram confirmados, representados por “”, exceto 

pela técnica de interação “Eventos rápidos”, representada por “”. Desta forma, uma análise 

mais aprofundada foi realizada no intuito de identificar a natureza deste resultado negativo, e os 

resultados deste experimento constam na seção 6.1.1.  
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Tabela 1: Resultados da avaliação com usuários e nível de confiança dos testes 

Ação Técnica de 

interação 

Falhas Proporção Confiança Resultado 

Andar Segurar 2 0,0351 0,9999  

Atacar Pressionar 3 0,0526 0,9992  

Escapar de teias de 

aranha 

Bombear 8 0,1404 0,9700  

Defender com 

escudo 

Segurar 13 0,2281 0,9260  

Refletir projéteis Pressionar preciso 10 0,1754 0,9520  

Combinar golpes Pressionar no ritmo 17 0,2982 0,9010  

Arremessar lanças Segurar e soltar 2 0,0351 0,9999  

Girar manivela Segurar por tempo 

limitado 

9 0,1579 0,9600  

Derrotar Rei 

Fanstama 

Eventos rápidos 26 0,4561 0,8700  

 

Para investigar quais fatores influenciam na quantidade de erros cometidos na avaliação 

foi aplicado um modelo de regressão linear nos dados no intuito de criar um ajuste 

representativo nos mesmos. Por meio da aplicação da técnica stepwise com AIC, o modelo 

gerado revelou que apenas cinco variáveis influenciam na quantidade de erros do participante: 

ter preferência por jogos de “Estratégia”, ter preferência por jogos de “Tiro em primeira 

pessoa”, ter como passatempo “gostar de assistir TV” e ter como passatempo “Estudar”, além de 

ter errado a interação para “Escapar de teias de aranha”. Os índices de influência de cada uma 

das cinco variáveis constam na Tabela 2.  

Tabela 2: Índices de influências das variáveis no modelo relacional entre quantidade de erros e perfil do 

usuário 

Variável Estimativa de chance de erro 

Escapar de teias de aranha 1,9541 

Gostar de jogos de “Estratégia” 0,7366 

 Passatempo “Assistir TV” 0,4724 

Gostar de jogos de “Tiro em primeira pessoa” – 0,5303 

Passatempo “Estudar” – 0,8012 
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É importante notarmos que a preferência por jogos do gênero “ação e aventura” não está 

presente como variável influente no modelo, mesmo que 43% dos respondentes tenham citado 

este tipo de jogo entre seus preferidos. Podemos entender este fato como uma primeira 

evidência de que o repertório do jogador sobre jogos do gênero ação e aventura não influencia 

em sua percepção a respeito da aplicação das técnicas de interação. 

Do mesmo modo foi verificado que o modelo adotado foi apropriado (p-valor = 4,217 

10
-6

 < 0,001), além de não possuir outliers, pontos de alavanca e pontos de influência, ou seja, 

ausência de patologias nos dados. Porém, mesmo sendo o melhor modelo admissível para os 

dados do experimento, o modelo ainda é considerado fraco, pois seu valor de R
2
 ajustado é de 

0,4122, ou seja, o modelo consegue prever apenas cerca de 41% das ocorrências. Devido a este 

baixo índice, reafirmamos a evidência de que não há influência do perfil do usuário na 

percepção isomórfica das técnicas de interação investigadas. 

Outra informação relevante que o modelo revelou foi o índice de influência de 

aproximadamente 2 do item “escapar de teias de aranha” (Tabela 2). Essa informação pode ser 

entendida como: se o jogador errar a escolha da técnica de interação para a ação de “escapar de 

teias de aranha” é bastante provável que ele também erre outra resposta. Esta associação foi 

registrada em sete dos oito usuários que erraram a escolha para a interação de “escapar de teias 

de aranha”. 

A partir da observação desse comportamento, uma investigação mais profunda foi 

realizada por meio do teste de independência qui-quadrado a fim de encontrar quais outras 

variáveis têm comportamento dependente desta. Nesse tipo de teste, para considerarmos que 

existe dependência entre as variáveis, o índice deve ser maior que 0,05 (95% de confiança). As 

dependências com as demais interações estão listadas a seguir na Tabela 3. 

Tabela 3: Dependências entre variáveis em relação a variável “escapar de teias de aranhas” 

Ação Dependência 

Derrotar o Rei Fantasma 1 

Combinar golpes poderosos 1 

 Atacar com a espada 0,3703 

 Refletir projéteis 0,1367 

Bloquear com escudo 0,07008 

 

Estes dados podem ser interpretados como: caso o usuário não escolha a técnica de 

interação correta para a ação de “Escapar de teias de aranha” aumentam suas chances de 
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também errar as ações de “atacar com a espada”, “Bloquear com escudo”, “Refletir projéteis”, 

“Combinar golpes poderosos” e “Derrotar o Rei Fantasma”.  

A seguir foi realizada a análise empírica das informações dos usuários que erraram 

essas interações durante a avaliação com o protótipo. Desta forma, identificamos que vários 

desses usuários (durante a etapa do teste em que lhes era permitido comentar suas escolhas de 

técnicas de interação para cada ação do protótipo) frequentemente utilizavam o argumento de 

considerar a melhor maneira de jogar como a que lhe permitisse ganhar mais facilmente ou 

como menos esforço. Por exemplo, para Derrotar o Rei Fantasma, esse grupo de jogadores 

preferiu a interação de Bombear mesmo reconhecendo não ser natural, pois desta forma não 

precisavam prestar atenção ou ter reflexo necessário para executar a ação. Ao invés da interação 

considerada mais natural pela maioria, com a técnica de interação de Bombear, os jogadores 

dependeriam exclusivamente do seu próprio esforço, de maneira que não precisam olhar para 

tela para ver o que estava acontecendo, apenas continuar apertando o botão o mais rápido 

possível, garantindo que não errariam e perderiam o jogo.  

A mesma linha de pensamento pode ser aplicada à ação de “Refletir projéteis”. Para esta 

ação, o pequeno grupo de jogadores escolheu a técnica de interação de Segurar por Tempo 

Limitado, de maneira que não precisassem prestar atenção no projétil, apenas segurar o botão 

por tempo suficiente para que a ação fosse executada sem chance de erros. A respeito da ação 

“Combinar golpes poderosos”, os jogadores desse grupo particular preferiram utilizar a técnica 

de interação Segurar e Soltar, pois poderiam permanecer em um local seguro até que o inimigo 

se aproximasse. Com relação à ação de “Bloquear com escudo”, alguns jogadores perceberam 

que o personagem se tornava invulnerável ao ataque em seu estado defensivo, não importando 

de que direção viesse o ataque; assim, os jogadores escolheram a técnica de interação de 

Pressionar o botão, de forma que poderiam até mesmo soltar os controles e esperar o melhor 

momento para atacar sem precisar manter o botão pressionado.  

O raciocínio inverso foi aplicado à ação de Atacar com a espada, pois, uma vez que o 

jogador decidiu atacar, ele desejava eliminar o mais rápido possível seu adversário. Escolhendo 

a interação de Manter o botão pressionado, o jogador seria poupado do esforço de pressionar o 

botão repetidas vezes assim como maximizaria a quantidade de ataques por segundo, pois o 

sistema repetiria a ação assim que o ataque anterior terminasse.  

Portanto, podemos entender através dos dados que esse grupo de sete usuários pertence 

ao perfil de jogador conhecido na literatura como Conquistadores (Bartle, 2004) que não se 

importam em jogar, apenas em vencer o jogo. Os outros três perfis de jogadores listados por 

Bartle (2004): Exploradores, Socializadores e Matadores; não apresentaram impacto na escolha 

das técnicas de interação. Os estilos de jogo destes três outros perfis são independentes das 
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técnicas de interação que utilizam para alcançar seus objetivos pessoais. Os Exploradores 

preferem navegar pelo ambiente virtual e descobrir segredos escondidos nele, enquanto os 

Socializadores querem interagir com outros jogadores e os Matadores desejam atrapalhar o jogo 

dos demais usuários. 

Outro ponto investigado foi a relação entre o interesse pessoal do voluntário com seu 

desempenho durante o teste, baseado no tempo de conclusão do experimento, porém, não foi 

encontrada qualquer relação estatística entre essas variáveis. A ausência de relação pode ser 

entendida com um indício de que o conhecimento sobre jogos digitais não tem impacto nas reais 

habilidades dos jogadores diante dos jogos. 

Por sua vez, com o objetivo de investigar a relação entre o tempo de conclusão do 

experimento e o gênero preferido dos jogadores, a razão de chance entre essas duas variáveis foi 

calculada através de uma regressão logística e foi obtido um p-valor = 0,076. Os resultados são 

descritos na Tabela 4, abaixo:  

Tabela 4: Razão de chance relativa ao gênero preferido dos jogadores  

 Gênero Razão de chance (%) 

1 Ação e aventura 1,33 

2 Corrida 1,91 

3 Tiro em primeira pessoa 2,09 

4 Jogos musicais 5,88 

5 Estratégia 6,77 

6 Lutas 10,01 

7 Esportes 11,74 

8 RPG 23,88 

9 Quebra-cabeça 34,13 

 

Além do primeiro lugar ocupado pelo gênero “Ação e Aventura”, é possível perceber 

que os gêneros que obtiveram os melhores resultados são aqueles que exigem maior habilidade 

de orientação e navegação pelo ambiente do jogo, “Corrida” e “Tiro em primeira pessoa”. Por 

sua vez, no extremo inferior da lista, encontramos os jogos que exigem mais o pensamento 

estratégico, como “Esportes”, “RPG” e “Quebra-cabeça”. 
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6.1.1 Investigação da falha da interação “Eventos rápidos” 

Considerando que o resultado do teste com usuários não confirmou a última técnica de 

interação do experimento referente aos “Eventos Rápidos”, foi feita uma avaliação do projeto do 

jogo juntamente com uma análise dos comentários espontâneos feitos pelos usuários após a 

realização dos mesmos. A partir deste conhecimento, foi percebida uma falha de projeto na 

interação com o Rei Fantasma devido ao curto tempo de duração da cena final que possuía 

aproximadamente quatro segundos, como pode ser observado na Figura 84.  

Figura 84: Linha do tempo da animação dos Eventos Rápidos 

 

Fonte: Próprio autor (2014) 

Desta forma, outra hipótese foi formulada em conjunto com uma nova versão da cena. 

Hipótese 04: Um intervalo de tempo maior entre os Eventos Rápidos irá favorecer a percepção 

dos usuários relativa às mudanças de contexto do personagem 

A primeira cena possuía três eventos instantâneos com intervalos curtos de um segundo, 

acarretando em um tempo total de aproximadamente cinco segundos de duração. Uma nova 

versão da cena final foi formulada, agora com quatro eventos rápidos com intervalos de 

aproximadamente três segundos, totalizando onze segundos. Com a nova cena, o tempo total foi 

triplicado, aumentando assim o intervalo entre os eventos rápidos. Desta forma, pretendemos 

facilitar a percepção do usuário na diferenciação entre ações instantâneas e prolongadas. Para 

reduzir o tempo de duração do teste foi elaborado um novo primeiro estágio para servir como 

tutorial do jogo apresentando as ações possíveis do avatar do jogador. No intuito de reduzir a 

complexidade do protótipo, algumas ações e desafios do jogo foram excluídos do teste, tais 

como: a combinação de golpes, aranhas gigantes que aprisionam o personagem em casulos de 

teia, a possibilidade de refletir os projéteis lançados pelos inimigos, e as manivelas que abrem 

portões de acesso. Porém, as habilidades de defesa com escudo, e arremesso de lança com três 

níveis de força foram mantidas, pois, foi observado durante a primeira rodada de testes que estas 
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duas habilidades foram as mais utilizadas pelos jogadores ao enfrentar o Rei Fantasma. Após o 

primeiro estágio tutorial, o teste retomou a estrutura original, requisitando do participante que 

jogasse duas vezes o mesmo nível, enfrentando o Rei Fantasma, de forma a experimentar duas 

técnicas de interação diferentes em ordem aleatória, e ao final era questionado qual técnica de 

interação era mais coerente com a ação apresentada na tela. 

O teste foi realizado com 46 voluntários que também participaram do primeiro 

experimento, divididos em dois grupos iguais de participantes, os que acertaram e dos que 

erraram no teste anterior. Assim, foi obtido um resultado positivo como visto na Tabela 5. 

Tabela 5: Resultado do segundo teste da interação com “Eventos Rápidos” 

Ação Técnica de 

interação 

Falhas Proporção Confiança Resultado 

Derrotar Rei 

Fanstama 

Eventos rápidos 7 0,1555 0,935  

 

 

6.2 Resultados dos testes com especialistas em padrões para botões 

Foram tratados como especialista os profissionais com experiência prática ou acadêmica 

na área de design de jogos. Foram selecionados dez profissionais de diferentes empresas e 

instituições de ensino, dos quais cinco se mostraram interessados no tema da pesquisa e se 

voluntariaram para contribuir com o experimento, seus currículos resumidos encontram-se no 

Anexo 2 – Currículo resumido dos especialistas em design de jogos. O Documento Conceitual 

do Jogo criado para o fim desta pesquisa e a folha de resposta para a associação das técnicas de 

interação com as ações do jogo estão descritos no Anexo 3. Os demais materiais 

complementares, imagens conceituais e animações do personagem do jogador, foram 

devidamente enviados para os voluntários.  

O resultado do questionário enviado aos voluntários do teste está sumarizado no Quadro 

17, onde podemos perceber a predominância de respostas de acordo com a Hipótese 03 desta 

pesquisa, representadas por “”. As respostas equivocadas foram representadas por “”, 

enquanto as dúvidas foram representadas por “?”. 
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Quadro 17: Sumário das respostas dos especialistas 
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Correr      

Atacar c/ espada      

Libertar-se de teias de aranha      

Defender com escudo      

Rebater projéteis com escudo    ?  

Desferir sequência de golpes com espada     ? 

Arremessar lança      

Girar manivela      

Derrotar Rei Fantasma      

 

Após a compilação das respostas, os integrantes da avaliação foram questionados sobre 

a justificativa de suas respostas. Aqueles que indicaram a técnica de interação coerente com a 

proposta deste estudo usaram argumentos relativos à “solução mais comum”, “é mais natural” 

ou “a que melhor representa a ação”. Por sua vez, os voluntários que apontaram uma técnica de 

interação diferente da esperada, em duas ocasiões apontaram problemas de entendimento da 

descrição da técnica de interação. O Avaliador 4 sobre “Rebater projéteis com escudo” e o 

Avaliador 5 sobre “Desferir sequência de golpes com espada”, alterando suas respostas após 

esclarecimentos dos demais participantes.  

Para as demais questões, os integrantes da avaliação explicaram que entendiam que a 

opção escolhida, inicialmente, não era a técnica de interação mais adequada para aquela 

determinada ação, porém, gostariam de criar um diferencial para seu jogo mesmo que essa 

modificação provocasse um estranhamento na percepção do usuário. 

Também foi observado durante a troca de mensagens pelos participantes que quando 

algum integrante da discussão explicava a naturalidade da sua escolha, os demais 

compreendiam rapidamente o ponto exposto e entravam em consenso, a favor de uma técnica de 

interação que seria mais natural pela perspectiva do usuário. Especificamente, sobre como 

derrotar o Rei Fantasma, três dos cinco participantes sugeriram utilizar todas ou a maioria das 

técnicas de interação, considerando que o jogador deveria utilizar todas as suas habilidades 

como forma de provar ser merecedor da vitória final. Contudo, o consenso foi alcançado com a 

sugestão de que para enfrentar o Rei Fantasma o jogador deveria fazer uso da maioria de suas 
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habilidades, porém, nos instantes finais da batalha, que precisaria ser um momento mais 

impactante, os Eventos Rápidos seriam a melhor opção, dando o dinamismo e a dramaticidade 

que a cena requer, assim como está descrito no Documento de Conceito do Jogo. Esta última 

discussão encerrou o debate de forma que todas as aplicações das técnicas de interação 

convergiram para os padrões identificados na pesquisa teórica, de forma que nenhum 

participante se manteve divergente até o final do processo de avaliação. Diante do exposto, 

acreditamos ter alcançado o reconhecimento dos profissionais que atuam no desenvolvimento 

de jogos digitais.  

6.3 Comparativo entre padrões de técnicas de interação  

Como resultado da investigação sobre a o tipo de representação das técnicas de 

interação entre, simbólicas, miméticas e simbióticas, representada pela Hipótese 05, foram 

obtidos os dados descritos nesta seção. Cada experimento foi realizado com 25 voluntários, 

totalizando 100 sessões de teste, seguindo a metodologia descrita no contexto dessa tese. As 

médias de cada técnica de interação estão inventariadas na Tabela 6. Em uma primeira análise 

empírica, é possível observar que a média geral calculada pelos valores das ações de cada 

dispositivo de interação é crescente. Podemos considerar este fato com um primeiro indício para 

a confirmação da Hipótese 05, de forma que quanto mais graus de liberdade um dispositivo de 

interação possuir maior a possibilidade das interações serem simbióticas, seguindo a 

classificação de Calleja (2011). 

 

Tabela 6: Resultados das médias dos experimentos com usuários 
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A.D.A. 
1,08 2,12 2,4 1,64 1,04 1,4 2,24 2,56 1,92 1,82 

Telas sensíveis ao 

toque 
1,96 2,76 2,28 1,64 1,48 1,56 2,96 2,76 2,44 2,20 

Wand 
2,52 2,72 2,12 2,68 2,4 1,92 2,72 2,24 2,16 2,38 

Rastreamento 

corporal 
3,04 3,12 3,2 2,76 2,6 2,44 3,16 3,24 3,24 2,97 

 

A partir dos dados das avaliações foram aplicados os métodos estatísticos de Kruskal-

Wallis e Wilcoxon. O primeiro compara a distribuição de probabilidade, enquanto o segundo 
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analisa o comportamento médio das amostras. É importante lembrar que testes com índices 

maiores que 0,1 são considerados estatisticamente iguais. Mais especificamente, o método de 

Kruskal-Wallis compara o comportamento relativo das quatro amostras da mesma técnica de 

interação, de forma que as avaliações em grupo são consideradas mais rigorosas do que as 

comparações entre pares. Os resultados constam na Tabela 7, a seguir: 

Tabela 7: Resultado da análise de diferença das médias entre interações baseado no método Kruskal-

Walis  

 Kruskal-Walis Resultado 

Andar 7.813e-08 Diferentes 

Atacar 0.003478 Diferentes 

Escapar de teias de aranha 0.001545 Diferentes 

Defender 0.0001421 Diferentes 

Refletir 4.599e-05 Diferentes 

Combinar golpes 0.008911 Diferentes 

Arremessar lanças 0.01519 Diferentes 

Girar manivelas 0.01421 Diferentes 

Derrotar Rei Fantasma 0.0004176 Diferentes 

 

Como é possível observar na Tabela 7, nenhuma das técnicas de interação foi 

igualmente classificada pelos usuários. Porém, para aprofundar a investigação dos dados, 

também foi aplicado o teste de Wicoxon para os seis possíveis pares de técnicas de interação em 

todas as ações presentes no experimento. Para este tipo de teste, um resultado acima de 0,05 é 

considerado um par de amostras estatisticamente igual.  Para facilitar a leitura dos resultados 

nas Tabela 8 a Tabela 16, os índices maiores que 0,05 foram ressaltados de vermelho e as 

células redundantes foram marcadas de cinza.  

Tabela 8: Resultados do teste de Wilcoxon para a ação “Andar” 

 Rastreamento 

corporal 

Telas sensíveis ao 

toque 

Wand 

A.D.A. 2.475e-05 0.002988 0.0001376 

Rastreamento 

corporal 
 0.003892 0.1046 

Telas sensíveis ao 

toque 
  0.06354 
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Tabela 9: Resultados do teste de Wilcoxon para a ação “Atacar” 

 Rastreamento 

corporal 

Telas sensíveis ao 

toque 

Wand 

A.D.A. 0.0022 0.08846 0.01787 

Rastreamento 

corporal 
 0.2692 0.1515 

Telas sensíveis ao 

toque 
  0.8404 

 

Tabela 10: Resultados do teste de Wilcoxon para a ação “Escapar das teias de aranha” 

 Rastreamento 

corporal 

Telas sensíveis ao 

toque 

Wand 

A.D.A. 0.004823 0.6004 0.1971 

Rastreamento 

corporal 
 0.007427 0.001832 

Telas sensíveis ao 

toque 
  0.6346 

 

Tabela 11: Resultados do teste de Wilcoxon para a ação “Defender” 

 Rastreamento 

corporal 

Telas sensíveis ao 

toque 

Wand 

A.D.A. 0.0006058 1 0.000996 

Rastreamento 

corporal 
 0.003384 0.8229 

Telas sensíveis ao 

toque 
  0.0007532 

 

Tabela 12: Resultados do teste de Wilcoxon para a ação “Refletir” 

 Rastreamento 

corporal 

Telas sensíveis ao 

toque 

Wand 

A.D.A. 0.0005041 0.1186 0.0008923 

Rastreamento 

corporal 
 0.005526 0.6231 

Telas sensíveis ao 

toque 
  0.0259 
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Tabela 13: Resultados do teste de Wilcoxon para a ação “Combinar golpes” 

 Rastreamento 

corporal 

Telas sensíveis ao 

toque 

Wand 

A.D.A. 0.0006865 0.6349 0.06872 

Rastreamento 

corporal 
 0.03674 0.09211 

Telas sensíveis ao 

toque 
  0.2263 

 

Tabela 14: Resultados do teste de Wilcoxon para a ação “Arremessar lanças” 

 Rastreamento 

corporal 

Telas sensíveis ao 

toque 

Wand 

A.D.A. 0.0009618 0.01132 0.1807 

Rastreamento 

corporal 
 0.484 0.2173 

Telas sensíveis ao 

toque 
  0.4463 

 

Tabela 15: Resultados do teste de Wilcoxon para a ação “Girar manivela” 

 Rastreamento 

corporal 

Telas sensíveis ao 

toque 

Wand 

A.D.A. 0.03256 0.5112 0.3603 

Rastreamento 

corporal 
 0.09386 0.009057 

Telas sensíveis ao 

toque 
  0.1438 

 

Tabela 16: Resultados do teste de Wilcoxon para a ação “Derrotar Rei Fantasma” 

 Rastreamento 

corporal 

Telas sensíveis ao 

toque 

Wand 

A.D.A. 0.0003632 0.07257 0.4227 

Rastreamento 

corporal 
 0.04008 0.00459 

Telas sensíveis ao 

toque 
  0.1883 

 



153 
 

 
 

Podemos resumir esses resultados observando a quantidade de semelhanças 

entre os dispositivos de interação. De maneira análoga ao resultado observado no teste 

de Kruskall-Wallis, a quantidade de semelhanças entre A.D.A. e outros dispositivos 

decresce de acordo com o aumento dos graus de liberdade dos dispositivos de interação 

(Tabela 17). O comportamento inverso pode ser percebido para o dispositivo de 

rastreamento corporal no qual as semelhanças crescem com o aumento dos graus de 

liberdade dos dispositivos de interação (Tabela 20). Por sua vez, os dispositivos 

intermediários como telas sensíveis ao toque e wands demonstram características com 

menor variação, como visto nas Tabela 18 e Tabela 19. Assim, reforçamos o indício 

obtido a partir das médias dos dispositivos de interação com relação à Hipótese 5 de que 

os graus de liberdade influenciam na representação e percepção das técnicas de 

interação pelos usuários. 

Tabela 17: Semelhanças entre A.D.A. e outros dispositivos 

 Telas sensíveis ao 

toque 

Wands Rastreamento 

corporal 

A.D.A. 7 4 0 

 

Tabela 18: Semelhanças entre telas sensíveis ao toque e outros dispositivos 

 A.D.A. Wands Rastreamento 

corporal 

Telas sensíveis ao 

toque 

7 6 3 

 

Tabela 19: Semelhanças entre wands e outros dispositivos 

 A.D.A. Telas sensíveis ao 

toque 

Rastreamento 

corporal 

Wands 4 6 4 

 

Tabela 20: Semelhanças entre dispositivos de rastreamento corporal e outros dispositivos 

 A.D.A. Telas sensíveis ao 

toque 

Wands 
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Rastreamento 

corporal 

0 3 4 

 

Com relação ao repertório dos voluntários do experimento, foi realizado um 

teste de correlação entre as respostas sobre as técnicas de interação e se o gênero “ação 

e aventura” constava como um dos preferidos do participante da pesquisa. Das trinta e 

seis técnicas de interação referente aos dispositivos A.D.A.s, telas sensíveis ao toque, 

wands e dispositivo de rastreamento corporal, apenas três apresentaram p-valor menor 

que 0,05, ou seja, indicaram correlação entre as duas variáveis, como pode ser 

observado na Tabela 21.  

Tabela 21: Relação entre o repertório dos voluntários e técnicas de interação 

Dispositivo Ação p-valor 

Wands Combinar 0.002 

Wands Escapar 0.024 

Rastreamento corporal Refletir 0.031 

 

Como 33 das 36 técnicas de interação, ou seja, 91,77% dos casos investigados 

não apresentaram correlação entre as variáveis, podemos considerar que os demais 

8,33% do resultado são uma distorção numérica devido a fatores humanos. 
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7 Conclusões 

Sabemos que as experiências dos jogadores são individuais e intransferíveis, porém, 

acreditamos que seja necessário e possível inferirmos o comportamento dos usuários para 

anteciparmos e enriquecermos suas experiências. Pois, devido ao crescimento da concorrência 

no mercado de jogos digitais, a exigência dos jogadores por jogos que proporcionem 

experiências divertidas aumenta em igual proporção ao número de jogos disponibilizados. 

Assim buscamos evitar que por menor que seja o erro de projeto, esta falha pode afastar o 

público de um determinado produto que migrará rapidamente para um jogo similar concorrente. 

Dentro do processo de design de jogos esta tese foca na especificação das técnicas de 

interação aplicadas na definição de esquema de controles do jogo. A importância dessa 

abordagem encontrasse na iniciativa de aperfeiçoar o entendimento e formalização da tarefa de 

projetar a interação entre o jogador e o jogo. Através desse método, acreditamos que o processo 

de tomada de decisão do designer de jogos; para associar um significado ou uma ação a um 

dispositivo, se tornará mais eficaz e eficiente, de forma que jogador agregará mais facilmente os 

comandos que deseja executar aos dispositivos de interação e as respostas apresentadas no 

ambiente do jogo, resultando em uma experiência mais divertida.  

A metodologia de pesquisa indutiva foi fundamental para a definição dos parâmetros de 

análise das ações dos avatares dos jogadores dentro de cada jogo catalogado, assim como a 

modelagem das atividades dos jogadores diante do dispositivo de interação escolhido como 

objeto de estudo da investigação. A amostra inicial de 57 jogos foi considerada suficiente para a 

extração da informação necessária para a pesquisa. A observação das técnicas de interação se 

tornou repetitiva aproximadamente a partir do vigésimo jogo analisado, logo, os demais 

elementos do grupo de controle serviram para verificação das associações registradas nos 

primeiros exemplares. Em seguida, consideramos a linguagem de padrões adequada para 

descrever as funções das técnicas de interação, criando uma associação entre a tarefa executada 

pelo usuário e seu significado dentro do ambiente do jogo. De maneira mais ampla, o projeto foi 

beneficiado ao adotar a linguagem de padrões, pois, ao estender uma biblioteca já estabelecida 

na literatura do design de jogos, facilitou o entendimento e a aplicação dos resultados obtidos 

nessa tese pelos profissionais que já utilizam os padrões de design de jogos em seus projetos. 

Considerando que todas as hipóteses de pesquisa foram confirmadas através dos 

experimentos realizados, concluímos que se bem aplicados, os padrões de técnicas de interação 

podem se tornar uma ferramenta importante na criação de jogos digitais, como uma ferramenta 

de qualidade centrada nos usuários para favorecer a experiência dos jogadores.   
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7.1 Contribuições  

O levantamento do estado da arte através de uma revisão sistemática de trabalhos 

relacionados, referentes a técnicas de interação com controladores de jogos, contribuiu para a 

construção de uma visão global das possíveis aplicações. Ainda, revelou como pesquisadores 

têm abordado o tema e quais metodologias de avaliação têm sido aplicadas na realização de 

experimentos com usuários.  

No tocante à formalização do conhecimento, podemos citar como contribuição desta 

tese o estabelecimento de uma relação estruturada entre as técnicas de interação e a experiência 

do usuário, ou seja, a definição de um modelo que interliga os comandos realizados pelos 

jogadores nos controles com as ações executadas pelos personagens no ambiente do jogo. 

Assim como a criação de uma metodologia para a definição de padrões de técnicas de interação 

replicável para outros dispositivos de interação. Ainda, como principal contribuição dessa tese, 

consideramos o registro de um extenso catálogo de padrões de técnicas de interação para os 

controladores de jogos mais utilizados no mercado.  

Considerando os experimentos práticos dessa tese, salientamos como contribuição a 

ostensiva avaliação realizada envolvendo mais de duzentos testes com usuários durante todas as 

etapas da pesquisa. Assim como, a avaliação com especialistas como segundo grupo de 

interesse na criação da ferramenta dos padrões de técnicas de interação. Outra contribuição 

importante revelada durante os testes com os usuários diz respeito à universalidade da 

percepção das técnicas de interação independentemente do perfil dos jogadores.  

Essa tese também contribuiu com a realização de experimentos comparativos entre 

diferentes dispositivos de interação utilizando o mesmo jogo como objeto de estudo, antevendo 

a necessidade que foi mencionada por Shafer, Carbonara e Popova (2104) em sua pesquisa.  

Por fim, acreditamos ter contribuído para a comunidade científica ao publicar dois 

artigos no tema dessa tese, no qual o primeiro foi agraciado com o prêmio de melhor artigo no 

maior simpósio nacional de jogos digitais, e o outro artigo publicado em um conceituado evento 

internacional. Contribuímos também outras nove publicações em áreas afins a Interação 

Humano-Computador. 

 

7.2 Benefícios como ferramenta de portabilidade entre dispositivos de 

interação 

O público dos jogos digitais é bastante diversificado, jogadores podem preferir sentar 

em seus sofás enquanto interagem com botões digitais, ao mesmo tempo em que outros optam 
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por dispender mais energia com interações por gestos, outros preferem jogar quando estão em 

deslocamento utilizando seus dispositivos móveis. Todos são cenários comuns na comunidade 

de jogos digitais, desta forma, a existência de uma forma estruturada para adaptação dos jogos 

para diversas plataformas de jogo permite aos jogadores escolher a que se adequa melhor as 

suas necessidades. 

Devido ao fato dos padrões seguirem a mesma classificação, é possível para o designer 

do jogo adaptar o mapeamento das ações entre diferentes dispositivos de interação levando em 

consideração os potenciais conflitos de cada plataforma. O designer do jogo deve levar em 

consideração a quantidade e natureza dos dispositivos disponíveis. Por exemplo, é possível 

simular uma A.D.A. com quatro botões digitais.  

 

7. 3 Adequação da temática ao dispositivo de interação 

Como visto anteriormente, alguns dispositivos abstraem mais as ações que acontecem 

dentro do ambiente do jogo que outros. A partir deste fato, consideramos que a adequação da 

interação com o jogo deve respeitar a temática do mesmo, assim, evitando frustrar o usuário. 

Por exemplo, a interação por rastreamento corporal com mapeamento direto do movimento do 

jogador em seu avatar exigiria que a temática do jogo fosse a mais próxima possível da 

realidade do jogador. Por sua vez, no outro polo deste sistema, a interação com botões pode 

representar praticamente qualquer ação por se tratar de uma forma mais abstrata de interação.  

Jogos como Prince of Persia – Sands of Time, no qual o avatar do jogador pode correr pelas 

paredes, poderia causar acidentes domésticos caso a interação com o jogo fosse implementada 

através de mapeamento corporal, exigindo do jogador realizar algo que está além de suas 

capacidades físicas.  

 

7. 4 Recomendações para criação de Eventos Rápidos 

A partir das observações realizadas durante o primeiro experimento com usuários, no 

tocante da implementação do padrão “Eventos Rápidos”, podemos considerar que para eventos 

subsequentes deve haver um intervalo mínimo de aproximadamente três segundos entre cada 

solicitação de interação do jogador. Desta forma, possibilitará ao usuário recuperar sua atenção 

na animação que é exibida na tela como resultado da sua interação e dar continuidade para a 

próxima interação.  

Especificamente sobre a representação visual dos eventos, as animações devem ser 

únicas e de uso exclusivo desta técnica de interação. Este padrão deve expressar visualmente a 
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característica de esforço do personagem do jogador, diferenciando esta ação particular realizada 

neste momento em comparação com as demais ações do personagem ao longo do jogo. Em caso 

de falha ao ser solicitado que interaja, o jogador deve receber uma penalização e retornar ao 

estado anterior ao início do Evento Rápido, esta punição pode ser na forma da perda de pontos 

de energia, bônus de tempo, ou outra forma que o designer do jogo julgue adequada. O jogador 

deve poder repetir o Evento Rápido, porém, a repetição da cena pode prejudicar a sensação de 

esforço do jogador, tornando-a previsível. Uma possível solução para este problema pode ser a 

criação de múltiplas cenas equivalentes em termos de esforço para o avatar, porém, com tempos 

de acionamento diferenciados para o jogador conservando o efeito surpresa.  

 

7. 5 Exceções aos padrões 

Apesar dos padrões se aplicarem à maioria dos jogos analisados, exceções são possíveis, 

por exemplo, na série de jogos God of War, Figura 85. Neste jogo, o personagem Kratos deve 

abrir baús, porém, nesse caso particular é aplicada a técnica de interação Manter Pressionado 

com Tempo Limitado para uma ação que em primeira análise poderia ser utilizada a técnica de 

interação de Pressionar. Analisando a situação, a ação do avatar do jogador não teria uma 

duração prolongada, pois o personagem possui poderes de um deus da guerra da mitologia grega 

e o baú não possui nenhuma forma especial de fechadura. No entanto, o conteúdo do baú varia 

entre essências azul ou verde em ciclos de poucos segundos, e para informar ao jogador seu 

estado atual o baú exibe um brilho da cor correspondente. A alteração de técnica de interação 

neste caso se mostra uma decisão acertada da equipe de designers do jogo, pois favorece o 

jogador que ganha tempo para verificar se está abrindo o baú com a cor correta, ou se deve 

interromper a operação. 

 

Figura 85: Kratos abre um baú com essência verde. 

 

Fonte: SCE Santa Monica (2007) 
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7.6 Trabalhos futuros 

Como trabalhos futuros, vislumbramos prioritariamente três áreas de pesquisa. 

Inicialmente, a extensão do catálogo de padrões de técnicas de interação tanto no âmbito dos 

dispositivos quanto para outros gêneros de jogos. A seguir, o uso dos padrões como ferramenta 

de concepção de jogos também a partir da estrutura estabelecida capaz de fomentar a 

criatividade dos designers de jogos. Por fim, a combinação de dispositivos para criação de 

novas técnicas de interação.  

 

7.6.1 Adaptação dos padrões para outros dispositivos, gêneros e tipos de jogadores 

É possível estender o catálogo de padrões de técnicas de interação para outros 

dispositivos como mouse e trackpad, como os que compõem o controle da futura plataforma da 

Steam. Ou ainda, para o uso de interfaces tangíveis  existe a possibilidade de estender através 

tanto de abordagem ativa quanto passiva para controlar o jogo, por exemplo, com o 

rastreamento de figuras plásticas em miniatura. 

Também é possível investigar a aplicabilidade dos padrões de técnicas de interação em 

outros gêneros de jogos diferentes da ação e aventura. Mais especificamente, jogos que usem o 

controle direto ou indireto de apenas um avatar como interface, ou seja, não permitam o 

controle de vários personagens simultaneamente, como jogos em primeira pessoa, Multiuser 

Online Battle Arenas – M.O.B.A., jogos de luta e RPG’s e Esportes. Averiguar se os padrões 

precisam apenas de adequações de acordo com os gêneros, ou se novos padrões são necessários 

para descrever as técnicas de interação com essa classe de jogos.  

Escolher a técnica de interação que irá representar uma determinada ação dentro do jogo 

é uma tarefa tradicionalmente do designer do jogo. No que diz respeito às possibilidades 

permitidas aos usuários, cabe apenas a de alterar o mapeamento das ações inicialmente atribuído 

pelo designer do jogo. Porém, durante os testes com usuários, vários participantes consideraram 

bastante inovador o fato da metodologia permitir ao jogador escolher a técnica de interação para 

melhor adequar o jogo a seu estilo pessoal. Durante as sessões de testes, esta liberdade permitiu 

que alguns voluntários criassem estratégias vencedoras ótimas reduzindo significativamente a 

dificuldade do jogo. Desta forma, criar jogos para este tipo de jogador e ainda manter o desafio 

do jogo pode ser objeto de pesquisas futuras. 
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7.6.2 Padrões como ferramenta criativa 

Os padrões podem ser utilizados para fomentar a criatividade dos designers de jogo a 

criarem situações diferentes para seus personagens. Isso deve ocorrer durante a etapa de 

concepção do jogo quando as ações do personagem do jogador devem ser definidas juntamente 

com a técnica de interação que deve ativá-la. Desta forma, poderia utilizar uma adaptação do 

método criativo conhecido como E Se...? (VanGundy, 2005) 

O método criativo conhecido como E Se...? é baseado na criação de distorções de um 

cenário específico para fomentar a concepção de soluções criativas. Os participantes devem 

formular perguntas iniciadas com o termo “E se”, por exemplo, E se o personagem perdesse o 

controle de algum de seus poderes durante uma fase do jogo? Na segunda fase do método 

criativo, os designers devem responder as perguntas elaboradas, criando possíveis soluções para 

as questões levantadas previamente.  Os designers do jogo poderiam solucionar essa questão 

transformando temporariamente ações ativadas por Pressionar em Pressionar Preciso, ou 

Pressionar Rítmico em Eventos Rápidos, ou, Segurar e Soltar em Bombear, ou ainda, Segurar 

em Segurar por Tempo Limitado. Essas alterações impactariam apenas a característica Contexto 

dos padrões de técnicas de interação coerente com a proposta levantada durante a técnica 

criativa.  

 

7.6.3 Técnicas de interação combinadas entre dispositivos 

É comum os controladores de jogos serem compostos de mais de um dispositivo de 

interação, tais como o DualShock 2 da Sony  que possui alavancas digitais analógicas e botões 

digitais ou  o Wiimote da Nintendo que é composto por botões digitais e acelerômetro. Desta 

forma, é possível a criação de técnicas de interação que combinem o uso de dois dispositivos 

simultaneamente. Algumas possibilidades de aplicação dessas combinações já são utilizadas 

pela indústria e já são estabelecidas na cultura dos jogos digitais. Por exemplo, a sequência de 

comandos composta por uma alavanca digital analógica e um botão digital descrita por 

()()()+(B ), popularizada pela franquia de jogos Street Fighter para representar o golpe 

especial Hadouken dos personagens Ryu e Ken. É possível associarmos esta técnica de 

interação com o conceito do padrão de técnica de interação Pressionar Rítmico. Pois, requer que 

o usuário execute o comando em um ritmo específico para que a ação seja realizada com 

sucesso, porém, iniciando a entrada com a A.D.A. e terminando com o botão digital. Outra 

possibilidade interessante, também no jogo Street Fighter, está no golpe SonicBoom do 

personagem Guile, no qual o jogador precisa sustentar a alavanca para trás por alguns segundos 

e em seguida direcioná-la para frente ao mesmo tempo que pressiona o botão de soco, 

representado por ()()+(B ). Neste exemplo, podemos associar esse conceito com as 
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técnicas “Puxar e soltar” da A.D.A. em conjunto com a técnica Pressionar Rítmico do botão. 

Este último exemplo mostra a possibilidade de combinarmos não apenas as técnicas de 

interação equivalentes entre os dispositivos como também utilizar técnicas de interação distintas 

em dispositivos diferentes em conjunto. Expostas as evidências descritas acima, acreditamos 

que a investigação das técnicas de interação que combinam múltiplos dispositivos seja uma 

linha de pesquisa promissora.   
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Anexo 1 – Lista de jogos avaliados 

Os jogos avaliados durante as pesquisas para essa tese seguem abaixo em ordem alfabética e 

divididos por dispositivo de interação: 

Botão digital e alavancas digitais analógicas 

Assassin’s Creed, Assassin’s Creed – Brotherhood, Assassin’s Creed 2, Batman: Arkham 

Asylum, Blackthorne, Brutal Legend, Bully, Castlevania – Dawn of Sorrow, Castlevania – 

Order of Ecclesia, Castlevania – Portrait of Ruin, Darksiders, Dead Space, Dead Space 2, Devil 

May Cry 3 – Dante’s Awakening, Devil May Cry 4, Flashback, Freedom Fighters, Gauntlet: 

Seven Sorrows, God of War, God of War 2, God of War 3, God of War: Chains of Olympus, 

Grand Theft Auto: San Andreas, Hitman: Blood Money, Ico, InFamous, Lord of the Rings: 

Return of the King, Marvel Ultimate Alliance, Megaman X, Megaman X2, Mercenaries, New 

Super Mario Bros, Ninja Gaiden Sigma 2, Okami, Onimusha: Dawn of  Dreams, Prince of 

Persia, Prince of Persia: Sands of Time, Prince of Persia: Two Thrones, Prince of Persia: 

Warrior Within, Psychonauts, Resident Evil 4, Resident Evil 5, Rogue Galaxy, Shadow of 

Rome, Shadow of the Colossus, Sonic – The Hedgehog, Star Wars: Battlefront 2, Star Wars: 

Episode 3 – Revenge of the Sith, Star Wars: The Force Unleashed, The Matrix – Path of Neo, 

Tomb Raider Legend, Transformers - War for Cybertron, Uncharted – Drake’s Fortune, 

Uncharted 2 – Among Thieves, Vanquish, X-Men Legends, X-Men Legends 2: Rise of 

Apocalypse 

 

Telas sensíveis ao toque 

A Witch's Tale, Alice in Wonderland, Avatar - The Last Airbender  - Into the Inferno, Dragon 

Ball – Origins, Dragon Ball – Origins 2, Star Wars – Force Unleashed DS, Star Wars – Force 

Unleashed 2 DS, Ghostbusters DS, Grand Theft Auto - Chinatown Wars, Harry Potter - Half 

Blood Prince, Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 DS, Harry Potter and the Deathly 

Hallows – Part 2 DS, Harry Potter and the Goblet of Fire DS, James Cameron's Avatar The 

Game DS, Kirby: Canvas Curse, Lego Harry Potter: Episodes 1-4 DS, Narnia – Prince Caspian, 

Ninja Gaiden – Dragon Sword, Pirates of the Caribbean: At World's End, Prince of Persia – 

Forgotten Sands, Prince of Persia – The Fallen King, Sonic Chronicles – Dark Brotherhood, 

Spider-man 3 DS, Star Wars - The Clone Wars - Jedi Alliance, Star Wars – The Clone Wars - 

Republic Heroes, Summon Night Twin Age, Super Princess Peach, The Legend of Zelda – 

Phantom Hourglass, The Legend of Zelda – Spirit Tracks, The Lord of the Rings – Conquest, 

The World Ends With You, Tron: Legacy, Uncharted – Golden Abyss  
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Wands ativas com acelerômetros 

Batman: The Brave and the Bold, Dead Space Extraction, Ghostbusters, Legend of Zelda: 

Skyward Sword, Legend of Zelda: Twilight Princess, LEGO Harry Potter: Years 1-4, 

MadWorld, Metroid: Other M, No More Heroes, No More Heroes 2: Desperate Struggle, 

Pandora's Tower, Prince of Persia: The Forgotten Sand, Resident Evil 4: Wii Edition, Silent 

Hill: Shattered Memories, Star Wars: The Force Unleashed II, Super Mario Galaxy, Super 

Mario Galaxy 2 

Dispositivos de rastreamento corporal 

Puss in Boots, Fable The Journey, Harry Potter for Kinect, Kinect Star Wars , Rise of 

Nightmares, Kinect Adventures, Kinect Sports, The Gunstringer 
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Anexo 2 – Currículo resumido dos especialistas em 

design de jogos 

 

Avaliador 1: Graduado em Design pela Universidade Federal de Pernambuco (2008). Possui 

experiência prática em empresas como designer de jogos por dois anos. 

Avaliador 2: Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco 

(2010). Possui experiência prática em empresas como designer de jogos por um ano. 

Avaliador 3: Mestre em Design pela Universidade Federal de Pernambuco (2012). Tem 

experiência na área de Desenho Industrial, com ênfase em Metodologias de Design, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Metodologia de Design, Game Design e Advergames. 

Possui experiência prática em empresas como designer de jogos por três anos. 

Avaliador 4: Doutor na área de interfaces digitais para ambientes 3D pelo departamento de 

informática do Conservatório de artes e ofícios de Paris (2013). Consultor de qualificação do 

CESAR no projeto de ensino de jogos para jovens da Oi futuro (NAVE). Trabalhou em projetos 

de design de interfaces para a Cité des sciences et de l'indusrie e para o Conservatoire National 

des Arts et Metiers e em empresas de jogos pioneiras no Brasil como a Meantime e a artvoodoo. 

Tem experiência na área de animação e criação de ambientes virtuais interativos, em Ciência da 

Informação, com ênfase em Representação da Informação, atuando principalmente nos 

seguintes temas: Design de interfaces, design da informação, comunicação visual e jogos 

eletrônicos. 

Avaliador 5: Mestre em Design pela UFPE (2008), tem experiência na área de Desenho 

Industrial, com ênfase em DESIGN, pesquisando principalmente os seguintes temas: game 

design, design e design de personagens. 
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Anexo 3 – Material fornecido aos especialistas para 

avaliação 

Documento de Conceito do Jogo “Cavaleiro Fantasma” 

O jogo “Cavaleiro Fantasma” pertence ao gênero de plataforma 2D e propõe ao jogador 

seguir as aventuras de um cavaleiro em busca de derrotar o Rei Fantasma para se livrar de uma 

maldição que o transformará em morto-vivo. Para tal, ele deve se aventurar pelos domínios do 

Rei Fantasma. Para atravessar território tão inóspito, o cavaleiro precisará correr (1) e pular (2) 

por diversos obstáculos no cenário. Para chegar até o castelo do Rei Fantasma, o cavaleiro 

deverá atacar usando sua poderosa espada (3) as hordas de mortos-vivos, tais como zumbis e 

esqueletos. Outro grande perigo que assola essa região desolada são as aranhas gigantes, 

capazes de aprisionar o cavaleiro em casulos de teias, exigindo toda a força do cavaleiro para 

escapar das teias (4).  

Porém, nem tudo são adversidades na jornada do nosso herói. Ao longo de sua aventura, 

o cavaleiro irá encontrar equipamentos que lhe ajudarão em sua busca pela salvação, como um 

escudo de batalha para defender-se (5) dos ataques dos inimigos. Depois de várias batalhas, o 

cavaleiro aprimorará sua habilidade com o escudo de batalha e será capaz de rebater os 

projéteis (6) lançados pelos seus inimigos contra eles mesmos. Assim como o acontecerá com o 

escudo, nosso herói também irá desenvolver suas habilidades com o uso da espada, aprendendo 

a desferir sequências de golpes (7) cada vez mais poderosos. Mais adiante no jogo, o cavaleiro 

irá encontrar uma lança mágica há muito tempo perdida no reino dos mortos-vivos por outros 

aventureiros que padeceram ao se aventurar por esta região amaldiçoada. Com a lança mágica 

em mãos, o cavaleiro descobrirá que quanto mais ele se concentrar em seu alvo, mais 

devastador será seu arremesso (8). 

Entrando no castelo do Rei Fantasma, o cavaleiro precisará contar com sua inteligência 

para superar as salas labirínticas da fortaleza. Desta forma, ele deve abrir os portões certos que o 

levarão à sala do trono.  Cada portão só pode ser aberto se ele girar as manivelas corretas até 

o final (9). Chegando ao salão principal do castelo, o cavaleiro deve enfrentar seu arqui-inimigo 

utilizando todas as suas habilidades, porém, isto não será o suficiente. Ao final da batalha, o 

cavaleiro deverá superar-se em um confronto épico para acabar de uma vez por todas com o 

Rei Fantasma (10) e a maldição. 
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Técnicas de Interação para Jogos 

 

A) Pressionar 

Descrição: o jogador pressiona e solta o botão rapidamente. 

B) Pressionar no Ritmo 

Descrição: o jogador pressiona o botão em um ritmo específico de forma que as ações em 

sequência tenham seus resultados alterados. 

C) Manter Pressionado 

Descrição: o jogador deve apertar e manter o botão pressionado. Enquanto o estado do botão 

estiver alterado a ação se manterá ativada e assim que for solto a ação deve cessar 

imediatamente. 

D) Manter Pressionado e Soltar 

Descrição: o jogador deve apertar e manter o botão pressionado por algum tempo e então soltá-

lo para que a ação seja realizada. 

E) Pressionar Precisamente 

Descrição: o jogador aperta o botão em um determinado instante em um contexto específico 

para ativar uma ação diferenciada. 

F) Eventos Rápidos (Quick Time Event) 

Descrição: o jogador é solicitado a apertar um botão em um contexto específico em um curto 

período de tempo. 

G) Manter Pressionado com Tempo Limitado 

Descrição: o jogador deve manter o botão pressionado por um tempo pré-determinado para que 

a ação seja executada. 

H) Bombear (Pump) 

Descrição: o jogador deve pressionar rápida e repetidamente o mesmo botão para executar uma 

ação. A ação pode ser limitada por tempo ou ser executada por tempo indeterminado. 
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Folha de Correspondências 

A correspondência deve feita preenchendo a coluna da direita (ações do jogo) com as 

letras da coluna da esquerda (técnicas de interação). Cada participante deve responder como 

considerar mais conveniente a partir da descrição conceitual do jogo apresentada anteriormente. 

É possível repetir o uso de uma técnica de interação ou mesmo não aplicar uma das técnicas de 

interação em nenhuma ação do jogo.  

Importante: as respostas são individuais e não devem ser comentadas ou compartilhadas até 

que todos estejam reunidos. Obrigado por participar. 

 

(A) Pressionar 

(B) Pressionar no Ritmo 

(C) Manter Pressionado 

(D) Manter Pressionado e Soltar 

(E) Pressionar Precisamente 

(F) Eventos Rápidos (Quick Time Event) 

(G) Manter Pressionado com Tempo 

Limitado 

(H) Bombear (Pump) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) Correr 

(   ) Pular 

(   ) Atacar com espada 

(   ) Libertar-se de teias de aranha  

(   ) Defender com escudo 

(   ) Rebater projéteis com escudo 

( ) Desferir sequência de golpes com espada 

(   ) Arremessar lança 

(   ) Girar manivela 

(   ) Derrotar Rei Fantasma 
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Anexo 4 – Questionário de perfil do jogador 

 

Questionário de avaliação do perfil do jogador 

 

Qual sua idade? 

 Menor de 18 anos 

 Entre 18 e 29 

 Entre 30 e 39 

 Entre 40 e 49 

 Acima de 50 

Sexo 

 Masculino 

 Feminino 

Quais seus gêneros de jogos preferidos? (até 3) 

 Tiro em primeira pessoa (Ex: Call of Duty, Far Cry 3) 

 Quebra-cabeça (Ex: Tetris, Bejeweled) 

 Ação e aventura (Ex: God of War, GTA IV) 

 Cartas (Ex: Paciência, Poker) 

 Esportes (Ex: PES 2012, Madden NFL 13) 

 Sociais (Ex: Farmville) 

 Gerenciamento (Ex: The Sims, Build-a-Lot, Diner Dash) 

 Corrida (Ex: Need for Speed: Most Wanted, Mario Kart) 

 Estratégia (Ex: StarCraft 2, Civilization) 

 Objetos escondidos (Ex: Margrave - The Blacksmith's Daughter) 

 RPG (Ex: Final Fantasy XIII, Diablo 3) 

 Lutas (Ex: Street Fighter IV, Mortal Kombat) 

 Jogos musicais (Ex: Rock Band, Dance Dance Revolution) 

 Outro  

 

 

 

 

Quais seus passa-tempos favoritos entre 7 e 17 anos? (até 3) 
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 Praticar esportes (futebol, vôlei, tênis, etc) 

 Brincadeiras ao ar-livre (esconde-esconde, polícia&ladrão) 

 Andar de bicicleta 

 Brincar com boneco(a)s 

 Assistir TV (séries, filmes, etc) 

 Jogar jogos eletrônicos 

 Jogos de mesa (tabuleiro ou cartas colecionáveis) 

 Estudar 

Atualmente, o quanto você se interessa por jogos eletrônicos? 

 Nenhum interesse (Ex: quando meus amigos começam a falar de jogos, me dá um tédio) 

 Pouco interessado (Ex: se todo mundo está jogando, jogo também pra me integrar no 

grupo e passar o tempo) 

 Interesse restrito (Ex: leio pouco sobre jogos, só me interesso por jogos/gêneros que já 

conheço) 

 Muito interessado (Ex: acompanho lançamentos e leio críticas, de diferentes 

plataformas e gêneros, gosto de experimentar jogos diferentes ou produzidos 

independentemente) 

 Praticamente dedicação exclusiva (Ex: sou líder ou participante de clã on-line ou time 

profissional de jogos eletrônicos com obrigações formais) 

Você já se dedicou a um jogo específico ao ponto de saber tudo sobre ele? * (Ex: acessou fóruns 

de discussão, leu guias para conhecer as melhores estratégias e segredos do jogo, pesquisou em 

wikis mais informações sobre personagens e cenários, etc.) 

 Sim 

 Não 

Se sim, que jogo foi esse e por que ele é tão legal? 

Em que horário você costuma jogar mais? 

 Quando tenho tempo nos finais de semana 

 À noite, quando chego do trabalho 

 Pela manhã ou à tarde, quando não estou no colégio/faculdade 

 No horário do almoço 

 Em pequenos intervalos durante todo o dia 

 Quando estou impossibilitado de fazer outras coisas (Ex: Fila do banco, sala de espera 

do médico, banheiro) 

 Outro  

 

Você jogaria mais tempo se pudesse? 

 Sim, jogaria mais. 
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 Não, prefiro fazer outras atividades 

Você possui algum video game da geração atual? 

 PlayStation 3 

 Xbox 360 

 Nintendo Wii 

 PSP / Vita 

 Nintendo DS / 3DS 

Qual plataforma você mais usou para jogar durante sua vida? * (Não é necessário ter sido o 

dono da plataforma) 

 PC 

 Videogame 

 Fliperamas 

 Dispositivos móveis (Telefone celular ou tablet) 

 Redes sociais 

 Portais de jogos online 

Quantos e quais jogos você jogou nos últimos três meses? Aproximadamente 

Como você prefere os seus jogos em relação à dificuldade: 

 Quanto mais difícil melhor, assim, fico orgulhoso ao terminar um jogo 

 Gosto de desafiar minhas habilidades, mas não gosto de absurdos 

 Prefiro jogos com dificuldade moderada, onde eu perca apenas quando fizer algo 

realmente errado 

 Acho mais divertido os jogos um pouco mais fáceis, pra não repetir muitas vezes a 

mesma fase 

 Prefiro jogos fáceis para me distrair 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Padrões relacionados  
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Arithmetic Rewards for Investments: as possíveis recompensas possuem uma relação linear com 

o investimento feito nelas, ou seja, se o investimento for dobrado, a recompensa também será 

dobrada. 

Avatar: avatar é um elemento do jogo que está intrinsecamente conectado ao sucesso ou a 

derrota do jogador no jogo. Em muitos casos, o avatar é o único meio pelo qual o jogador pode 

afetar o mundo do jogo. 

Boss Monster: um tipo de inimigo mais poderoso que o jogador tem que ultrapassar para 

alcançar um objetivo do jogo. 

Collecting: ação de coletar elementos do jogo dentro do mundo do jogo. 

Combat: ações que tem a intenção de matar ou derrotar os oponentes do jogador. 

Combos: conjunto de ações que ativam efeitos adicionais além daqueles que ocorrem devido às 

ações individuais. 

Continuos goals: objetivos que requerem do jogador que ele mantenha um conjunto de 

condições de jogo por certo limite de tempo. 

Controllers: elementos do jogo fixos em posições específicas no mundo do jogo que permitem 

que o jogador realize ações que de outra maneira seriam impossíveis. 

Damage: efeito de ações ou eventos que podem levar a consequências negativas. 

Dexterity-based actions: ações que o sucesso ou falha dependem de alguma forma de destreza, 

na maioria dos casos, coordenação olho-mão. 

Enemies: inimigos são avatares ou unidades que impedem o jogador de completar seus 

objetivos. 

Extended actions: ações que demoram muito para serem completadas causando que o jogador 

perca oportunidades de realizar outras ações. 

Game mastery: quando é possível distinguir bons jogadores de jogadores incompetentes quando 

usam todas as suas habilidades ao jogar. 

Geometric Rewards for Investments: as possíveis recompensas crescem de maneira geométrica 

quando comparadas com os recursos investidos. 

Immersion: imersão no mundo do jogo ou imersão na atividade de jogar. 

Interruptible Actions: ações que podem ser interrompidas antes que afetem o estado do jogo. 
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Narrative Structures: estruturas da história que são descobertas ao longo do jogo. 

Perceived Chance to Succeed: jogadores acreditam, estando certos ou não, que possuem a 

chance de vencer no jogo. 

Pick-ups: elementos que existem no ambiente do jogo que podem ser coletados pelo jogador, 

normalmente quando o jogador move seus avatar ou unidades até entrar em contato com ele. 

Predictable Consequences: jogadores podem prever com o estado do jogo irá se alterar de 

acordo com suas ações, ou sequência de ações. 

Real-time games: a progressão do jogo durante a partida segue o tempo real. 

Rhythm-based actions: ações que requerem do jogador que sincronize suas ações várias vezes 

em sequência. 

Risk/Reward: a chance do jogador de receber uma recompensa no jogo está diretamente ligada 

ao risco de receber uma penalidade se o jogador falhar em conseguir sua recompensa. 

Sensory-Motoric Immersion: a experiência fluida de realizar ações repetidas que fornecem 

respostas sensoriais constantes. 

Smooth Learning Curves: jogos são projetados para que os jogadores progridam suavemente de 

novato para mestre. 

Surprises: eventos e consequências que são inesperadas pelos jogadores e perturbam sua 

atenção. 

Timing: o efeito na jogabilidade que certas ações possuem quando executadas no tempo correto 

do jogo, ou quando o efeito das ações varia muito dependendo de quando são realizadas. 
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