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RESUMO 
 
 
 
 
Este trabalho descreve o processo de pesquisa e adaptação de um método avaliação de 
usabilidade para a aplicação no primeiro protótipo funcional de um jogo digital. Para alcançar 
este objetivo foram estudados vários conceitos de jogos e os elementos que os compõem para 
que estes pudessem servir de entidade unificadora para a fundamentação do método de 
avaliação escolhido. Para isso, as experiências do jogador, que são resultados de sua interação 
com os elementos do jogo, foram classificadas de acordo com uma adaptação de modelos de 
design experiencial e experiência do jogador desenvolvidos por diversos autores. Para 
auxiliar a construção deste método de avaliação aplicado ao primeiro protótipo funcional, 
fomos buscar os conceitos de usabilidade e alguns de seus métodos mais tradicionais, 
seguindo uma análise de seus pontos positivos e negativos, assim como um estudo dos 
métodos já adaptados para a aplicação em jogos presentes na literatura. A partir deste estudo, 
o método de avaliação através de heurísticas foi escolhido e seu estudo foi aprofundado com 
a apresentação da definição de heurísticas, do método de avaliação que as utiliza como 
ferramenta de inspeção, assim como as listas de heurísticas de design de jogos encontradas na 
literatura e aplicação de um teste piloto com essas listas pesquisadas. Para ilustrar a aplicação 
do método de avaliação através de heurísticas no primeiro protótipo funcional de um jogo, foi 
selecionado o jogo “Pizzaiolo”, desenvolvido pela Manifesto Game Studio. Os resultados se 
mostraram positivos, pois geraram contribuições provenientes da pesquisa, assim como a 
definição dos trabalhos futuros necessários para complementação deste estudo. 
 
 
Palavras chaves: Jogos; Heurísticas; Métodos de avaliação; Experiência do jogador. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This document describes the research process and adaptation of a usability evaluation method 
for the application in the first playable prototype of a digital game, to accomplish this 
objective the concept of game and the elements that compound it were studied as a unifying 
entity. Next, a player’s experience model based on experiential design and gamers experience 
models developed by many authors was adapted. For the structure of the test method, we 
brought the concept of usability and some of its most traditional evaluation methods, 
analyzing each of theirs positive and negative aspects, and some already adapted methods for 
application in games found in the literature. After the choice of the most appropriated 
method, we discuss the definition of heuristics, the method that utilizes it as a inspection tool 
and the lists of game design heuristics found in the literature, as much as an applied pilot test 
with these lists. Considering the special needs of our working object, we tested some 
modifications for the application of the heuristic evaluation method in the first playable 
prototype of a game, including a proposed heuristic’s list and discuss the results obtained 
with the test of the game Pizzaiolo, developed by Manifesto Game Studio. At last, we bring 
the conclusions and contributions of this research, and some work that might be added in the 
future. 
 
 
Key words: Games; Heuristics; Evaluation Methods; Player Experience. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
Este trabalho foi desenvolvido tendo como objetivo a construção de um método de avaliação 
específico para jogos digitais. 
 
Métodos de avaliação de jogos digitais devem observar a qualidade dos jogos digitais por 
perspectivas distintas, como a eficácia do código de computador necessário para fazê-lo 
funcionar, a relação entre seu custo de produção e as previsões de vendas, porém, este 
trabalho mantém o foco na relação entre o jogo e o usuário final, ou seja, na tentativa de 
inferir como se dará a experiência proporcionada pelo jogo ao seu jogador. 
 
Métodos para avaliação da experiência de sujeitos em relação a objetos são aplicados em 
diversas áreas de atuação do design (Nielsen, 1993), no entanto, na indústria de 
entretenimento, e, especificamente de jogos digitais, se torna ainda mais relevante. Uma das 
razões pelas quais a avaliação da experiência do jogador em relação ao jogo é importante está 
no fato de que o ato de jogar é voluntário, ou seja, o jogador pode desistir do jogo a qualquer 
momento e pelos motivos mais sutis. Por exemplo, com a grande quantidade de títulos 
disponíveis atualmente, os jogadores podem trocar um jogo por outro similar por não se 
adaptarem ao sistema de controle ou por não gostarem das cores do jogo. 
 
Atualmente, para analisar jogos digitais é comum o uso de métodos tradicionais de avaliação 
de usabilidade, Lazzaro e Keeker (2004) afirmam que esses métodos tradicionais, 
normalmente aplicados em softwares de produção, podem ser aplicados para analisar jogos. 
Porém, é importante reconhecer que jogos proporcionam um tipo de experiência diferente de 
outros softwares. No uso de softwares de produção o objetivo é a conclusão de uma tarefa de 
maneira rápida, fácil, e sem que haja obstáculos ou falhas, reduzindo a carga de trabalho. Nos 
jogos, o propósito é o entretenimento e, portanto, a superação de obstáculos pode tornar-se 
divertida para o usuário na medida em que a dificuldade do jogo aumenta.  
 
A recompensa final de um software de produção é a tarefa concluída, em jogos, apesar de 
serem recompensados com a conclusão do jogo, a experiência de jogar é a principal 
recompensa (Rouse, 2001). 
 
Métodos centrados no usuário já são aplicados para a avaliação de jogos, como por exemplo, 
o RITE aplicado pela Microsoft com seus públicos (Medlock et al, 2002). Este tipo de 
método derivado do método clássico de análise da tarefa alcança diretamente os usuários 
finais. Porém, necessita da presença de voluntários junto aos avaliadores, o que pode 
acarretar em problemas na convergência de suas agendas e requer uma infra-estrutura de 
laboratório complexa incluindo câmaras de teste e protótipos próximos da versão final do 
produto. Desta forma, as empresas normalmente aplicam este tipo de teste durante a fase Beta 
de desenvolvimento, a penúltima fase do processo de criação do jogo. 
 
A prática de testar o jogo apenas em seus estágios finais carrega em si um risco que a 
indústria de jogos não precisa enfrentar. Em testes nesse formato, caso os resultados do teste 
não sejam satisfatórios, exigindo, por exemplo, modificações na mecânica básica do jogo, os 
custos dos ajustes podem determinar a inviabilidade de concluir o empreendimento. 
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Nesse sentido, investigamos métodos alternativos de avaliação de jogos que possibilitem sua 
aplicação em fases iniciais do processo de produção. 
 
Encontramos nos métodos de avaliação baseados em heurísticas (Hom, 1998) uma alternativa 
importante. Métodos dessa natureza são oportunos para as fases iniciais do projeto por ter seu 
foco na inspeção de especialistas, não requerendo a presença de jogadores para a obtenção de 
resultados, além de não necessitar de infra-estrutura complexa, podendo ser aplicado em 
protótipos simples. 
 
Os métodos baseados em heurísticas são orientados por uma lista de heurísticas construídas 
em função das características que se pretende avaliar nos jogos. Por exemplo, para se 
observar a eficácia do código de um jogo, pode-se construir heurísticas que dão conta de 
aspectos como sincronização de mídias no jogo. 
 
No nosso caso, para a avaliação da experiência do jogador é necessário, portanto, a 
construção de uma lista de heurísticas centrada em fatores como, por exemplo, 
balanceamento do jogo, prazer estético, referencial simbólico dentre outros dessa natureza. 
 
Investigando listas de heurística indicadas na literatura para avaliação de jogos digitais 
(Federoff, 2002), (Desurvire, Caplan e Toth, 2004), (Sweetser e Wyeth, 2005), (Adams e 
Rollings, 2006), (Koivisto e Korhonen, 2006), (Song e Lee, 2007), observamos que as 
mesmas se encontram incompletas havendo uma necessidade de integrá-las para a formação 
de uma lista ampla e abrangente.  No entanto, a falta de um elemento estruturador que oriente 
a construção das listas dificulta essa integração. 
 
Procuramos então, identificar um elemento estruturador que nos permitisse integrar diferentes 
listas de heurísticas para a construção de uma lista que dê conta de uma gama de fatores 
suficiente para uma avaliação ampla do jogo.  
 
Nesse sentido, identificamos três componentes centrais de um jogo, a Mecânica do jogo, a 
Dinâmica do jogo e Interface do jogo. Entendemos por Mecânica do jogo a estrutura interna 
formal do jogo, que pode ser expressa através de fórmulas e modelos matemáticos. A 
Dinâmica do jogo é entendida por nós como o conjunto de escolhas dado ao jogador visando 
alcançar o objetivo proposto pelo jogo. Por Interface do jogo, a camada de objetos, 
ferramentas e linguagens que se encontram entre o jogo e o jogador, ou seja, os controles e as 
respostas pelas quais as informações são transmitidas.  
 
Em um segundo momento, buscamos classificar as categorias de experiência do jogador em 
Sensorial, Social, Sentimental, Cognitiva, de Uso e de Motivação (Breyer e Neves, 2007) 
para mapear nossa lista de heurísticas no intuito de inferir o que tipo de impacto negativo o 
jogador provavelmente perceberá no jogo. 
 
A partir deste estudo podemos classificar adequadamente as heurísticas pesquisadas. A 
conseqüência direta para o método de avaliação que se utiliza desta lista de heurísticas, agora 
categorizada, é a possibilidade de uma aplicação setorizada compatível com o estágio de 
desenvolvimento do jogo.  
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Capítulo 1 – JOGOS DIGITAIS 
 
Este capítulo trata de conceitos e definições diretamente relacionadas ao objeto Jogo Digital, 
ele está distribuído em duas seções, sendo a primeira focada no conceito propriamente dito de 
Jogo Digital e a segunda voltada a descrever os elementos que compõem esses jogos e o 
processo de desenvolvimento dos mesmos. 
 
1.1 Conceitos de Jogos Digitais 
 
Existe uma série de definições para Jogos Digitais, para este trabalho usaremos o conceito de 
jogos de Salen e Zimmerman (2004), construída a partir de uma pesquisa comparativa de 
conceitos de outros oito autores: 
 

• Huizinga (1938) - define “jogar” como uma atividade voluntária e “não-séria”, 
externa à vida comum, mas que ao mesmo tempo prende o jogador intensamente, uma 
atividade sem interesse material, que não gera lucros, que funciona dentro de seus 
próprios limites de tempo e espaço de acordo com regras pré-estabelecidas e de 
maneira ordenada. Para ele, os Jogos promovem a formação de grupos sociais que os 
separam no mundo. 

 
• Abt (1970, apud Salen e Zimmerman, 2004) - define jogos como: “Jogos são uma 

atividade, processo ou evento que requer que seus jogadores tomem decisões em prol 
de um objetivo dentro de um conjunto de regras que limitam e dão estrutura a este.” 

 
• Avedon e Sutton- Smith (1971, apud Salen e Zimmerman, 2004) – Definem: “Jogos 

são um exercício voluntário de controle de um sistema no qual existe uma competição 
de poderes, confinados por regras com o objetivo de produzir um resultado desigual.” 

 
• Crawford (1982, apud Salen e Zimmerman, 2004) – Divide seu estudo em quatro 

características:  
 

Representação: o jogo é um sistema formal fechado que subjetivamente representa um 
subconjunto da realidade; 
Interação: Jogos promovem interação, os jogadores geram causas e observam efeitos. 
Conflito: surge naturalmente dentro dos jogos, quando os obstáculos que impedem 
com que o jogador alcance seus objetivos facilmente; 
Segurança: o jogo é uma maneira segura de experimentar a realidade, livre de 
conseqüências. 

 
• Suits (1990, apud Salen e Zimmerman, 2004) - Jogar é o esforço voluntário para 

superar obstáculos desnecessários. 
 

• Costykian (1994, apud Salen e Zimmerman, 2004) – Para esse autor: “Jogos são uma 
forma de arte na qual seus participantes, chamados jogadores, tomam decisões para 
gerenciar recursos através dos objetos do jogo na busca de um objetivo.” 

 
• Parlett (1999, apud Salen e Zimmerman, 2004) - define jogos através de duas 

estruturas: Fins e Meios. Os Fins são uma forma de competição para alcançar um 
objetivo e os Meios são as regras e materiais, acordados por todos os participantes, 
que proporcionam uma condição de vitória; 
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• Caillois (2001, apud Salen e Zimmerman, 2004) - Expande o conceito Huizinga, 

descrevendo jogos com as seguintes características: 
 

Livre: na qual jogar não é obrigatório 
Isolado: circunscrito em limites de tempo e espaço 
Incerto: o curso das ações não pode ser determinado 
Improdutivo: não gera bens, riquezas ou novos elementos de qualquer natureza 
Governado por regras: o jogo está sob convenções que suspendem temporariamente 
regras comuns 
“Faz acreditar”: acompanha o reconhecimento especial de uma secunda realidade 

 
Segue abaixo a tabela comparativa entre as características encontradas nos estudos 
apresentados acima (Tabela 01): 
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Funciona de acordo com regras que limitam os 
jogadores 

X X X X X  X X 

Conflito ou Competição   X X   X  
Orientação a objetivos ou resultados  X X  X X X  
Atividade, processo ou evento  X X  X    
Envolve tomada de decisões  X  X  X   
Não-sério e “Absorbing” X        
Não associado com ganhos materiais X       X 
Artificial, seguro, fora da vida cotidiana X   X    X 
Cria grupos sociais especiais X        
Voluntário   X  X   X 
Incerto        X 
Faz acreditar, representacional    X    X 
Ineficiente     X    
Sistema com partes / recursos e marcadores    X  X   
Forma de arte      X   

Tabela 01: Comparativo entre definições de “jogo” 
 
Através da análise dos conceitos apresentados por estes autores Salen e Zimmerman (2004) 
conceituam jogos como: 
 
Um jogo é um sistema no qual o jogador se engaja em um conflito artificial, definido por 

regras, que terminam em um resultado que pode ser quantificado.  

 
Para efeito deste trabalho, a partir deste momento a definição acima será aceita como 
definição do termo “jogo”. Assim, seguiremos aprofundando nosso estudo com as descrições 
dos elementos formais que compõem o objeto jogo. 
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1.2 Elementos de um jogo 
 
Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004) formalizam os componentes dos jogos dividindo-os em 
Regras, Sistema e Diversão e estabelecem seus correspondentes para o design de jogos como: 
Mecânica, Dinâmica e Estética (Figura 01). 
 
Para os autores, a Mecânica é responsável por descrever componentes particulares do jogo no 
nível da representação de dados e algoritmos. A Dinâmica, por sua vez, descreve o 
comportamento em tempo de execução das mecânicas acionadas pelas entradas do jogador e 
cada resposta correspondente ao longo do tempo. Por fim, a Estética descreve a desejável 
resposta emocional evocada no jogador enquanto ele interage com o sistema do jogo. 
 

 
Figura 01: Modelo MDA – Mecânica, Dinâmica e Estética (Aesthetic). (Fonte: Hunicke, LeBlanc e Zubek, 

2004) 
 
Apesar de bem estruturado e de fácil compreensão, o modelo de Hunicke, LeBlanc e Zubek 
(2004), traz certa inconsistência conceitual no momento em que descreve o elemento 
“Estética” como sendo um componente objetivo do jogo. Nesse sentindo, propomos eliminar 
o elemento “Estética” e acrescentar o elemento “Interface“, sendo este um elemento no 
mesmo nível de objetividade dos outros dois, a Mecânica e a Dinâmica (Figura 02). 
 

 
Figura 02: Modelo MDI – Mecânica, Dinâmica e Interface. 

 
A seguir, descrevemos em detalhes cada um destes elementos. 
 
1.2.1 Mecânica do Jogo 
 
Mecânica do jogo é a estrutura interna formal do jogo, como definem Salen e Zimmerman 
(2004). Pode ser quase sempre expressa através de fórmulas e modelos matemáticos. É o 
conjunto de regras do jogo, ou seja, são as normas, as engrenagens que fazem com que o jogo 
funcione.  
 
Todos os jogos possuem regras, e elas são um fator importante na qualidade destes. Regras de 
Jogos possuem algumas características comuns, mesmo que alguns jogos as violem. São elas: 
 

• Regras limitam as ações dos personagens; 
 

• Regras são explicitas e sem ambigüidades; 
 

• Regras são compartilhadas por todos os jogadores; e, 
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• Regras são fixas durante o jogo. 

 
As regras de um jogo podem ser classificadas em três grandes grupos: 
 

• As regras fundamentais, são regras abstratas, formam o núcleo matemático das regras 
do jogo. Embora possuam a essência lógica do jogo, elas não explicitam como os 
jogadores devam usá-las; 
 

• As regras operacionais são regras que de fato direcionam as ações dos jogadores e são 
usualmente impressas em manuais de instruções e livros de regras dos jogos, 
incluindo restrições e recompensas aos jogadores; 
 

• As regras implícitas são regras de etiqueta e comportamento. Algumas são comuns a 
vários tipos de jogos. 

 
Dentre as regras operacionais, um grupo merece atenção especial, são as chamadas regras de 
Recompensas. São estas regras que determinam o que o jogador receberá em troca por suas 
ações. Existem vários tipos de recompensas, porém as principais e mais comuns são: 
 

• Manutenção: é tudo aquilo que se dá ao jogador para manter o equilíbrio do jogo e o 
status alcançado. Como exemplo, temos o aumento da capacidade de carregar 
recursos. 

 
• Acesso: permitem ao personagem acessar localidades novas e recursos antes 

inacessíveis. Exemplos: chaves, senhas. 
 

• Facilidades: possibilitam ao avatar do jogador fazer coisas que ele não podia fazer antes, 
ou então aprimorar habilidades que ele já possuía. Quando bem planejadas, devem 
aumentar o número de estratégias e opções dentro do jogo. Exemplo: um objeto mágico 
que permitirá ao personagem do jogador atravessar paredes. 

 
• Glória: a glória como recompensa é aquilo que se dá como premiação ao jogador que 

não necessariamente influi na funcionalidade do jogo, mas que o diferencia dos 
demais jogadores, ou eleva seu status atual. Aproxima-se da satisfação pessoal, da sua 
realização como jogador. Como, por exemplo, o fato de completar uma missão 
secundária particularmente difícil. 

 
1.2.2 Dinâmica do Jogo 
 
A Dinâmica do Jogo é o resultado das Escolhas do jogador, motivado pela Narrativa do jogo, 
visando alcançar um Objetivo. Como definem Rollings e Morris (2003), a Dinâmica do Jogo 
pode ser entendida como uma questão de escolhas, ou seja, é tudo que acontece no ambiente 
de jogos e o conjunto de possibilidades que é dado ao jogador para que ele tome as suas 
próprias decisões. Por exemplo: em um determinado jogo é definido que o personagem pode 
pular, isso é a Dinâmica do Jogo, é uma opção dada ao personagem. 
 
Outra função a ser compreendida dentro da Dinâmica do Jogo é que ela também determina os 
objetivos do jogo, ou seja, os propósitos a serem alcançados pelo jogador. Por exemplo: em 
um jogo de luta, o objetivo do personagem é nocautear o adversário; em um jogo de corrida 



 

18 
 

de carros, o objetivo é fazer seu carro chegar à frente dos carros adversários. Por fim, a 
narrativa do jogo deve dar significado e propósito a essas escolhas e aos objetivos.  
 
1.2.2.1 Escolhas 
 
O processo de escolha dentro de um jogo se dá em cinco estágios, como mostra Salen e 
Zimmerman (2004), através de perguntas: 
 
1) O que aconteceu ao jogador antes de terem lhe dado uma escolha? 
 
2) Quais as possibilidades de escolha transmitidas ao jogador? 
 
3) Como o jogador faz a escolha? 
 
4) Qual o resultado da escolha? Como isso afetará futuras escolhas? 
 
5) Como o resultado da escolha é transmitido ao jogador? 
 
Esses estágios, portanto, representam tanto eventos internos (o que o jogador pensa e escolhe 
fazer) como externos ao jogador (as respostas do jogo às suas ações), criando o conceito de 
Espaço de Possibilidades de um jogo que compreende todas as ações e significados que 
possam ser extraídos de um jogo. 
 
A variedade de Escolhas é importante para manter o jogador interessado, assim como a 
possibilidade da criação de estratégias por parte deste.  
 
1.2.2.2 Objetivos 
 
Fullerton (2008) define os objetivos de um jogo como o elemento que oferece ao jogador 
algo que ele se esforce para conseguir, definindo o que o jogador está tentando alcançar. Em 
um caso ideal, os objetivos devem parecer desafiadores, porém possíveis de serem 
completados. Além do desafio, o objetivo do jogo também possui a função de determinar seu 
tom. Por exemplo, jogos que tem como objetivo capturar ou matar as unidades inimigas irão 
possuir um tom diferente de um jogo com o objetivo de soletrar palavras. 
 
Alguns jogos são construídos de maneira que diferentes jogadores possuam diferentes 
objetivos, enquanto alguns permitem que o jogador escolha um objetivo dentre vários, ou 
ainda permitir que os próprios jogadores formulem seus objetivos enquanto jogam. É possível 
considerar a existência de objetivos parciais ou mini-objetivos que irão ajudar o jogador a 
completar seu objetivo principal. Em qualquer um desses casos o objetivo do jogo deve estar 
bem integrado com os demais elementos, pois este também é responsável por manter o 
aspecto dramático do jogo. 
 
Existem inúmeros tipos de objetivos, como capturar, perseguir e alcançar, corrida, alinhar 
objetos, resgatar ou escapar, não executar um ato proibido, construir, explorar, solucionar, ter 
mais conhecimento, etc. Os objetivos podem ainda serem combinados de várias maneiras 
para tornar os jogos mais interessantes, por exemplo, jogos de estratégia em tempo real 
possuem tanto objetivos de capturar quanto de construir, criando uma relação interessante 
entre ambos. 
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1.2.2.3 Narrativa 
 
A Narrativa, por sua vez, provê um significado para o sistema do jogo dentro de um contexto. 
Basicamente, temos as informações da mecânica do jogo interpretadas ou traduzidas em 
termos de outro sistema (Järvinen, 2008). A construção narrativa consiste num conjunto de 
técnicas de comunicação que juntamente aos outros elementos criará um significado para o 
jogo.  
 
A narrativa pode adquirir um caráter abstrato como nos jogos do estilo arcade, por exemplo, 
Tetris, que não possuem nenhum tipo de história ou alcançar narrativas complexas em jogos 
do estilo Aventura que possuem seu foco no discurso narrativo. Os jogos podem usufruir de 
várias ferramentas narrativas semelhantes às de outras mídias como a literatura e o cinema, é 
possível identificar os arquétipos da psicologia de Jung (1977) adaptados por Vogler (1997) 
para o uso no cinema ou a jornada do herói de Campbell em jogos como Fahrenheit, dentre 
muitos outros. 
 
Em um jogo onde o jogador assume o papel de um guerreiro empunhando uma espada  
podemos acrescentar valor temático, transformando este personagem em um cavaleiro jedi 
lutando com um sabre de luz dentro da narrativa da cine-série Star Wars. O tema do jogo 
também incorpora a parte retórica verbal e literal do jogo, quais nomes e descrições são dadas 
às ações que acontecem durante o jogo, produzindo assim diferentes interpretações e 
expectativas no público, que pode ficar não somente motivado pelos seus objetivos, como 
também pelos personagens e histórias.   
 
1.2.3 Interface do Jogo 
 
Lansdale e Ormerod (1995) se referem à interface como o conjunto de objetos, ferramentas, 
linguagens, visores que se encontram entre as pessoas e as máquinas que elas pretendem 
utilizar. Essa definição se aplica a uma vasta coleção de coisas, como computadores, 
telefones, teclados, painéis e controles de fábricas, painéis de carros, linguagens de 
programação de computadores, etc. Uma interface não é apenas uma entidade física. Ela pode 
incluir símbolos, conceitos e palavras. Por exemplo, o comando de teclado para um programa 
processador de texto, apertando-se as teclas “Ctrl” e “D” apaga um bloco de texto, é um 
componente da interface, já que o entendimento recíproco desse comando pelo usuário e pelo 
computador é o responsável pelo funcionamento da tarefa de se apagar um bloco de texto. 
Apesar de existir uma grande variação na natureza das coisas que podem ser consideradas 
como interfaces, elas possuem uma propriedade em comum: todos são meios pelos quais 
informações são transmitidas. Mais especificamente, eles são usados para comunicar 
instruções, ou para receber os resultados de instruções implementadas. 
 
Rouse (2001), explica que no caso de jogos a camada de interface é o caminho de entrada do 
jogador no mundo do jogo. São os Controles ou inputs, as Respostas ou outputs e as Ajudas. 
 
1.2.3.1 Controles e Respostas 
 
Os controles são caminho de entrada do jogador do mundo real no mundo do jogo, é tudo 
aquilo que o jogador usa para enviar informação para o jogo, como, por exemplo, joysticks, 
mouse e teclado. Para o jogador se sentir envolvido pelo ato de jogar, ele deve estar apto a 
manipular o mundo do jogo tão intuitivamente quanto ele manipula o mundo real. 
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As Respostas por sua vez, são o meio pelo qual o jogo se comunica com o jogador como 
interface gráfica, sprites, sons, tabuleiros e fichas. Elas são tão importantes quanto os 
controles do jogo, pois são as respostas fornecidas pelo mundo do jogo ao jogador, podendo 
mudar o modo como o jogador interpreta determinado elemento do jogo. Uma prática comum 
no mercado de jogos é conhecida como “skinning”, que constitui na alteração dos assets 
gráficos de um jogo para transformá-lo em um novo produto. Portanto, condensar essa grande 
quantidade de dados em sua forma mais representativa e comunicar essa informação ao 
jogador é a chave para um bom sistema de respostas. 
 
1.2.3.2 Ajudas 
 
As Ajudas, são informações que apresentam ao jogador como ele pode fazer uso dessas 
ferramentas (controles e respostas), aprender a jogar e algumas vezes quais as Escolhas que 
ele possui para alcançar seus Objetivos. Por exemplo: em alguns jogos são apresentados 
tutoriais (simulações) para que o jogador possa se habituar ao ambiente de uma determinada 
fase do jogo. 
 
James Paul Gee (2004) lista alguns princípios sobre a aprendizagem nos jogos, divididos em 
três categorias, Dando Poder aos Aprendizes, Solucionando Problemas, Entendendo o Jogo.  
“Dando Poder aos Aprendizes” esta categoria relaciona os princípios que farão o jogador 
criar uma ralação mais consistente com o objeto de estudo. 
 “Solucionando Problemas” agrupa os princípios que explicam a manipulação direta do jogo 
e seus procedimentos internos. 
 “Entendendo o Jogo” diz respeito os princípios que transcendem o jogo gerando novas 
perspectivas para o jogador.  
 
1.3 Processo de desenvolvimento de um jogo 
 
O processo de desenvolvimento de um jogo envolve essencialmente três áreas: o game 
design, a programação e a arte, Benthke (2003). A equipe de game design é responsável pela 
elaboração do conceito do jogo. A equipe de programação é responsável pela implementação 
funcional e a de arte pela apresentação visual do jogo. Normalmente, esta equipe 
multidisciplinar trabalha em paralelo, uma alimentando a outra, passando por diversas fases 
até alcançar a versão Gold, que chega ao consumidor.  Dentre essas etapas, podemos 
considerar cinco como as mais importantes para o projeto do jogo, onde a atuação do game-
designer é mais efetiva: Conceituação, Projeto, Primeiro Protótipo Funcional, Alpha, Beta e 
Gold. 
 
1.3.1 Conceituação do jogo 
 
Para Benthke (2003) todos os jogos começam com uma idéia. Nesta fase preliminar, elas são 
geradas e organizadas para dar forma ao jogo e a liberdade “moderada” de criação é um fator 
importante para que seu desenvolvimento ocorra de forma satisfatória e direcionada. Para 
isso, normalmente um documento de requisitos de sistema é construído, contendo 
informações sobre a idéia do jogo e dividido em subsistemas para facilitar seu entendimento. 
 
1.3.2 Projeto do jogo 
 
Ainda segundo Benthke (2003), nesta segunda fase todos os personagens, níveis, regras do 
jogo, vistas e menus devem ser detalhados através de um documento. É nesta etapa que os 
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conceitos mais básicos do funcionamento do jogo e sua relação com o usuário devem 
começar a serem analisados de forma mais próxima da real, para que se descubra, por 
exemplo, se o jogo é divertido. 
 
1.3.3 Primeiro Protótipo Funcional 
 
Esta fase é alcançada quando, pela primeira vez, os principais elementos da jogabilidade 
estão funcionando, porém não de forma completa e estável. (Benthke, 2003). Ex: em um jogo 
de corrida as funcionalidades de movimentação do veículo e do cenário deveriam estar 
completas, porém poderiam faltar dados como pontuação, itens do menu, definições de níveis 
etc. 
 
1.3.4 Fase Alpha 
 
Essa fase é atingida quando todas as propriedades do jogo estão implementadas e suas 
funcionalidades completas, contudo ainda existem muitos erros de interface, de 
balanceamento etc (Benthke, 2003). Nela, os produtores devem resistir ao impulso de 
acrescentar mais funcionalidades ao jogo e declará-lo completo de acordo com o projeto, 
porém, sabendo que ainda é possível reabrir esta fase dependendo dos resultados obtidos nos 
testes desta versão. 
 
1.3.5 Fase Beta 
 
Esta etapa é alcançada quando o jogo não possui nenhum problema que inviabilizaria a 
distribuição deste no mercado. Porém, ainda está sobre o domínio da desenvolvedora e a 
equipe estará concentrada em corrigir erros do sistema, tornando-o mais estável e verificando 
falhas nos textos e balanceamento do jogo. (Benthke, 2003).  
 
Benthke (2003) orienta a não testar o jogo com o público externo até que não existam erros 
conhecidos no sistema, pois esses erros podem fazer com que o usuário se confunda ou se 
irrite e acabe fazendo uma má avaliação de outros aspectos do jogo indevidamente. 
 
1.3.6 Fase Gold 
 
Este é o marco final em que o jogo pode ser entregue para o consumidor final, onde 
teoricamente, o jogo está livre de erros no sistema, bem balanceado e com todo o conteúdo 
devidamente refinado. 
 
1.4 Considerações 
 
Neste primeiro capitulo, com intuito de entendermos melhor os componentes estruturais de 
um jogo, vimos os diversos elementos que compõem um jogo, Mecânica do jogo, Dinâmica 
do jogo e Interface do Jogo, sendo necessária a integração de vários autores na composição 
de um modelo coerente de objeto. Vimos também o processo de desenvolvimento de um 
jogo, ajudando a delimitar o objeto de estudo desta pesquisa como o primeiro protótipo 
funcional de um jogo. Desta forma, partiremos para a análise dos conceitos de design 
experiencial e experiência do jogador e como estes colaboram com essa pesquisa.  
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Capítulo 2 – EXPERIÊNCIA DO JOGADOR 
 
Neste capítulo apresentamos na seção 2.1 os modelos de design experiencial e na seção 2.2 os 
modelos de experiência de jogador pesquisados na literatura. Na seção 2.3 o modelo proposto 
de experiência do usuário aplicado a jogos e na seção seguinte, 2.4, considerações sobre este 
modelo.   
 
2.1 Modelos de Design Experiencial 
 
O design experiencial é responsável por estudar os diferentes comportamentos e reações dos 
usuários diante dos produtos consumidos. Desta forma, é importante para esta pesquisa 
entender como podemos estruturar esse conhecimento para auxiliar na construção de um 
método de avaliação centrado no usuário. Para isto, analisaremos os modelos propostos por 
Schmitt (2000, apud Buccini e Padovani, 2005), Jordan (2002), Norman (2004) e como 
Buccini e Padovani (2005) estenderam as pesquisas desses autores.  
 
2.1.1 Modelo de Schmitt (2000) 
 
Dentro do Marketing Experiencial, Schmitt (2000, apud Buccini e Padovani, 2005) 
desenvolveu um modelo que ele chamou de Módulos Experienciais Estratégicos (MEE’s), 
baseados em uma tipologia de cinco diferentes estruturas: Módulo Experiencial (ME) dos 
Sentidos, ME dos Sentimentos, ME dos Pensamentos, ME da Ação e ME da Identificação. 
 
ME dos Sentidos - representa fatores relativos à percepção e atração da atenção do 
consumidor para o produto através dos cinco sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. 
 
ME dos Sentimentos - cria uma conexão pessoal entre o consumidor e o produto, pois remete 
às emoções individuais e ligações afetivas com o consumidor. 
 
ME do Pensamento - alcança o consumidor utilizando-se de experiências cognitivas com 
apelo criativo, como estimular a resolução de problemas através de charadas. 
 
ME da Ação - promove experiências relacionadas com estilo de vida e padrões de consumo. 
 
ME da Identificação - cria experiências de aproximação entre os consumidores e entre o 
consumidor e a marca do produto dentro do contexto sócio-cultural em que estão inseridos. 
 
2.1.2 Modelo de Jordan (2002) 
 
No contexto de seu trabalho intitulado Pleasure Based Design, Jordan (2002) define prazer 
como os benefícios emocionais, hedônicos e práticos associados a um produto ou serviço. 
Para facilitar a criação de produtos centrados em seu público-alvo, o autor classifica as 
formas de prazer em quatro divisões: físicos, sociais, psíquicos e das idéias. 
 
Prazeres físicos são aqueles derivados dos sentidos no contexto dos produtos. Incluem, por 
exemplo, as sensações agradáveis de toque e cheiro. 
 
Prazeres sociais derivam de relacionamentos com outros indivíduos, principalmente amigos e 
pessoas queridas, assim como sua imagem dentro de um grupo maior e seu status. 
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Prazer psíquico diz respeito às demandas cognitivas requeridas do usuário durante o uso de 
um produto, permitindo que o usuário realize suas tarefas de maneira mais rápida e fácil. 
 
Prazer das idéias representa o gosto pessoal dos indivíduos, valores e aspirações. Como 
exemplo, sabemos que alguns consumidores usam seus pertences como mecanismo de auto-
afirmação.  
 
2.1.3 Modelo de Norman (2004) 
 
Norman (2004) explica sua teoria do Design Emocional dividindo-a em três níveis: o design 
Visceral, o design Comportamental e o design Reflexivo. 
 
Design Visceral é descrito como responsável pelo nível mais básico de percepção, 
reconhecido em padrões biológicos e dominado pelas características físicas dos objetos, como 
seu aspecto visual, texturas e sons produzidos. Está ligado diretamente a questões culturais e 
temporais, sofrendo com as variações da moda.  
 
Design Comportamental está relacionado ao uso dos objetos, mais especificamente seu 
desempenho enquanto produto, embasado em sua funcionalidade, facilidade no entendimento 
de suas capacidades e usabilidade. 
 
Design Reflexivo é referente ao significado dos produtos dentro do seu contexto cultural, 
como os usuários interpretam a mensagem transmitida pelo objeto. Agrega conceitos de 
exclusividade e demonstra tendências de comportamento dentro da sociedade.  
 
2.1.4 Modelo de Buccini e Padovani (2005) 
 
O Modelo de Buccini e Padovani (2005) foi baseado nas teorias do Marketing Experiencial, 
de Schmitt (2000), Pleasure Based Design, de Jordan (2002) e Emotion Design, de Normam 
(2004). A partir destes estudos, Buccini e Padovani descrevem experiência como sendo um 
fenômeno individual que ocorre na mente de um sujeito, resultando do processamento de um 
complexo conjunto de estímulos externos e internos, e dependentes das interpretações 
subjetivas inerentes a cada pessoa. Nesse sentido, os autores reconhecem seis tipos de 
experiências:  
 
1) Experiências sensoriais - Tudo que percebemos deve chegar ao nosso cérebro através dos 
nossos cinco sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. As experiências relacionadas aos 
sentidos são as mais básicas, acontecendo de forma mais imediata e instintiva. Possuem, 
portanto, baixa carga cognitiva. Estas experiências estão diretamente relacionadas aos órgãos 
sensoriais e também à sexualidade. No design esta categoria de experiência responde a 
estímulos da aparência, toque ou sensações do produto. Por exemplo: cheiro de carro novo, 
forma bela de um produto ou uma superfície agradável ao toque. 
 
2) Experiências sentimentais – São as reações emocionais provindas do uso de um produto. 
Esta categoria é bastante subjetiva, variando bastante de pessoa para pessoa. Nesse caso, 
possuem um nível cognitivo mais avançado. Nos produtos, o sentimento está relacionado a 
experiências passadas. Por exemplo: usar um produto que lembre alguém especial. 
 
3) Experiências sociais - São experiências que acontecem entre indivíduos intermediadas por 
produtos. Variam bastante de acordo com os indivíduos envolvidos, as tecnologias utilizadas 
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e também o contexto no qual a experiência ocorre. Nesta categoria, as reações acontecem em 
decorrência das ações do(s) outro(s) participante(s) e também em relação ao produto em si. 
Por exemplo: um celular que mande mensagens de texto, fotos, vídeos e, também, faça 
ligações para amigos e parentes. Outro tipo de experiência social se dá com a identificação 
dos usuários com a marca e entre si. Por exemplo, uma camisa de um time de futebol vai 
causar uma experiência social de identificação entre os torcedores do mesmo time e de times 
adversários. 
 
4) Experiências cognitivas - Experiências relacionadas ao pensamento e à interpretação de 
códigos pelo usuário. As características dos produtos que influenciam nas interpretações 
podem ser estéticas, semânticas e simbólicas. A interface Desktop dos computadores, como o 
Windows, que utilizam um código metafórico de símbolos. 
 
5) Experiências de uso - A experiência de uso de um produto possui relação com sua 
usabilidade e sua funcionalidade. Este tipo de experiência vem sendo estudado por diversas 
áreas como a Ergonomia e, mais recentemente, a HCI (Human Computer Interaction). A 
subjetividade neste tipo de experiência é bem menor do que nas outras. Por exemplo: A 
interface de um website que seja fácil de navegar. 
 
6) Experiências de motivação - Esta categoria de experiência acontece quando a posse ou 
utilização de um produto é responsável por um determinado comportamento do usuário. Por 
exemplo: uma bicicleta que dê motivação para o usuário se exercitar. 
 
2.2 Modelos de Experiência do Jogador 
 
A experiência que um jogo é capaz de proporcionar ao usuário é um elemento vital para seu 
sucesso, é seu propósito fundamental permitir aos jogadores experimentarem situações que 
seriam inviáveis, ou até impossíveis, na vida real com um alto grau de interatividade. Vários 
autores apresentam modelos diferentes para os tipos de experiências que os jogos oferecem 
aos seus usuários, este estudo mostra seus pontos fortes e fracos. 
 
2.2.1 Modelo de Rouse (2001) 
 
Rouse (2001) enumera alguns dos motivos para pessoas jogarem: 
 

Jogadores querem desafios. Muitos jogadores se divertem com jogos desde que estes lhe 
ofereçam desafios. A cada desafio superado o jogador aprende algo novo, como exemplo, 
coordenar atividades em seqüência. 
 

Jogadores querem socializar. Para muitos jogadores, a razão primária para se jogar é ter uma 
experiência social com seus amigos e famílias. Jogos possuem um fator socializante mais 
forte que outras mídias como cinema ou televisão. 
 

Jogadores querem uma experiência dinâmica solitária. Apesar do potencial social dos jogos, 
jogadores também desejam poder realizar atividades independentes das demais pessoas. Fica 
claro que as duas coisas não podem ocorrer ao mesmo tempo, porém ambas tem seu espaço. 
 

Jogadores querem o direito de se gabar. Jogadores almejam serem respeitados diante da 
comunidade na qual estão inseridos e muitos tem isso como motivação principal para jogar. 
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Jogadores querem uma experiência emocional. Esta pode ser simplesmente a descarga de 
adrenalina e a tensão de um jogo de ação rápida e constante, ou mais complexa como o 
sentimento de perda no sacrifício de um personagem aliado durante uma aventura. A 
experiência emocional está nos jogos como em várias outras formas de entretenimento. 
 

Jogadores querem fantasiar. Enquanto alguns preferem livros, filmes ou quadrinhos, outros 
usam jogos para sair de sua vida real e escapar para mundos diferentes com personagens 
prontos para ingressar em aventuras, visitar lugares exóticos e realizar tarefas incríveis. 
 
Rouse não concebe um modelo de experiência do usuário formal, ao invés, elabora apenas 
uma lista de necessidades para se jogar baseado em sua experiência profissional e 
eventualmente deixa de mencionar características importantes para o jogador, por exemplo, 
as experiências sensoriais. Esse autor concentra sua atenção em descrever experiências mais 
relacionadas com aspectos sociais, cognitivos e emocionais. 
 
2.2.2 Modelo de Garneau (2001) 
 
Garneau (2001) enumera quatorze categorias de atividades que considerou como importantes 
para garantir a diversão para os jogadores. São elas: Beleza; Imersão; Solucionar problemas 
intelectuais; Competição; Interação Social; Comédia; Medo do Perigo; Atividades Físicas; 
Amor; Criação; Poder; Descoberta; Avanço e Completude; Uso de habilidades. 
 
Segundo o autor, essa lista não consiste num método para assegurar a criação de jogos de 
sucesso e sim uma ferramenta para enriquecer e aprimorar os seus projetos. Entendendo essas 
quatorze formas de diversão é possível comparar características dos jogos a partir destes 
elementos e ver quais características irão contribuir mais para sua diversão e sucesso. É 
importante salientar que normalmente essas formas de diversão não estão presentes 
isoladamente em um jogo. 
 
Garneau não estabelece um modelo formal, apenas dispõe uma lista de fatores de diversão 
encontrados em jogos eletrônicos. O próprio autor adverte em relação à incompletude de seu 
estudo, alegando que o propósito de sua pesquisa é iniciar a discussão em relação a essa 
temática, deixando a cargo de comunidade científica e da indústria a ampliação de seus 
resultados. 
 
2.2.3 Modelo de Bartle (2003) 
 
Bartle (2003) desenvolveu um modelo aplicado a jogadores de MMORPG’s (Massive Multi-
players Online Role Playing Game – jogos de interpretação de personagens online e em 
massa para múltiplos usuários) e que é composto por dois eixos principais que representam a 
origem do interesse destes jogadores (Figura 03).  
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Figura 03: Modelo de Bartle (2003) 

 
O eixo horizontal varia de ênfase em jogadores para ênfase no ambiente virtual. O eixo 
vertical varia de acordo com o tipo de atividade no mundo do jogo, que pode ser de “atuar 
com jogadores” ou “interagir no mundo”. Quatro categorias de jogadores foram então 
extraídas a partir das variações nesses eixos, são elas: 
 
Conquistadores - que atuam no mundo virtual e que jogam basicamente para alcançar 
objetivos e vencer no jogo; 
 
Socializadores - que jogam para interagir com outros jogadores interpretando bem seus 
personagens durante as sessões de jogo, e freqüentemente mantêm esta postura fora do jogo; 
 
Exploradores - que jogam pelo prazer de descobrir e explorar tudo que for possível no mundo 
do jogo, incluindo principalmente lugares escondidos ou até mesmo falhas no sistema; 
 
Matadores - que jogam para dominar e se impor a outros jogadores. 
 
O modelo de Bartle possui importância histórica por se tratar do primeiro modelo formal no 
intuito de classificar os jogadores em relação ao tipo de experiência que estes buscam ao 
jogar, porém ele foi construído voltado exclusivamente para jogos multiusuários. Os 
principais méritos de seu modelo são a formalização das necessidades do jogador de explorar 
mundos virtuais e a inclusão de atitudes consideradas anti-sociais como experiências válidas 
no ambiente dos jogos. 
 
2.2.4 Modelo de Lazzaro (2004) 
 
Lazzaro (2004) entrevistou 30 adultos sobre suas opiniões e sentimentos enquanto jogavam 
seus jogos favoritos por 90 minutos nos locais onde eles costumam jogar. E como conclusões 
do seu estudo foram então definidas quatro chaves para entender a experiência do usuário e 
classificar quais seriam as motivações e sensações que os jogos causam nos jogadores. 
 
A primeira chave foi denominada de Hard Fun que cria emoções estruturando a experiência 
na busca de objetivos, superação de obstáculos e solução de problemas. Esses desafios 
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requerem atenção e inspira criatividade no desenvolvimento e aplicação de estratégias e, 
conseqüentemente, gera recompensas para o progresso do jogador criando emoções como 
triunfo pessoal ou frustração.  
 
A segunda chave, Easy Fun, desperta no jogador sua curiosidade em considerar opções e o 
prazer da descoberta. Explorar novos mundos, desvendar seus mistérios e viver aventuras 
através de seus personagens mantém o foco do jogador mais que a condição de vitória.  
 
Na terceira, Altered States, os jogadores usam jogos como terapia para produzir sensações de 
excitação, alívio ou para simplesmente afastar o tédio.  
 
E, por fim, a chave People Factor, que envolve as oportunidades que o jogo cria para os 
jogadores de competição, cooperação e exibicionismo, como também os jogadores se 
aproveitam do jogo como mecanismo de interação social, mesmo que isso signifique apenas 
assistir ao jogo. 
 
Lazzaro, através de uma pesquisa empírica, definiu um modelo simples das experiências do 
jogador. Seus resultados, porém, apresentam problemas no que se refere a questões da 
nomenclatura das categorias de experiência, que torna difícil a associação da categoria com o 
tipo de experiência que se propõe a descrever, principalmente os termos Hard Fun e Easy 

Fun. 
 
2.2.5 Modelo de Fullerton, Swain e Hoffman (2004) 
 
Fullerton, Swain e Hoffman (2004) identifica vários tipos de jogadores com necessidades 
diferentes. São eles: 
 

Competidor - joga para superar outros jogadores, independentemente do jogo.  
Explorador - é curioso sobre o mundo do jogo e procura nas aventuras os limites físicos do 
jogo.  
Colecionador - adquire itens, troféus, para criar conjuntos ou colecionar conhecimento para 
organizar histórias. 
Conquistador – deseja superar vários níveis e alcançar todos os objetivos.  
Coringa - não leva o jogo a sério e isso pode acarretar a irritação de outros jogadores, porém 
podem transformar os jogos em eventos mais sociais do que competitivos. 
Artista - é levado pela criatividade e a necessidade pessoal de criação. 
Construtor - gosta de projetar, manusear e inventar quebra-cabeças que outros jogadores 
também possam usufruir.  
Diretor - gosta de comandar outros jogadores, dirigindo a ações no jogo.  
Contador de Histórias - adora criar e viver em mundos de fantasia em sua imaginação. 
Performático - gosta de se exibir para as demais pessoas ao redor. 
 
Este modelo apresenta os estereótipos mais conhecidos de jogadores, porém, sua utilidade é 
comprometida por atrelar as categorias de experiências aos próprios jogadores, o que 
impossibilitaria a mescla das características dos usuários, pois um usuário real dificilmente se 
enquadraria em um único perfil.  
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2.2.6 Modelo de Yee (2007) 
 
Baseado no modelo de Bartle (2003), o autor Yee (2007) desenvolveu um questionário que 
foi aplicado a mais de 3000 jogadores de MMORPG’s e que resultou em uma análise 
quantitativa das opiniões destes jogadores. Os resultados sobre as motivações dos jogadores 
foram agrupados em três categorias principais, Conquistas, Sociais e Imersão, divididas em 
sub-componentes. 
 
Na primeira categoria, chamada de Conquistas, temos a presença das motivações de Avanço, 
Mecânicas e Competição. Avanço representa o desejo de ganhar poder, progredir 
rapidamente e acumular símbolos de riqueza e status dentro do jogo. Normalmente esse 
desejo é acompanhado pelo interesse em analisar as regras e o sistema do jogo, que o autor 
classifica como Mecânicas do jogo, para que se possa otimizar a desempenho do 
personagem. Também é um sub-componente o desejo de Competição e de desafiar outros 
jogadores. 
 
A segunda categoria, Motivações Sociais, conduz o jogador a Socializar com outros para 
apenas conversar ou para orientá-los dentro do mundo virtual. Esses jogadores se satisfazem 
com Trabalho em Equipe, por participar de um grupo ou conjunto, criando Relacionamentos 
que podem virar amizades duradouras eventualmente levadas para a vida fora do jogo.  
 
A última categoria, motivação de Imersão, é dividida em quatro sub-componentes. Tem 
origem na construção e Customização de um personagem tanto em sua aparência quanto em 
sua história passada para que através da Interpretação da personalidade criada possa interagir 
com outros personagens e criar uma história. Para o autor, durante a experiência de criar e 
interpretar o personagem os jogadores usam o ambiente virtual para evitar pensar na vida 
cotidiana, traduzindo assim um sentimento de Escapismo. Existe ainda, dentro desta 
categoria, o sub-componente Descobertas, onde desvendar elementos que a maioria dos 
outros jogadores não conhece também se torna uma motivação que auxilia na imersão. 
 
Yee (2007) estende o modelo de Bartle (2003) e consegue contemplar vários tipos diferentes 
de experiência do jogador, porém, agrupa tipos de experiência com naturezas diferentes 
dentro da mesma categoria como, por exemplo, as motivações intrínsecas das mecânicas do 
jogo e as necessidades de competição entre os jogadores. Apesar de ser um modelo mais 
completo que o de Bartle, sua subdivisão não obedece a critérios bem definidos, isolando 
fatores que poderiam facilitar seu uso. Uma característica importante a ser mencionada é a 
presença do fator Customização em seu modelo. 
 
2.3 Modelo de Experiência dos Usuários Aplicado a Jogos 
 
A partir da análise dos modelos de comportamento dos usuários apresentados anteriormente 
podemos constatar que existem semelhanças entre as propostas. Levando em consideração 
esse fato, esse trabalho propõe a especialização do modelo de experiência do usuário que 
possa compilar e complementar essas informações. 
 
Como já foi visto, jogos são produtos que proporcionam as mais diversas experiências. Por 
esse motivo, tomando como base modelos clássicos do Design Experiencial como o de 
Norman (2004), o modelo proposto envolve experiências, onde os demais modelos 
apresentados foram sendo relacionados e adaptados de acordo com sua relevância e 
adequação a cada tipo de experiência. As classes foram elencadas com base em princípios de 
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Design Experiencial propostos por Norman (2004) e estendido por Buccini e Padovani 
(2005). 

 
2.3.1 Experiências Sensoriais  
 
A experiência sensorial dos jogos ainda não havia sido explorada profundamente nos 
modelos de experiência dos jogadores apresentados anteriormente, apenas Garneau (2001) 
cita os elementos de Beleza e Atividades Físicas.  Desta forma, foi necessário 
complementarmos este tipo de experiência e, para isso, utilizamos o modelo de Steiner 
(1997). Em seu modelo, Steiner identifica nos humanos além dos cinco sentidos já 
conhecidos outros sete, totalizando doze sentidos. Porém, os meios de interação atualmente 
utilizados pelos jogos não alcançam alguns sentidos como o olfato e o paladar. Por esse 
motivo foram destacados somente os da visão, audição, tato, equilíbrio, cinestésico, do 
pensamento e da vida para uso neste modelo. 
 
Visão – Nos jogos, os elementos gráficos como tabuleiros, cenários, sprites 2D, modelos de 
personagens 3D, efeitos especiais, identidade visual da caixa e manual, interfaces gráficas são 
os responsáveis pela experiência visual.   
 
Audição - A experiência sonora envolve os efeitos sonoros, dublagens dos personagens, 
reconhecimento de voz. 
 
Tátil – Representa a experiência de toque como os controles físicos dos jogos (mouses, teclas, 
botões direcionais) e efeitos como vibração. 
 
Equilíbrio – Alguns jogos utilizam o sentido do equilíbrio como foco da diversão, como no 
conhecido Twister (Wikipedia, 2008-01), onde os participantes devem assumir as posições 
físicas definidas através de sorteio e se manter nesta posição até que os demais participantes 
caiam no chão. 
 
Cinestésico – Representa a sensação de movimento corporal. O sentido do movimento 
ganhou novo significado com o lançamento do console Nintendo Wii (Nintendo, 2007) que 
além das ferramentas convencionais de botões, possibilita a interação do jogador através de 
movimentos com liberdade nas três dimensões. 
 
Do pensamento – Este sentido é referência ao uso do pensamento como forma de interação 
imediata com o jogo, esta modalidade de experiência ainda está em fase experimental, pois 
existem apenas protótipos capazes de possibilitar esse tipo de experiência. 
 
Da vida – É percebido através da variação da pressão arterial ou de batimentos cardíacos em 
jogos que exigem exercícios físicos intensos como a dança.  
 
Portanto, com o desenvolvimento de novas tecnologias outros sentidos poderão aparecer 
como novos meios de interação com os jogos. 
 
2.3.2 Experiências Cognitivas 
 
Nos jogos, esse tipo de experiência se manifesta de quatro formas descritas pelos autores 
estudados. O primeiro aspecto das experiências cognitivas é o pensamento para a solução de 
problemas como quebra-cabeças, citado por Garneau (2001) e Lazzaro (2004). Em segundo 
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temos a concentração e manutenção desta por períodos de tempo, deixando que o jogador se 
distraia do mundo real, mencionada por Rouse (2001), Lazzaro (2004) e Yee (2007), nas 
categorias: Fantasiar, Altered States e Escapismo, respectivamente. O terceiro aspecto é a 
exploração e aprendizado dos limites do universo do jogo surge com Garneau (2001) e ele é 
ratificado pelos demais autores que o sucederam. Por fim, temos as estratégias que o jogador 
necessita criar para as situações enfrentadas descritas por Lazzaro (2004). 
 
2.3.3 Experiências Motivacionais 
 
As Experiências Motivacionais ocorrem quando determinado comportamento do jogador é 
conseqüência da posse do jogo ou do ato de jogá-lo. Segundo Asgari (2005) existem dois 
tipos de motivação nos jogos: a intrínseca e a extrínseca. Atividades intrinsecamente 
motivadas são aquelas que as pessoas participam sem nenhuma recompensa externa óbvia e 
são executadas pelo simples interesse e prazer inerentes àquela tarefa. Por outro lado, uma 
atividade é extrinsecamente motivada se a execução desta o levará a alguma forma de 
recompensa dentro do jogo. 
 
Baseado no modelo de Ghozland (2007), as experiências de motivação intrínsecas dos jogos 
podem emanar dos três componentes básicos dos jogos: a mecânica do jogo, a dinâmica e a 
interface do jogo. Considerando que a Mecânica do jogo é composta por suas regras e 
recompensas, o “sistema de recompensas” é a base fundamental para todo o gerenciamento 
da motivação. Segue a lei de “para todo esforço do jogador deve haver uma recompensa”. 
Envolve o domínio das regras em benefício do aumento de poder do personagem. 
 
A experiência de motivação intrínseca baseada na Dinâmica do jogo é mantida pelo interesse 
do usuário em alcançar os objetivos do jogo. Esta experiência em particular possui um forte 
apelo entre os jogadores, sendo um dos tipos de experiências descritos por todos os autores 
que pesquisam as experiências dos jogadores.  Apesar das diferentes denominações, o 
“Desejo de desafios” de Rouse (2001), “Avanço e completude” de Garneau (2001), os 
“Conquistadores” de Bartle (2003), “Hard Fun” de Lazzaro (2004) e “conquistas” de Yee 
(2007), não há autor que não considere a necessidade do jogador em superar os obstáculos do 
jogo em busca de seus objetivos. 
 
Definimos experiência de motivação intrínseca baseada na Interface do jogo como a 
necessidade de dominar todos os aspectos do jogo e alcançar a maestria nos seus controles 
para superar os desafios. O jogador precisa da afirmação de suas habilidades motoras. 
 
Por outro lado, as experiências de motivação extrínsecas ao jogo são difíceis de classificar, 
pois podem possuir diferentes naturezas. Como exemplos, temos a opção de uma criança em 
aprender a língua inglesa para entender melhor os jogos e seu desempenho ou a decisão de 
treinar mais determinado jogo para participar de um campeonato onde o prêmio é uma 
quantia em dinheiro. 
 
2.3.4 Experiências Sentimentais  
 
As Experiências sentimentais são subjetivas e podem variar de acordo com as experiências 
passadas do jogador. Por exemplo: o usuário que joga com um personagem que lhe já era 
familiar de outra mídia (cinema, quadrinhos, animações, literatura) tem uma experiência 
diferenciada de identificação que outros jogadores não possuirão. Este tipo de experiência é 
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comumente associado aos elementos narrativos de jogo, elevando a conexão entre o jogador e 
seu personagem.  
 
Também se manifesta na forma de satisfação ou frustração pessoal encontrada, por exemplo, 
na existência de possibilidades de customização dos personagens em alguns jogos e a 
impossibilidade dessa ferramenta em outros. Porém, os jogos não podem depender apenas 
desse tipo de envolvimento para serem divertidos e, portanto essa experiência sentimental 
deve se aliar a outras para manter o interesse do jogador. Rouse (2001) e Garneau (2001) 
citam diferentes tipos de sentimentos proporcionados pelos jogos, como tensão, comédia, 
medo do perigo, poder e amor.  
 
2.3.5 Experiências Sociais 
 
No caso dos jogos, são as experiências que acontecem com os participantes intermediados 
pelo jogo, ocorrendo dentro do seu ambiente. É importante notarmos que esse tipo de 
experiência é o segundo tipo de experiência que converge todos os trabalhos pesquisados 
referente às experiências dos jogadores, com menor ou maior profundidade, como por 
exemplo, o modelo de Bartle (2003) que foi construído especificamente através da 
observação de jogadores online. Baseado nos trabalhos referidos anteriormente as 
experiências sociais podem ser descritas como: 
 
Cooperativas - Quando jogadores assumem uma relação de inter dependência em benefício 
mútuo. 
Competitivas – Quando os jogadores têm como objetivo declarado pelo jogo superar seus 
adversários. 
Exibicionistas – Quando o jogador deseja apenas mostrar sua superioridade em relação aos 
outros jogadores. 
Coordenativas – Quando um jogador se coloca ou é colocado em um posto de liderança em 
relação aos outros jogadores. 
Anti-sociais – Quando o jogador deseja apenas atrapalhar o andamento do jogo mesmo que 
isso também o prejudique. 
 
2.3.6 Experiências Operacionais 
 
As experiências operacionais nos jogos são semelhantes a esse tipo de experiência com 
outros produtos, pois podemos avaliá-la em termos de eficácia e eficiência na execução das 
tarefas pelo usuário. O jogador deve se sentir no controle de seus personagens e unidades, 
ficando claro para ele como o sistema vai responder aos seus comandos. Essas ações dentro 
do mundo do jogo devem ser simplificadas e facilitadas, portanto os métodos de interação 
devem estar de acordo com a atividade a ser executada. Porém isso não significa que o jogo 
deve ser fácil de vencer, alguns jogos usam como fator de diversão à complexidade dos 
comandos.  
 
Outro tipo de experiência operacional é derivado dos conceitos de Garneau (2001) de 
“Criação” e de Fullerton, Swain e Hoffman (2004) com o “Construtor”, que permitem aos 
jogadores usar o jogo também como ferramenta de criação de conteúdo. 
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2.4 Considerações 
 
O design experiencial contribuiu com uma visão mais ampla das experiências proporcionadas 
pelo produto jogo e serviu como base para a construção de um modelo especializado de 
experiência de jogo. Assim como a pesquisa de vários autores das teorias de experiência do 
jogador colaborou para a composição de um modelo mais completo. Dessa forma, pudemos 
integrar o design experiencial com as experiências do jogador que, neste trabalho, 
funcionarão como um dos pilares teóricos para a formulação de um método de avaliação 
centrado no usuário. 
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Capítulo 3 – MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE APLICADOS A 
JOGOS 
 
Neste capítulo, apresentaremos o conceito de usabilidade como ferramenta auxiliar para a 
avaliação de produtos. O capítulo está dividido em três seções, a seção 3.1 aborda o conceito 
e os métodos de usabilidade tradicionais para softwares de produção, a 3.2 explana sobre as 
necessidades específicas que jogos apresentam e alguns métodos já adaptados para o 
desenvolvimento de jogos. Por fim, a seção 3.3 traz considerações sobre os métodos 
apresentados e sua relação com a proposta desta pesquisa. 
 
3.1 Usabilidade 
 
Nielsen (1993) descreve usabilidade como a capacidade do sistema de ser utilizado de forma 
fácil e eficaz por uma gama específica de usuários para executar uma quantidade determinada 
de tarefas dentro de um conjunto definido de cenários ambientais.  
 
Podemos entender esse conceito subjetivo de “fácil” como a facilidade de aprendizado, de 
uso, de lembrança, conforto e satisfação do usuário. O conceito de eficácia, por sua vez, é a 
avaliação objetiva do desempenho do usuário em termos de tempo de execução da tarefa, 
quantidade de erros e conclusão da tarefa. 
 
3.1.1 Princípios de usabilidade 
 
Shackel (1991) afirma que a usabilidade de um sistema deve ser medida operacionalmente 
através de critérios claramente definidos. Para um sistema ter uma boa usabilidade, os 
seguintes critérios devem ser observados: 
 
Eficácia/ Eficiência: 
 

• O público alvo (uma porcentagem estabelecida pelo grupo de desenvolvimento do 
sistema) tem que conseguir cumprir as tarefas que os requisitos de projeto 
estabeleceram para serem realizadas utilizando o sistema; 

 
• As tarefas têm que ser cumpridas com um nível de performance acima de um patamar 

estabelecido unanimemente pelo grupo de desenvolvimento do sistema (ex.: tempo, 
erros); 

 
• Essas tarefas têm que poder ser desempenhadas com sucesso em uma proporção dos 

ambientes de utilização estabelecida pelo grupo de desenvolvimento.  
 
Habilidade de aprendizado: 
 

• O público alvo tem que conseguir aprender a utilizar o sistema dentro de um 
determinado tempo de treinamento; 

 
• O público alvo deve receber suporte ou treinamento adicional (quando necessário); 

 
• Os usuários intermitentes têm que conseguir re-aprender a utilizar o sistema dentro de 

um tempo estabelecido pelo grupo de desenvolvimento do sistema. 
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Flexibilidade: 
 

• O sistema deve ser passível de adaptação para algumas variações de tarefa e variações 
de ambientes não usuais, mas determinadas como importantes pelo grupo de 
desenvolvimento do sistema; 

 
Atitude do usuário: 
 

• A utilização do sistema deve ocorrer dentro de níveis aceitáveis (definidos pelo grupo 
de desenvolvimento) de custos humanos em termos de cansaço, desconforto, 
frustração e esforço; 

 
• Os usuários devem desejar utilizar o sistema; 

 
• A satisfação dos usuários fará com que a utilização do sistema seja continuada e 

melhorada progressivamente. 
 
A definição operacional de usabilidade pode ser expressa, segundo Chapanis (1991) por: 
 
Facilidade de uso + Eficácia/ eficiência de uso 
 
E podem ser medidas operacionalmente através de: 
 
1) Facilidade de inicialização: quanto tempo é necessário para instalar e conseguir que o 
sistema esteja pronto para ser utilizado pelo usuário; 
 
2) Facilidade de aprendizado: quanto tempo é necessário para que o usuário aprenda a 
realizar um conjunto definido de tarefas; 
 
3) Quantidade de erros: quantos erros são cometidos e quanto tempo é necessário para 
corrigir os erros; 
 
4) Versatilidade e funcionalidade: o número de diferentes coisas que o sistema pode fazer 
(ex.: funções, opções de diálogo, janelas, comunicação); 
 
5) Opinião do usuário: respostas orais ou escritas dos usuários sobre facilidade de utilização 
do sistema; 
 
6) Avaliação geral: combinação matemática com ponderação de critérios de todas ou algumas 
das medidas anteriores. 
 
3.1.2 Abordagens de Usabilidade 
 
Nas pesquisas de usabilidade existem duas abordagens clássicas, Monk et al (1993) 
apresentam as diferenças entre a etnografia e a psicologia experimental. 
 
Pesquisadores oriundos das áreas de Sociologia e Antropologia foram treinados na tradição 
da etnografia, enquanto os pesquisadores da área de Psicologia Experimental e Ergonomia 
pensam mais em termos da tradição hipotético-dedutiva dos experimentos e medição 
quantitativa. 
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Os pesquisadores com base em etnografia lidam com dados ricamente contextualizados e 
defendem que estudos deveriam envolver pessoas engajadas no trabalho real de seu dia-a-dia. 
Em estudos etnográficos, o investigador tenta ser o menos “intruso” e manipulador possível, 
encontrando um grupo já engajado em algum comportamento interessante. Mais criticamente, 
o etnógrafo adota uma posição alheia cuja tarefa é entender tanto quanto possível os nativos, 
do próprio ponto de vista destes últimos. Na etnografia, tudo flui a partir de dois preceitos 
básicos: 
 

• a necessidade de se utilizar uma gama de métodos incluindo observação direta 
intensiva, entrevista em profundidade, participação em atividades culturais, e 
simplesmente “ficar de bobeira” observando o desenrolar dos eventos; 

 
• e a perspectiva holística, na qual tudo – crença, sistemas, rituais, instituições, 

artefatos, textos, etc – é grão para o moinho analítico, e imersão na situação de 
campo. 

 
Para Monk et al (1993), a abordagem experimental prefere dados quantitativos, que podem 
ser avaliados de acordo com sua significância estatística, apesar de dados qualitativos 
também serem coletados. Para entendermos melhor as possibilidades do método 
experimental, examinaremos agora as diferenças entre experimentação pura e experimentação 
aplicada. 
 
A experimentação pura tem seu foco em variáveis que só possuem importância teórica e não 
admite a existência de nenhuma diferença relevante entre o laboratório e o mundo real. A 
experimentação pura tende a observar o efeito de uma variável (manipulada pelo 
experimentador) sobre uma ou duas medidas de performance. Isso revela um modelo linear e 
bastante simples de causa-efeito, ou seja, a variável independente causando uma mudança no 
desempenho. A experimentação pura ou não está ciente ou não está interessada na existência 
de comportamentos externos àqueles explicitamente controlados e medidos. 
 
Por outro lado, a experimentação aplicada procura variáveis que sejam significativas tanto em 
termos teóricos, quanto em termos de aplicação, e normalmente envolve pessoas executando 
tarefas reais em seu ambiente real de trabalho ou pelo menos em uma situação de laboratório 
que simule ao máximo as condições de trabalho reais. 
 
3.1.3 Métodos de avaliação de usabilidade 
 
Para as pesquisas de usabilidade são usados alguns métodos, sendo os principais descritos por 
Zazelenchuk, Singer e Gonzalez (2002) e distribuídos em duas classes, métodos empíricos e 
métodos de inspeção. A seguir listaremos os métodos por classes: 
 
• Métodos empíricos de pesquisa - obtenção de dados diretamente dos usuários através de 
observação e entrevistas: 
 
1) Card Sorting – Itens de informação são escritos individualmente em cartões indexados 
então são distribuídos em categorias de acordo com um critério pré-determinado; usuários 
explicam porque eles categorizaram os itens daquela maneira. 
 
Número de usuários: 10 a 20. 
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Prós e Contras: 
(+) rápido e barato; 
(+) não requer tecnologia, altamente portável; 
(-) difícil para capturar resultados de uma sessão complexa; 
(-) não revela problemas de interface. 
 
2) Pesquisa Contextual – Uma forma especializada de pesquisa de campo onde os designers e 
os membros do projeto visitam os usuários efetivos em seus locais de trabalho para analisar 
seus hábitos no trabalho, atividades, fluxos e fatores do ambiente. 
 
Número de usuários: Pode variar dependendo do produto a ser analisado e da quantidade de 
usuários que ele atingirá. 
Prós e Contras: 
(+) promove uma oportunidade de ver usuários efetivos exercendo seu trabalho e seu 
respectivo ambiente de trabalho; 
(+) ajuda nos primeiros estágios do design para um novo sistema ou para revisar um sistema 
existente; 
(-) consome muito tempo e difícil de organizar; 
(-) mínima estrutura de observação. 
 
3) Focus Group – Usuários participam de uma discussão supervisionada onde eles 
compartilham suas idéias e opiniões sobre o sistema. Encontros devem se repetir até que as 
respostas se tornem repetitivas. 
 
Número de usuários: 6 a 10. 
Prós e Contras: 
(+) levantam objeções e inseguranças em relação ao sistema ou ao seu uso que não são 
descobertos 
por outros meios; 
(+) pode gerar grandes quantidades de dados em um período relativamente curto de tempo; 
(-) requer um mediador experiente; 
(-) sujeito a “efeito dominante” em que um participante conduz a discussão para apenas um 
ponto de vista; 
(-) sujeito a inconsistências entre o que as pessoas vão dizer diante do grupo e seu verdadeiro 
comportamento. 
 
4) Entrevista – Entrevistador faz perguntas semi-estruturadas, tanto presenciais como por 
telefone. Os entrevistados podem ser investidores, especialistas no assunto, equipe de suporte 
ou os próprios usuários. Ambas as partes podem escolher ver o sistema durante uma parte da 
entrevista. 
 
Número de usuários: Pode variar dependendo do produto a ser analisado e da quantidade de 
usuários que ele atingirá. 
Prós e Contras: 
(+) baixo custo, maneira direta de conseguir dados; 
(+) efetivo para identificar necessidades dos usuários e opiniões; 
(-) não vai revelar informações que os entrevistados querem que permaneçam ocultas ou que 
eles não têm consciência; 
(-) depende da vontade do participante de contribuir e de sua memória; 
(-) pode ser difícil de agendar com usuário ocupado; 
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(-) pode ser difícil para anotar as informações e continuar a entrevista (transcrições de 
gravações de áudio são recomendadas para entrevistas muito longas). 
 
5) Análise de registro – as ações dos usuários com o sistema são gravadas e examinadas mais 
tarde em busca de padrões de uso e potenciais áreas problemáticas. 
 
Número de usuários: Pode variar dependendo do produto a ser analisado e da quantidade de 
usuários que ele atingirá. 
Prós e Contras: 
(+) prova um histórico do tráfego de uso do sistema; 
(+) rápido, constitui uma maneira fácil de reunir informações sobre o comportamento do 
usuário sem ter que recrutá-los; 
(-) registros não indicam porque os usuários optaram por determinadas ações ou evitaram 
fazer outras; 
(-) registros não indicam se e como os usuários se recuperaram dos erros. 
 
6) Protótipo em papel – Usuários testam uma versão de baixa fidelidade do sistema, 
explicando suas escolhas e interpretações enquanto eles usam o sistema para completar 
tarefas sugeridas. 
 
Número de usuários: 5 a 7. 
Prós e Contras: 
(+) rápido e barato de conduzir; 
(+) permite testes rápidos de componentes separadamente sem necessariamente implementar 
o sistema completo; 
(+) baixa fidelidade encoraja usuários a comentar livremente e sugerir modificações 
(contrário a um produto bem acabado que pode parecer já terminado); 
(-) é descontextualizado; componentes individuais devem ser re-testados no produto 
finalizado. 
 
7) Questionário – usuários respondem um conjunto de perguntas em papel, pessoalmente, por 
telefone ou por correio eletrônico. 
 
Número de usuários: Pode variar dependendo do produto a ser analisado e da quantidade de 
usuários que ele atingirá. 
Prós e Contras: 
(+) consegue reunir dados de vários usuários rapidamente; 
(-) pode ser difícil desenvolver um questionário seguro; 
(-) as respostas podem não representar bem o comportamento do usuário; 
(-) depende da escolha dos usuários em participar do questionário; 
(-) perguntas abertas importantes comumente não são respondidas. 
 
8) Análise de tarefa – Através de observação e/ou entrevista com usuários especialistas e 
novatos, designers identificam todos os passos necessários para alcançar os objetivos usando 
o sistema. 
 
Número de usuários: no mínimo 5. 
Prós e Contras: 
(+) pode revelar novas informações para serem exploradas no design do sistema; 
(-) pode consumir muito tempo; 
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(-) se usuários experientes não forem observados, designers podem produzir um sistema 
ineficiente; 
(-) se só usuários experientes forem observados, problemas para usuários novatos podem não 
ser observados. 
 
9) Teste de usabilidade (protótipos) – usuários trabalham com protótipos para realizar tarefas. 
Avaliadores e designers observam a desempenho e o comportamento do usuário usando o 
sistema para determinar problemas de usabilidade. Usuários devem verbalizar suas ações para 
ajudar os observadores a entender as ações do usuário. 
 
Número de usuários: 5 a 12. 
Prós e Contras: 
(+) um número pequeno de usuários pode identificar uma grande quantidade de problemas 
em um período relativamente curto de tempo; 
(+) encontra mais problemas autênticos do que métodos de inspeção; 
(-) a performance do usuário pode ser afetada pela saída da realidade da sessão, nervosismo e 
a sensação de estar sendo observado; 
(-) a relevância dos dados coletados está na autenticidade dos usuários e nas tarefas 
envolvidas. 
(-) consome muito tempo para organizar e analisar. 
 
• Métodos de inspeção – obtém dados dos usuários de forma indireta, sem que este, algumas 
vezes, seja informado pelo pesquisador sobre qual aspecto está sendo analisado: 
 
1) Revisão do especialista – especialistas em design examinam o sistema ou o protótipo e 
comentam em detalhes sobre sua aderência a princípios de bom design, baseados em 
experiências próprias. Múltiplos especialistas são recomendados para aumentar a 
probabilidade de identificação dos problemas. 
 
Número de especialistas: 3 a 5. 
Prós e Contras: 
(+) Soluciona problemas previamente, antes que outros testes de usabilidade sejam aplicados 
com os usuários; 
(-) não é suficiente por si só (desenvolvedores não irão encontrar os mesmos problemas que 
os usuários). 
 
2) Passeio guiado (“guided walkthrough”) – um facilitador guia o usuário pela representação 
do sistema fazendo perguntas durante ou depois do passeio para captar o entendimento que 
este tem do sistema; 
 
Número de usuários: Pode variar dependendo do produto a ser analisado e da quantidade de 
usuários que ele atingirá. 
Prós e Contras: 
(+) não requer um protótipo de alta fidelidade; 
(+) pode revelar atitudes e expectativas que os usuários talvez não expressassem; 
(-) deve ser conduzido com cuidado para acidentalmente não influenciar as conclusões dos 
usuários ou mal interpretar suas ações; 
(-) ponto de vista subjetivo dos desenvolvedores pode evitar que reconheçam erros; 
(-) performance do usuário pode ser afetada pela observação, nervosismo ou outros fatores 
determinantes. 
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3) Avaliação heurística – uma equipe de avaliadores experientes aplica sistematicamente um 
conjunto de heurísticas, princípios de design listados e categorizados previamente por 
estudiosos da área, centrados no usuário para avaliar o sistema. Múltiplos especialistas são 
recomendados para aumentar a probabilidade de identificação dos problemas. 
 
Número de especialistas: 3 a 5. 
Prós e contras: 
(+) rápido, sem custos, e uma maneira fácil de identificar problemas; 
(-) restrito ao conhecimento do especialista em usabilidade e ao conhecimento do público-
alvo; 
(-) pode identificar problemas de usabilidade que não são problemas para os usuários; 
(-) não é suficiente por si só (desenvolvedores não irão encontrar os mesmos problemas que 
os usuários). 
 
3.2 Usabilidade em jogos 
 
Existem muitas razões pelas quais o conceito de usabilidade é importante em jogos. A 
experiência do usuário é bastante sensível às falhas de usabilidade e uma vez que o jogador 
encontra problemas que tornem jogar menos divertido que outras atividades, ele perderá o 
interesse e nada o impedirá de parar de jogar. Mesmo os menores defeitos encontrados na 
interface com o usuário podem tornar um bom jogo em uma experiência incômoda, pois é 
importante lembrar que os desafios devem pertencer a Dinâmica do jogo, e não ao seu uso. 
Por exemplo, se administrar o inventário em um R.P.G. não é fácil o suficiente ou recomeçar 
uma corrida em um jogo de corridas é entediante, o jogador pode não gostar de jogar o jogo. 
 
A usabilidade também é importante para tornar o jogo mais fácil e intuitivo de se operar. Pois 
os jogos atuais são em geral programas grandes e complexos, repletos de modos e menus para 
o usuário interagir, e jogar não deverá se tornar uma tarefa de difícil compreensão. 
 
3.2.1 Diferença entre as experiências em jogos e softwares de produção 
 
Lazzaro & Keeker (2004) afirma que métodos de design centrados no usuário, normalmente 
aplicados em softwares de produção, podem ser aplicados a certos aspectos em jogos, mas é 
importante reconhecer que jogos proporcionam um tipo de experiência diferente desses tipos 
de softwares.  
 
No uso de softwares de produção o objetivo é a conclusão de uma tarefa de maneira rápida, 
fácil, e sem que haja obstáculos ou falhas, reduzindo a carga de trabalho, enquanto nos Jogos 
o propósito destes é o entretenimento e, portanto, a superação de obstáculos deve tornar-se 
divertida para o usuário à medida que as dificuldades aumentam.  
 
De acordo com Lazzaro & Keeker (2004), a recompensa final de um software de produção é 
o produto acabado por outro lado, em Jogos, o processo em si e a experiência de jogar são a 
recompensa e por isso é chamada de recompensa pessoal. Em softwares de produção a 
tecnologia deve ser humanizada, para que haja uma identificação do usuário com a tarefa 
original e a tarefa e os controles se tornem intuitivas. No caso dos Jogos os desafios são 
necessários para os humanos, e ele deve não só deduzir as respostas e os controles, como 
também aprender a realizar novas atividades. 
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A tabela 02 lista aspectos de usabilidade em Softwares de Produção versus Jogos. 
 
Softwares de Produção Jogos 
Conclusão da tarefa Realização da tarefa 
Eliminar erros Diversão ao vencer obstáculos 
Recompensa externa Recompensa pessoal 
O produto final é a recompensa O processo em si é a recompensa 
Considera que a tecnologia deve ser humanizada Considera que humanos precisam ser desafiados 
Intuitividade Novas coisas a serem aprendidas 
Reduzir carga de trabalho Aumentar dificuldade 

Tabela 02: Diferença entre Softwares de Produção e Jogos.  (fonte: Lazzaro e Keeker, 2004) 

 
3.2.2 Critério de escolha de métodos de usabilidade para pesquisa em jogos 
 
No intuito de classificar e orientar a escolha mais adequada dos métodos de avaliação de 
usabilidade dirigidos a jogos, Fulton e Medlock (2003) apresentam três diferentes tipos de 
ênfases e objetivos, para os quais esses testes podem ser aplicados: Realidade Objetiva X 
Sensações Subjetivas, Qualitativo x Quantitativo e Avaliação e Geração. 
 
1) Realidade Objetiva X Sensações Subjetivas 
 
Esse tipo de avaliação está focado na relação entre como as coisas realmente acontecem, 
comportamento e fatos (Realidade Objetiva) e a forma como as pessoas acham e sentem 
sobre os acontecimentos, sensações e sentimentos (Sensações Subjetivas).  
 
Por exemplo, um designer pode ter como objetivo que ninguém deveria morrer na primeira 
fase do jogo. Portanto, o teste deve contar quantas pessoas (caso exista alguma) morreram no 
primeiro nível do jogo.  
 
Alternativamente, outro designer pode ter como objetivo que ninguém sinta muita frustração 
no primeiro nível, logo o teste deve avaliar o quão frustrados os jogadores se sentiram após 
jogar o primeiro nível.  
 
Ambas as formas de avaliação possuem valor, porém funcionam melhor se combinadas, se 
você sabe como a realidade objetiva afeta as sensações subjetivas e vice-versa.  
 
2) Qualitativo x Quantitativo 
 
Esse tipo de avaliação tem como preocupação a identificação de padrões individuais ou a 
descrição de padrões encontrados em agrupamentos de pessoas. A base da pesquisa 
quantitativa é o trabalho aritmético ou manipulação estatística (contagens, médias). Não é 
incomum para pessoas assumirem que quantitativo é melhor que qualitativo, mas isso não é 
necessariamente verdade. Ambos os tipos de pesquisa podem ser úteis e idealmente as duas 
formas de pesquisa devem ser utilizadas. 
 
3) Avaliação e Geração 
 
Esse tipo de avaliação vai descobrir o quanto algo é realmente bom (avaliação) ou o que 
pessoas acham que hipoteticamente vai ser bom (geração de idéias).  
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Para avaliação, alguma espécie de protótipo, artes conceituais de personagem, lista de 
características, devem ser fornecidas para serem testadas. Para geração de idéias 
intencionalmente não apresentamos nada concreto, porém perguntamos que tipo de 
característica que os usuários gostariam de encontrar em um jogo.  
 
Normalmente quando se quer avaliar algo é importante manter os testadores separados para a 
opinião de uns não influenciar a dos outros. Por outro lado, na geração de idéias, reuniões 
devem ser encorajadas. 
 
A partir desses princípios podemos através de uma tabela classificar os métodos de avaliação 
de usabilidade e observar que nenhum dos métodos de pesquisas listados supre todas as 
necessidades ao mesmo tempo. O que indica que alguns são muito bons em certas situações e 
ruins em outras. 
 

Métodos 
Ênfase/Objetivos 

Objetivo Subjetivo Qualitativo Quantitativo Avaliação Geração 
Card Sorting Sim Não Não Aceitável Não Sim 
Pesquisa 
Contextual 

Não Sim Sim Não Sim Não 

Focus Group Não Aceitável Aceitável Não Não Sim 
Entrevista Não Sim Sim Aceitável Sim Aceitável 
Análise de 
registro 

Não Aceitável Aceitável Sim Aceitável Não 

Protótipo em 
papel 

Não Aceitável Não Aceitável Sim Não 

Questionário Sim Não Não Sim Aceitável Não 
Análise da 
tarefa 

Não Sim Sim Não Aceitável Sim 

Teste de 
usabilidade 

Aceitável Aceitável Sim Não Aceitável Não 

Avaliação com 
especialista 

Sim Não Aceitável Não Aceitável Não 

Passeio guiado Não Aceitável Aceitável Não Aceitável Sim 
Avaliação 
Heurística 

Sim Não Não Sim Sim Não 

Tabela 03: Critérios de escolha para métodos de avaliação de usabilidade em jogos (fonte: Fulton e Medlock, 
2003) 

 
Obs.: A tabela 03 indica se o método pode ser usado para cada tipo de objetivo de pesquisa e 
o quão apropriado cada método é. O “NÃO” indica que o método viola os princípios do 
objetivo; o “ACEITÁVEL” indica que não viola os princípios do objetivo e o “SIM” significa 
que o método listado é a melhor escolha. 
 
Não importa a abordagem utilizada, toda pesquisa deve apresentar resultados que irão 
contribuir para a melhoria do produto. Para isso Fulton e Medlock (2003) tentem distinguir o 
bom feedback e o mau feedback. Bom feedback é aquele que vai melhorar o jogo quando 
implementado. Mau feedback é definido como aquele que vai tornar o jogo pior, ou 
simplesmente não resultará em melhoramentos suficientes que justifiquem o esforço. 
Tipicamente, baseamo-nos em nossas opiniões profissionais para decidir sobre isso. 
Infelizmente, é comum para as pessoas acreditar que “feedback que confirme minha opinião 
pré-existente” constitua bom feedback, e opiniões contrárias são mau feedback. Porém 
opiniões profissionais são apenas especulações sobre o que jogadores comuns querem e 
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gostam. Para saber com um alto nível de certeza se jogadores comuns irão gostar ou detestar 
de alguma implementação, precisamos ir à fonte e conseguir algumas respostas diretamente 
deles. 
 
3.2.3 Métodos de avaliação de usabilidade adaptados para jogos 
 
Vários métodos de avaliação de usabilidade sofreram modificações para serem usados em 
avaliações de jogos. A seguir apresentaremos uma revisão destes métodos, sua aplicabilidade 
e seus pontos fortes e fracos. 
 
3.2.3.1 Quantificando o design de jogos 
 
Ip e Jacobs (2004) propuseram um método de avaliação de game design baseado em medidas 
estatísticas. Para a validação de seu método foi escolhido o gênero de jogos de corridas de 
rally. O experimento separou um grupo de jogos deste mesmo gênero através de uma pré-
seleção baseada nas graduações da crítica especializada atribuídas por revistas e sites. Após a 
definição de quais jogos seriam avaliados, estes foram agrupados em categorias referentes a 
sua qualidade, variando entre bom, regular e ruim, e seu comportamento, realista ou 
simplificado. Cinco critérios de avaliação foram apontados para este gênero de jogo, tempo 
médio de uma fase, aceleração e desaceleração, velocidade máxima em cada marcha, tempo 
de carregamento entre os menus e o jogo, performance do jogador como indicador de 
controle de direção. Cada um dos dez jogos foi testado com cinco voluntários que possuíam 
experiências com jogos porém não conheciam os títulos analisados. Os resultados formaram 
uma base de análise estatística com o propósito de determinar um padrão entre os jogos de 
sucesso no mercado gerando recomendações de design para este gênero de jogo. 
 
Este método quantitativo de análise de similares pode trazer resultados positivos ao 
determinar as preferências do público-alvo durante o período de pré-produção de um jogo, 
porém, o uso indiscriminado dos valores médios utilizados por outros jogos pode vir, em uma 
condição extrema, a pasteurizar a experiência dos jogos. A característica do tempo de 
carregamento do jogo não reflete diretamente a qualidade deste, pois está atrelado 
diretamente a plataforma de hardware para o qual foi desenvolvido e não a experiência que 
proporciona ao usuário. O estudo de Ip e Jacobs conclui que os jogos com curvas de 
aprendizado mais suaves e que oferecem melhor controle sobre as ações dos jogadores estão 
diretamente relacionadas com a satisfação do usuário. 
 
3.2.3.2 Métodos de avaliação para documentos de design do jogo 
 
Højsted e Llanos (2006) definiram como hipótese de sua pesquisa que é possível realizar 
testes durante a fase de concepção do jogo, mas especificamente no Documento de Design do 
Jogo, e revelar antecipadamente alguns problemas. A metodologia da pesquisa proposta por 
esses autores envolveu três etapas, primeiramente o jogo deveria ser testado com os novos 
métodos especificados, em um segundo momento o jogo seria avaliado por usuários finais 
voluntários e por fim, uma análise comparativa dos dados coletados validaria a hipótese 
inicial. 
 
O experimento para validação dos métodos de Højsted e Llanos (2006) foi realizado 
utilizando o jogo “The Suffering” como objeto de estudo, devido à indisponibilidade de 
informações detalhadas sobre o desenvolvimento do jogo e a sua narrativa linear apenas seis 
dos treze métodos propostos puderam ser estudados. 



 

43 
 

3.2.3.2.1 Teste de progressão 
 
O método Teste de progressão, derivado da inspeção com especialistas, tem o propósito de 
revelar se existem quebras na trilha guia do início do nível até seu final, assim como a 
progressão ideal dos eventos pode ser executada pelo jogador seguindo a trilha de pistas 
planejada pelo designer.  
 
A preparação requer uma representação do mapa, dependendo das características do nível, 
pode ser usada uma planta baixa ou no caso do nível possuir variações significantes nas 
elevações e sobreposições deve-se usar um modelo 3D. Também devem ser fornecidas 
representações em escala do avatar do jogador e dos demais personagens, documentação 
contendo a descrição de eventos como cenas animadas e diálogos, quando e como acontecem.  
 
O teste consiste em percorrer o nível usando sua representação e dos personagens para 
visualizar os eventos e os movimentos dos personagens. Durante o teste devem ser 
observadas a direção em que o avatar está voltado e a posição da câmera, para assegurar que 
o jogador veja o que foi planejado para ele ver. 
 
O ambiente deve ser examinado para identificar se algo pode chamar a atenção do usuário 
dando prosseguimento ao nível, como objetos em movimento, pontos de iluminação, 
elementos interativos, notáveis objetos de jogo, inimigos, itens especiais ou sons. Caso o 
jogador se mova para um ponto de interesse deve existir algo que chame sua atenção para o 
ponto seguinte para garantir a progressão, caso contrário, esta posição deve ser marcada 
como uma quebra na trilha. 
Se um quebra-cabeça bloquear a progressão do jogador, deve ser verificado se a solução está 
visível do ponto onde o avatar se encontra, ou se o jogador já encontrou a solução ou quebra-
cabeça similar anteriormente, se o avatar do jogador carrega a chave para o quebra-cabeça em 
seu inventário. 
Este tipo de teste pode revelar problemas como quebra-cabeças insolúveis devido à perda de 
recursos ou informações, quebras na progressão, impossibilidade de encontrar o caminho a 
não ser por tentativa e erro, lentidão na progressão e excesso de tentativas de retomar o 
caminho correto. 
 
3.2.3.2.2 Teste visual dos personagens 
 
O teste visual dos personagens determina se a representação visual dos personagens do jogo e 
suas funções na história e jogabilidade apresentam uma forte e intuitiva relação. 
Para a execução deste tipo de teste são necessárias as informações relativas à descrição do 
personagem incluindo: como e quando este personagem é introduzido, sua função na 
jogabilidade, objetivos, descrição de seu passado, ralação com o protagonista, lista de 
habilidades, personalidade e função na história do jogo. 
 
O método deve ser aplicado por um especialista, com conhecimento prévio dos dados do 
personagem, em usuários pertencentes ao público-alvo do jogo. As imagens utilizadas no 
teste podem ser fotos, colagens ou desenhos conceituais, exibindo o personagem em sua 
posição mais comum ou representativa, podendo também ser fornecidas diferentes versões do 
mesmo personagem, visualizações por ângulos diferentes ou outras poses diferentes.  
 
As imagens devem ser apresentadas ao voluntário, descrevendo-se a situação em que o 
personagem é encontrado, mencionando informações adicionais como o comportamento da 
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interface gráfica. Caso o personagem sofra transformações ao longo do tempo, as reações do 
usuário devem ser registradas separadamente. As respostas devem ser anotadas em cartões 
post-it (azul para Função, rosa para Personalidade, amarelo para Habilidades), perguntando 
ao voluntário o motivo de cada associação. 
 
Em um segundo momento, as características originais do personagem devem ser reveladas ao 
voluntário e este questionado sobre as diferenças, caso haja alguma, entre suas respostas e 
descrição do real propósito de cada personagem. 
 
Este método gera uma lista de correspondências entre as funções e a aparência de cada 
personagem, revelando possíveis inconsistências e ambigüidades na percepção destas. Por 
outro lado, o propósito da aplicação deste método deve estar bem definido, pois em alguns 
jogos não usar estereótipos de personagens e deixar suas funções incógnitas faz parte da 
diversão do jogo. 
 
3.2.3.2.3 Teste de stress com personagens 
 
Este teste visa avaliar a reação do jogador em um julgamento rápido em relação à 
representação visual dos personagens do jogo, por exemplo, decidindo se deve ou não atacar 
determinado personagem. 
 
A preparação deste teste deve conter a descrição dos personagens (objetivos, relação com o 
protagonista, habilidades, histórico, função na história), a descrição da interpretação 
pretendida para o personagem e a lista de ações e interações básicas que o jogador/avatar 
pode executar durante o jogo. O avaliador deve tomar conhecimento prévio destas 
informações. A preparação das imagens é semelhante ao método de Teste de Personagens. 
 
Durante a seção de teste, o avaliador deve encorajar o voluntário a “pensar-alto”, apresentar o 
propósito do teste, apresentar uma breve descrição do jogo e as ações básicas a disposição do 
jogador. O avaliador deve mostrar por alguns segundos a imagem do personagem para o 
voluntário e questioná-lo sobre qual sua reação imediata, a resposta deve ser direta, 
semelhante a: “Este é um soldado inimigo, eu atiro na cabeça dele!” ou “Eu não sei... talvez 

o interesse amoroso do protagonista?”. 
 
Ao termino da pilha de imagens, todas estas então devem ser colocadas sobre a mesa e o 
voluntário questionado sobre o motivo de suas respostas e sugestões para problemas que ele 
tenha identificado. Ao executar este tipo de teste, deve-se tomar cuidado para através de 
várias iterações da técnica manter o equilíbrio entre a configuração estereotipada dos 
personagens e torná-los desinteressantes ou ao afastamento dos estereótipos e o não 
reconhecimento de suas funções por parte do usuário. 
 
Com o uso deste método é possível evitar situações em que jogador, por exemplo, elimine um 
personagem que detinha um conhecimento ou item indispensável para a continuidade do 
jogo, impossibilitando sua progressão e conseqüentemente o termino do mesmo. 
 
3.2.3.2.4 Teste de plot linear interativo (TPLI) 
 
O propósito do TPLI é examinar se as escolhas e as ações disponíveis ao jogador em um jogo 
com uma história linear são significativas e coerentes. 
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O estágio de preparação para a aplicação do método requer um roteiro que mostre a estrutura 
da história às conseqüências para cada evento, descrição do personagem do jogador e dos 
demais personagens principais, descrição da configuração do jogo, a lista de possibilidades de 
interação, definição da jogabilidade central e a execução prévia de um teste de progressão 
para assegurar que é possível terminar o nível e seus possíveis pontos de quebra. 
 
O avaliador deve estar completamente familiar com o conteúdo da história, possuindo um 
mapa de onde os eventos da história irão acontecer e uma lista contendo as 
escolhas/interações válidas para cada um destes. É aconselhável que a seção de teste deve 
seja gravada para facilitar a análise das informações fornecidas pelo voluntário, além de 
manter o ritmo do teste evitando interrupções para anotações dos comentários. 
Primeiramente, a descrição da configuração do jogo, a história do personagem e a 
jogabilidade central devem ser lidas, seguindo esta ordem, para o voluntário ou permitir que 
este leia sozinho às informações. 
 
A seção deve seguir com avaliador descrevendo as cenas e o voluntário interpretando o 
protagonista, caso o voluntário requisite por informações adicionais, o avaliador deve 
fornecê-las mesmo que para isso seja necessário criá-las durante o teste. O avaliador deve 
classificar as escolhas do voluntário como, válidas ou alternativas, as escolhas válidas são as 
escolhas previamente projetadas pelo designer do jogo que geram o desenrolar dos eventos. 
Por outro lado, o voluntário pode tentar escolhas alternativas para resolver determinadas 
situações, essas ações devem ser permitidas, porém sem resultados decisivos para a 
continuidade história. Ações difíceis de executar devem ser narradas de maneira dramática, 
podendo o avaliador mencionar algum tipo de prejuízo, como, o uso de muita munição ou a 
perda de níveis de vitalidade, ações triviais devem obter sucesso e serem narradas com custos 
mínimos. As ações que arruinariam o jogo ou que ocasionariam na perda de passagens 
importantes devem simplesmente resultar em falhas. É possível que em algum momento o 
voluntário não consiga resolver que ação deve tomar para continuar o jogo e fique estagnado, 
neste momento o avaliador deve interromper a seção, registrando a falha e questionando o 
voluntário o que ele acha que precisaria para dar prosseguimento. Neste caso o avaliador 
deve fornecer o que o voluntário acredita ser necessário para continuar e se mesmo assim o 
voluntário não conseguir o que pretendia o avaliador deve explicar o que ele precisa fazer 
para obter sucesso. 
 
O TPLI gera uma lista com as escolhas válidas ou desperdiçadas para cada evento, as 
escolhas alternativas tomadas pelo voluntário, as novas informações requisitadas durante o 
teste, possíveis situações “sem saída”, sugestões de possibilidades de interações indisponíveis 
na lista original e comentários gerais em relação à história do jogo. 
 
3.2.3.2.5 Teste de narrativa não-interativa 
 
Este teste visa examinar se a história de um jogo linear faz sentido para o jogador e descobrir 
possíveis falhas nesta. 
Para a execução deste teste são necessárias as descrições do ambiente do jogo, descrição da 
história do jogo, descrição do(s) personagem(s) do jogador e a descrição dos principais 
personagens controlados pelo sistema. 
 
A entrevista deve ser conduzida seguindo as seguintes etapas: 
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A leitura das descrições deve ser feita pelo avaliador ou permitir que o voluntário leia 
sozinho, na seguinte ordem: descrições do ambiente do jogo, descrição da história do jogo, 
descrição do(s) personagem(s) do jogador e a descrição dos principais personagens 
controlados pelo sistema. Verificar se o voluntário entendeu as descrições pedindo para este 
resumir com suas próprias palavras o que acabou de ler. O especialista deve seguir com as 
perguntas, e pode inserir novas perguntas caso ache apropriado, dependendo das respostas do 
voluntário: 
 
Sobre a história 
 O mundo do jogo para internamente consistente? 
 O que você acha do mundo do jogo? 
 Existe algo na configuração do mundo que não faz sentido? 
 O que você mudaria no mundo do jogo, se quiser? E por quê? 
 
Sobre o personagem do jogador 
 Qual sua opinião sobre o personagem do jogador? 
 A motivação do personagem faz sentido para você? 
 As ações do personagem fazem sentido para você? 
 O que você faria no lugar do personagem? 
 Você mudaria algo no personagem para fazer com que suas ações fossem mais 
significativas? 
 Você se interessaria mais pela história pela perspectiva de outro personagem? 
 
Sobre os personagens controlados pelo sistema 

O que você acha dos personagens controlados pelo sistema? 
A motivação deles faz sentido para você? 
As ações deles fazem sentido para você? 
Existe algo que você mudaria em suas motivações que faria suas ações fazerem mais 

sentido? 
Teria algum sentido se eles agissem de outra maneira? 

 
Sobre a história do jogo 
 A progressão da história faz sentido? Por que não? 
 Qual sua opinião sobre a história do jogo? 
 Existem eventos da história que você não sabe por que aconteceram? Por que não? 
 Existem eventos na história que você não entende as conseqüências? Qual e por quê? 
 Quais temas você percebe que foram desenvolvidos na história? Eles estão bem 
desenvolvidos? 
 Existe uma moral na história? Qual seria? 
 De que outra forma a história poderia se desenvolver? 
 
Sobre a integração entre a história, personagem do jogador, os personagens do sistema e a 
configuração do mundo do jogo 
 A história, personagem do jogador, os personagens do sistema e a configuração do 
mundo do jogo são coerentes? 
 Eles se contradizem em algum momento? 
 
Este método gera uma lista de respostas qualitativas pela perspectiva do jogador e sugestões 
de possíveis melhorias de como a narrativa poderia modificada, estas sugestões devem ser 
analisadas e os pontos fracos da narrativa devem ser reforçados ou alterados. 
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3.2.3.2.6 Teste de objetos interativos 
 
Este teste foi projetado para avaliar se um objeto interativo, tal como uma arma ou um 
elemento de um quebra-cabeça, fornece informação suficiente sobre como pode ser utilizado 
permitindo que o jogador interaja com ele de forma apropriada. Com este teste, também é 
possível revelar usos secundários ou novas funcionalidades não previstas para o objeto em 
questão. 
 
Para a aplicação do teste é necessários uma tabela com a lista de objetos interativos do jogo e 
a descrição de seus comportamentos, uma imagem representativa do avatar do jogador, 
rascunhos da interface com o usuário, podendo este ser substituído por imagens capturadas do 
jogo, e a proposta de controles do jogo. 
 
O teste deve ser conduzido apresentando-se primeiramente o tipo de jogo ao voluntário, 
assim como a interface e os controles do jogo. O condutor do teste deve, a seguir, apresentar 
os elementos interativos do jogo, descrevendo o cenário onde eles estão inseridos, 
encorajando o voluntário a pensar-alto e responder as perguntas sobre “o que é este objeto? 
Por quê?” e “para que serve este objeto no jogo? Por quê?”. Após o voluntário dar suas 
respostas, em caso de inconformidade com as funcionalidades do objeto avaliado, o condutor 
do teste deve questionar o voluntário quais mudanças seriam necessárias para que o objeto 
interativo melhor demonstrasse as características pretendidas pelo projeto.  
 
Os resultados obtidos mostrarão se conceitos de affordance, restrições e feedback são 
respeitados pelos vários objetos avaliados e para os que apresentaram algum tipo de 
inconsistência, uma lista de sugestões de modificação para estes elementos. Estes resultados 
devem ser então avaliados pelos game designers e pela equipe de design gráfico, para 
determinar quais modificações serão feitas nos objetos. 
 
3.2.3.3 Método RITE (Rapid Iterative Testing and Evaluation) 
 
Um teste RITE, proposto por Medlock et al (2002), é similar a um teste de usabilidade com 
usuários finais. O engenheiro de usabilidade e sua equipe devem definir uma quantidade 
adequada de avaliadores, agendarem as seções com os participantes, decidir como a 
performance dos usuários será medida, desenvolver o roteiro do teste e incentivar os 
participantes a “pensar alto”. Porém, a principal diferença está na ênfase nas mudanças 
rápidas entre as seções de teste e na verificação da eficiência dessas modificações, evoluindo 
o protótipo iterativamente. 
 
As modificações na interface com o usuário são feitas assim que os problemas são 
identificados e sua solução é clara, podendo ocorrer com a observação de apenas um 
participante. Assim que os dados são coletados, o engenheiro de usabilidade e sua equipe 
decidem se irão fazer modificações no protótipo para a próxima seção de testes. Para isso, os 
erros são classificados de acordo com a natureza do problema, a natureza da solução e a 
complexidade da solução: 
 
1) Problema com causa óbvia e solução óbvia que pode ser implementada rapidamente, como 
por exemplo, a mudança de legendas de botões. 
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2) Problemas com causa óbvia e solução óbvia, porém, sua solução não pode ser 
implementada rapidamente ou no tempo disponível entre os testes. Por exemplo, novas 
funções para o protótipo que necessitem de mudanças no código fonte. 
 
3) Problemas sem causas óbvias, conseqüentemente sem soluções óbvias. 
 
4) Problemas associados a outros fatores, como erros no roteiro do teste. 
 
Para cada erro da categoria 1, a solução é implementada e testada com o próximo 
participante. Para os de categoria 2, sua correção é iniciada e assim que esta é terminada, o 
novo protótipo passa a ser usado nos testes. Para os erros do tipo 3 e 4, mais dados devem ser 
coletados para que estes possam ser re-classificados como 1 ou 2, ou descartados com não 
sendo problemas. 
 
As tarefas a serem executadas pelos testadores devem ser definidas previamente, pois esta 
configuração terá impacto na classificação das prioridades dos erros encontrados. 
 
Deve haver tempo hábil entre as seções de teste para os gerentes do projeto possam julgar os 
tipos de erros encontrados, para a equipe de design e o engenheiro de usabilidade interpretem 
os resultados dos testes e tomem decisões eficazes e eficientes em relação ao protótipo, e ser 
possível fazer modificações rápidas no protótipo corrente.  
 
Este processo cria a necessidade da execução de mais testes com novos participantes para 
verificar se as modificações implementadas realmente corrigiram o problema especificado e 
não causou a criação de outro problema. 
 
Para que o método tenha eficácia ainda devemos cumprir os seguintes requisitos; o 
engenheiro de usabilidade responsável pelo teste deve possuir experiência prévia tanto no 
tipo de projeto quanto nos tipos de problemas comumente encontrados por usuários nesta 
classe de projeto e os gerentes do projeto devem estar disponíveis para distribuir rapidamente 
as tarefas entre os membros das suas equipes. 
 
Este teste foi usado para validar o tutorial do jogo Age of Empires da Microsoft e seus 
resultados foram considerados apresentaram resultados significativos considerando a taxa de 
97% de modificações em problemas encontrados, ou seja, apenas 3% não foram considerados 
problemas. 
 
A principal restrição desse método está na necessidade da convergência entre as agendas de 
vários membros da equipe entorno dos testes, assim com todas as deficiências herdadas do 
teste de usabilidade como, a influência no comportamento do usuário consciente de que está 
em um ambiente controlado, o custo de infra-estrutura (laboratório, câmeras, etc) e 
disponibilidade de tempo dos voluntários. 
 
3.3 Considerações 
 
Neste terceiro capítulo, vimos à definição de Usabilidade, seus princípios e alguns métodos 
que podem ser utilizados para avaliar sua qualidade. Foi analisado ainda como a usabilidade 
pode contribuir para o desenvolvimento de um bom jogo como também as diferenças 
existentes entre a abordagem da usabilidade para os softwares de produção e softwares de 
jogos. Foram analisados vários métodos de avaliação de jogos utilizados em vários contextos 
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diferentes mostrando como um pesquisador deve proceder para escolher o método que deverá 
ser aplicado de acordo com as diferentes resultados que ele pretende obter.  
 
Os métodos de avaliação aplicados a jogos apresentados neste capítulo são adequados para 
fase inicial de concepção e para fase final com jogos já funcionais, próximos da versão 
comercial. A proposta deste trabalho é a definição de um método de avaliação adequado para 
a fase intermediária de desenvolvimento, onde contamos com o “Primeiro Protótipo 
Funcional” de um jogo. 
 
Como apresentado no capítulo 1, o Primeiro Protótipo Funcional do jogo não possui um bom 
acabamento, por este motivo, métodos voltados para a fase final não são adequados. Além 
disso, métodos da fase inicial são superficiais e não dão conta de aspectos relevantes do jogo 
que só aparecem a partir dos primeiros protótipos digitais. 
 
Nesse sentido, foi escolhido o método de avaliação através de heurísticas para esta fase, como 
se trata de um método aplicado com especialistas, estes poderão abstrair deficiências do 
protótipo e a incompletude do jogo podendo gerar resultados mais proveitosos para esta fase 
do ciclo de desenvolvimento. Testes com usuários finais poderiam gerar resultados 
divergentes devido ao estado do protótipo, os voluntários teriam dificuldades em apontar os 
erros ou, por exemplo, indicar enganadamente elementos que funcionam corretamente, porém 
pecam em sua apresentação visual. 
 
A seguir aprofundaremos o estudo do método de avaliação por heurísticas para aplicá-lo em 
jogos baseado nas teorias apresentas até aqui. 
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Capítulo 4 – HEURÍSTICAS APLICADAS A JOGOS 
 
Este capítulo apresenta o estado da arte em heurísticas aplicadas à análise de jogos digitais. 
 
A seção 4.1 traz o conceito de heurística adotada no contexto deste trabalho, enquanto a 
seção 4.2 descreve o método de avaliação através de heurísticas. A seção 4.3 apresenta as 
listas de heurística para análise de jogos digitais encontradas na literatura. A seção 4.4 conta 
com o estudo comparativo dessas listas e a seção 4.5 descreve o teste piloto que foi executado 
durante a pesquisa e 4.6 considerações sobre o conteúdo exposto durante este capítulo. 
 
4.1 Heurísticas 
 
A origem da palavra “heurística” coincide com a da palavra grega eureka, proferida por 
Arquimedes ao descobrir como medir o volume dos objetos utilizando-se de água. No 
dicionário Michaelis o verbete “heurística” consta como substantivo, no sentido da arte, ou 
método de ensino que consiste em que o educando chegue à verdade por seus próprios meios, 
ou ainda, com ramo da ciência histórica que consiste na pesquisa dos documentos do 
passado. (Dicionário Michaelis, 2008) 
 
Na Filosofia, o termo heurística é usado como adjetivo é usado quando uma entidade “X” 
existe para possibilitar o entendimento de outra entidade “Y”. Por exemplo, um modelo que 
nunca é idêntico ao objeto que este modela, servindo com mecanismo de entendimento para 
análise do objeto, assim como metáforas o fariam (Wikipedia, 2008-02).  
 
Para a Psicologia, heurísticas são regras simples e eficientes definidas pelo processo 
evolutivo ou aprendizado, que possuem o propósito de explicar como pessoas tomam 
decisões, concluem julgamentos, e solucionam problemas, tipicamente quando confrontados 
com problemas complexos ou com informações incompletas (Wikipedia, 2008-02). 
 
Na teoria do Direito, heurísticas são utilizadas pela lei quando a análise caso a caso se torna 
inviável, sendo a decisão de generalizar de responsabilidade do corpo governamental. No 
caso da maior idade legal de 18 anos, que determina com quantos anos um cidadão já tem 
maturidade para responder por seus atos, o estado determina arbitrariamente um valor, pois 
seria inviável analisar todos os casos ao ponto de decidir se cada pessoa já possui maturidade 
para responder por seus atos, considerando que há variações no amadurecimento dos jovens, 
uns mais precoces aos 16 e outros com desenvolvimento mais retardado aos 19 (Wikipedia, 
2008-02). 
 
A Ciência da Computação denomina “heurística” à capacidade de um sistema fazer 
inovações e desenvolver técnicas de forma imediata e positivas para um determinado fim. A 
heurística trata de métodos ou algoritmos exploratórios para solução de problemas. As 
soluções são buscadas por aproximações sucessivas, avaliando-se os progressos alcançados, 
até que o problema seja resolvido (Wikipedia, 2008-03).  
 
Na Matemática, sua popularização se deve ao matemático George Pólya, com seu livro “How 

to solve it”, que aplicava o conceito de heurística na solução de problemas complexos em que 
não se pode provar que determinada resposta é a melhor, porém, esta ainda é uma resposta 
válida (Wikipedia, 2008-03).  
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No Design, heurísticas são diretrizes centradas no usuário que servem tanto como princípios 
teóricos de design, para nortear o desenvolvimento de um projeto, quanto para avaliá-lo 
qualitativamente. Usualmente, o método de avaliação baseado em heurísticas requer de três a 
cinco avaliadores trabalhando em média de uma a duas horas para realizar a inspeção 
enquanto produzem uma lista de violações heurísticas, conforme explica Nielsen (1993). 
 
Essa ferramenta, tipicamente utilizada para avaliar a usabilidade de interfaces de softwares, 
pode também ser útil em avaliar jogos. No desenvolvimento de jogos, heurísticas podem ser 
usadas para produzir jogos de sucesso com mais consistência. Em outros tipos de 
desenvolvimento de software, uma lista de heurísticas aplicadas a jogos também poderia ser 
utilizada para encontrar meios de incorporar diversão a novos produtos e aumentar a 
satisfação dos usuários (Federoff, 2002). 
 
 A partir deste ponto ao utilizarmos o termo “heurística” este deverá ser entendido seguindo o 
conceito do Design.  
 
4.2 Método de avaliação através de heurísticas 
 
Para Hom (1998), avaliação com heurísticas é um método específico de inspeção de 
usabilidade, onde especialistas da área julgam como cada elemento da interface com o 
usuário segue princípios de usabilidade pré-estabelecidos. Para isso ele utiliza uma lista de 
princípios de design, diretrizes centradas no usuário, onde a interface é avaliada de acordo 
com cada item contido nessa relação. 
 
Essa lista deverá ser previamente elaborada por pesquisadores da área sobre a qual o teste 
será aplicado e aceita pela comunidade de estudiosos. As heurísticas, portanto, servirão tanto 
como princípios teóricos de design, para nortear o desenvolvimento do produto, quanto para 
avaliá-lo qualitativamente. 
 
Para aplicar o teste, um grupo de especialistas deve ser reunido, cabendo lembrar que quanto 
maio o número de especialistas maior o número e a variedade de problemas encontrados. 
Nielsen (1993) recomenda o uso de três a cinco avaliadores para esse teste trabalhando em 
média de uma a duas horas para realizar o teste. 
 
Os avaliadores devem aplicar o teste isoladamente uns dos outros para evitar que suas 
respostas sejam influenciadas pelas respostas dos demais. O pesquisador deve fornecer aos 
especialistas um ambiente próximo ao cenário real onde o produto será utilizado. Por 
exemplo: se o teste for de um jogo para aparelhos móvel de telefonia, celulares, o 
pesquisador deverá fornecer o produto e permitir ao avaliador a flexibilidade de escolha de 
local para a aplicação do teste, pois a mobilidade é a característica principal do produto. Caso 
os usuários forem ter acesso a manuais de instrução e ajudas on-line estas também deverão 
ser fornecidas aos avaliadores. 
 
Para garantir a consistência da avaliação, os avaliadores deverão percorrer a interface pelo 
menos duas vezes em busca de defeitos baseados na lista de heurísticas: a primeira para 
reconhecimento e a segunda para a avaliação efetiva. Os resultados encontrados pelos 
avaliadores podem ser reportados ao pesquisador por diferentes métodos, como o relatório 
estruturado e a verbalização. 
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Relatórios estruturados são relatórios formais sobre os problemas encontrados. O avaliador 
anota suas observações e compila todas as informações em um único documento a ser 
devolvido. Sua maior desvantagem é o tempo necessário para sua formulação. 
 
No método da Verbalização os problemas encontrados são relatados verbalmente ao 
pesquisador e por isso necessita de outra pessoa acompanhando o pesquisador para anotar as 
informações expressadas pelo especialista. Devido ao especialista não precisar anotar seus 
achados, este não se distrai de sua tarefa o que pode acarretar no registro de alguns defeitos 
do projeto não identificados por outros métodos. Por outro lado comentários mal estruturados 
podem ser difíceis de compreender. 
 
Em todos os tipos de relatórios apresentados, a heurística violada e uma possível solução para 
o problema devem estar presentes. 
 
Avaliações heurísticas podem ser usadas em qualquer fase do desenvolvimento de um 
projeto, porém é mais recomendada para os estágios iniciais, quando o sistema ainda não se 
encontra em uma versão estável, pois nesta fase a solução de problemas se torna mais viável. 
Portanto, os testes podem ser aplicados em protótipos de papel ou ainda em documentos de 
especificações. Esse método foi então aplicado por especialistas nos jogos desenvolvidos 
utilizando-se também de critérios de hierarquização explicados a seguir. 
 
Para a categorização dos problemas encontrados nas avaliações podemos utilizar o método 
auxiliar F.I.P. - Freqüência, Impacto e Persistência de Nielsen (1993): 
 
Com que Freqüência o problema ocorre? 
• O problema se repete em várias partes do jogo ou é um problema isolado? 
• A(s) parte(s) em que o problema ocorre é (são) muito ou pouco utilizada(s) pelos usuários 
do jogo? 
 
Qual o Impacto da ocorrência do problema? 
• Os usuários terão facilidade ou dificuldade em lidar com o problema? 
• O problema trará dificuldades/ constrangimentos graves para os usuários? 
 
O problema Persistirá e continuará incomodando os usuários? 
• O problema incomodará os usuários só na primeira vez em que os mesmos jogarem o jogo 
(desaparecerá com a o aumento da experiência)? 
• Todas as vezes que os usuários jogarem o jogo serão incomodados 
pelo problema? 
 
Escala para pontuar os problemas: 
0 = Eu não concordo que isso seja um problema; 
1 = Problema cosmético: não precisa ser corrigido, a não ser que haja tempo extra; 
2 = Problema de usabilidade menor: prioridade baixa para correção; 
3 = Problema de usabilidade maior: prioridade alta para correção; 
4 = Catástrofe de usabilidade: é imperativa a correção antes que o produto seja lançado. 
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4.3 Listas de heurísticas aplicadas a jogos 
 
Neste estudo, seis listas de heurística foram analisadas com a finalidade de encontrar 
semelhanças e diferenças entre as mesmas. As listas a seguir estão apresentadas como nos 
originais. 
 
4.3.1 Federoff (2002) 
 
Para criar sua lista de heurísticas, Federoff (2002), cruzou os itens encontrados na literatura 
estudada com entrevistas realizadas com desenvolvedores de jogos para saber se estes 
conceitos faziam parte da política de desenvolvimento utilizada, observando também sua 
rotina de trabalho. A partir desse cruzamento, observou que além das heurísticas já listadas 
anteriormente por outros autores existiam outros conceitos que deveriam ser acrescentados a 
sua lista. 
 
Como resultado apresenta uma lista de heurísticas dividida em três segmentos de acordo com 
a subdivisão de Clanton (1998, apud Federoff, 2002) em: Interface de Jogo, Mecânica de 
Jogo e Jogabilidade. Interface do Jogo inclui tudo que é utilizado para fisicamente controlar o 
jogo como joysticks, mouses e teclados, como também a representação visual dos controles 
que o jogador usa para configurar o jogo, mover-se dentro dele, obter seu status, salvar o jogo 
ou sair dele. A Mecânica do Jogo é a sua física, ou seja, provem da união dos objetos 
produzidos por animadores, programados por engenheiros de software e posicionados no 
mundo do jogo pelos designers de níveis. A Jogabilidade é os desafios que o jogador deve 
superar para alcançar seus objetivos e vencer no jogo. 
 
Heurísticas de Federoff (2002): 
 
Interface do Jogo 
• Controles devem ser customizáveis e conforme os padrões da indústria; 
• Controles devem ser intuitivos e mapeados de maneira natural; 
• Minimizar controles; 
• A interface deve ser o mínimo intrusiva possível; 
• Para jogos de PC’s, deve considerar esconder a interface principal do computador; 
• O jogador deve sempre estar apto a identificar seu status, pontuação e objetivo durante o 
jogo; 
• Seguir os moldes de outros jogos similares para encurtar a curva de aprendizado; 
• A interface deve ser coerente em controles, cores, tipografia e mensagens de diálogo; 
• Minimizar os níveis de menu na interface; 
• Utilizar sons para fornecer respostas significativas; 
• Não esperar que o usuário leia o manual; 
• Fornecer meios para prevenção e correção de erros através de mensagens de aviso; 
• Jogadores devem poder salvar o jogo em diferentes status; 
• A arte e os elementos gráficos devem expressar bem sua função. 
 
Mecânica de Jogo 
• Deve ser natural e possuir peso e ritmo corretos; 
• Respostas devem ser dadas imediatamente para demonstrar o controle do usuário; 
• Envolver o jogador de maneira fácil e rápida. 
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Jogabilidade 
• O objetivo geral do jogo deve estar claro e ser apresentado o mais cedo possível; 
• A dificuldade deve ser variável; 
• Deve haver múltiplos objetivos em cada nível; 
• “Um bom jogo deve ser fácil de aprender e difícil de alcançar a maestria” (Nolan Bushnell); 
• Ter um final inesperado; 
• Inteligência artificial deve ser razoável, porém imprevisível; 
• A jogabilidade deve ser balanceada de modo a não existir somente um meio para vencer; 
• Jogo deve ser justo; 
• Deve dar dicas, mas não muitas; 
• Deve dar recompensas; 
• Pressionar o usuário, porém não frustrá-lo; 
• Fornecer um tutorial interessante e envolvente; 
• Permitir que os usuários criem conteúdo; 
• É importante que se mantenha o interesse do jogador, para que este sinta vontade de jogar 
novamente; 
• Possuir uma boa história; 
• Não deve haver uma única estratégia vencedora; 
• Usar efeitos táteis, visuais e auditivos estimulantes; 
• Incluir o maior número de elementos com os quais o jogador possa interagir; 
• Ensinar habilidades antes para que o usuário use depois; 
• Projetar múltiplos caminhos para solucionar o jogo; 
• Uma das recompensas de jogar deve ser a aquisição de habilidades; 
• Criar o mundo como se seu personagem estivesse lá ou não; 
• Se o jogo não puder possuir várias modalidades, isso deve ser percebido pelo usuário. 
 
O modelo de Federoff (2002) por ser dividido em apenas três categorias coloca heurísticas 
que tratam de elementos distintos em um mesmo grupo. Por exemplo, heurísticas como “Não 
deve haver uma única estratégia vencedora” e “Usar efeitos táteis, visuais e auditivos 
estimulantes”, ambas pertencentes à categoria de Jogabilidade, deveriam estar em categorias 
distintas. Porém, heurísticas como, “Envolver o jogador de maneira fácil e rápida” deveriam 
estar em outra categoria, neste caso em Jogabilidade, pois está relacionada com o processo de 
jogar executado usuário e não com a Mecânica do jogo. 
 
4.3.2 Desurvire, Caplan e Toth (2004) 
 
A lista de heurísticas desenvolvida por Desurvire, Caplan e Toth (2004) para avaliar jogos foi 
criada a partir da compilação de outras listas de heurísticas encontradas na literatura de jogos 
e de usabilidade. Essa única lista foi dividida em quatro categorias: Jogabilidade, História do 
Jogo, Mecânica e Usabilidade. 
 
Jogabilidade é definida como o conjunto de problemas e desafios aos quais o usuário de 
enfrentar para vencer o jogo, enquanto a História do Jogo inclui todas as tramas e o 
desenvolvimento dos personagens. A Mecânica do Jogo envolve toda a programação que 
provê a estrutura pela qual as unidades interagem com o ambiente e a Usabilidade do Jogo 
delimita a interface e inclui os elementos que o usuário utiliza para interagir com o jogo. 
 
Para validar sua lista, seus princípios foram aplicados em um teste realizado em um protótipo 
de jogo desenvolvido em Macromedia Flash, que foi comparado a outro teste com usuário 
através de verbalização de suas ações. Através dessa comparação constataram que o método 
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de heurísticas encontrou mais falhas no jogo, porém o método de verbalização identificou 
alguns problemas não encontrados pelo método de heurísticas. 
 
– Lista completa de heurísticas Desurvire, Caplan e Toth (2004): 
 
Jogabilidade 
 
• Fadiga do jogador é minimizada variando-se atividades e ritmo durante o jogo; 
• Fornecer consistência entre os elementos do jogo e a história do jogo para não gerar 
descrença; 
• Deve possuir objetivos claros; 
• O tutorial deve ser interessante e imitar a jogabilidade original; 
• Deve ser divertido jogá-lo novamente; 
• Deve haver múltiplas maneiras de vencer o jogo. 
• Ensinar habilidades antes para que o usuário use depois; 
• O jogador deve reconhecer a história como parte do jogo; 
• Se o jogo não puder possuir várias modalidades, isso deve ser percebido pelo usuário; 
• O jogo deve ser divertido primeiro para o jogador, segundo para o designer e terceiro para o 
computador; 
• O jogador não deve ser penalizado repetidamente pelo mesmo erro. 
• O jogador deve sentir controle e impacto de suas ações no mundo do jogo. Mudanças feitas 
pelo jogador no mundo do jogo devem ser persistentes; 
• As primeiras ações do jogador são dolorosas, mas devem resultar em respostas positivas e 
imediatas; 
• Recompensas devem aumentar as capacidades dos jogadores assim como as possibilidades 
de customização; 
• O jogo deve pressionar o jogador em um ritmo correto e não frustrá-lo; 
• Desafios são experiências positivas. 
 
História do Jogo 
 
• Os jogadores estão interessados nos personagens porque eles são como eu, são interessantes 
para mim ou se desenvolvem durante a ação; 
• O jogador deve reconhecer a história em uma única visão consistente; 
• Jogadores estão interessados na história do jogo; 
• Jogadores passam algum tempo pensando nos possíveis finais do jogo; 
• Criar o mundo como se seu personagem estivesse lá ou não; 
• O jogador deve se sentir no controle de seu personagem e estar apto a usar táticas e 
estratégias; 
• O jogo deve ter desfechos justos; 
• Jogadores devem se sentir emocionalmente envolvidos pelo jogo e personagens (comédia, 
amor, poder, criação, perigo, etc). 
 
Mecânica do Jogo 
 
• O jogador deve sempre estar apto a identificar seu status, pontuação e objetivo durante o 
jogo; 
• O jogo deve reagir de maneira consistente, desafiadora e excitante as ações do jogador; 
• A inteligência artificial deve satisfazer a expectativa do jogador; 
• Os controles devem ser mapeados de forma consistente; 
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• Os controles devem ser mapeados de forma natural; 
• Encurtar a curva de aprendizado seguindo os padrões da indústria; 
• Os controles devem ser básicos suficientes para serem aprendidos rapidamente e ainda 
expansíveis para opções avançadas. 
 
Usabilidade do Jogo 
 
• Prover respostas imediatas às ações do usuário; 
• Deve ser fácil de entrar e sair do jogo, e salvar em diferente status; 
• A interface deve ser coerente em controles, cores, tipografia e mensagens de diálogo; 
• O menu deve fazer parte do jogo; 
• O jogador deve ter acesso à informação suficiente antes de começar a jogar; 
• Ajuda sensível ao contexto deve ser fornecida durante o jogo para não estagnar o jogador ou 
fazê-lo recorrer ao manual. 
• Os sons do jogo devem fornecer respostas significativas ou despertar uma emoção 
particular; 
• Os jogadores não devem precisar do manual para jogar o jogo; 
• A interface deve ser o mínimo intrusiva possível; 
• Os menus devem ser bem organizados e minimalistas; 
• Envolver o jogador de maneira fácil e rápida; 
• A arte e os elementos gráficos devem expressar bem sua função; 
 
O modelo de Desurvire, Caplan e Toth (2004) apresenta uma quebra do seu conceito de 
Mecânica do Jogo colocando heurísticas referentes à identificação de status e ao mapeamento 
dos controles ao invés de apresentar heurística que conceituem a interação dos objetos com o 
ambiente através da programação. Esse fato acarreta inconsistências no posicionamento das 
heurísticas dentro das categorias existentes, como, “O jogador deve sempre estar apto a 
identificar seu status, pontuação e objetivo durante o jogo” que poderia pertencer à categoria 
de Usabilidade do Jogo ao invés de estar subordinada a Mecânica do Jogo. O mesmo 
acontece no sentido contrário, como na heurística “O jogador deve se sentir no controle de 
seu personagem e estar apto a usar táticas e estratégias” que pertence a História do Jogo 
deveria ser incluída na categoria Mecânica do Jogo. Essa quebra de critérios pode prejudicar 
o resultado de uma avaliação mascarando as reais deficiências do jogo, não informando as 
categorias que precisam de ajustes corretamente. 
 
4.3.3 Sweetser e Wyeth (2005) 
 
Sweetser e Wyeth (2005) adaptaram o modelo de Fluxo de Experiências de Diversão, 
desenvolvido por Csikszentmihalyi (1990 apud Sweetser e Wyeth, 2005) para análise de 
atividades, ao estudo de jogos. A partir dessa adaptação foi possível desenvolver uma lista de 
heurísticas para a avaliação de satisfação de jogadores, dividida em oito critérios: 
Concentração, Desafio, Habilidades do Jogador, Controle, Objetivos, Respostas, Imersão e 
Interação Social. 
 
Concentração é o fator relacionado a uma tarefa que quanto mais exigido em termos de 
atenção e carga de trabalho, acarretará numa maior absorção do usuário pelo jogo. Por sua 
vez, os Desafios são tarefas que não podem gerar ansiedade por estar acima das capacidades 
do usuário e nem abaixo das suas habilidades para evitar apatia, devendo estar de acordo com 
as Habilidades do jogador é tudo aquilo que ele é capaz de fazer e aprender. O usuário deve 
ter a capacidade de exercer Controle sobre suas ações, para satisfazer suas necessidades, ou 
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seja, seus Objetivos. Resposta é tudo aquilo que informa o jogador o que está acontecendo no 
mundo do jogo, mantendo a Imersão, envolvimento que é estabelecido entre o jogo e o 
jogador, fazendo este menos consciente do mundo ao seu redor. Por fim, a Interação Social 
são as relações estabelecidas entre os jogadores dentro e fora do ambiente do jogo. 
 
Para validar essa lista de heurísticas foram aplicados testes em dois jogos, escolhidos por 
terem sido desenvolvidos na mesma época e possuírem as características semelhantes 
(plataforma de desenvolvimento para computadores pessoais, gênero de estratégia, ação em 
tempo real, etc), porém um deles foi bem aceito pelo mercado e o outro não. Através deste 
teste, foram então identificados os motivos pelos quais um dos jogos não foi bem aceito pelo 
mercado e pela critica especializada. No jogo “não-aceito”, as notas da avaliação de 
satisfação aplicada pelas heurísticas foram baixas e, portanto ficou comprovado que o jogo 
possuía problemas em satisfazer o usuário. 
 
– Lista completa de heurísticas Sweetser e Wyeth (2005): 
 
Concentração 
 
• Jogadores não devem ser distraídos por tarefas não importantes; 
• Jogadores não devem ser distraídos de tarefas que ele queira ou precise realizar; 
• O jogo deve fornecer estímulos de diferentes fontes; 
• O jogo deve fornecer estímulos que valham a pena serem atendidos; 
• O jogo deve prender a atenção do jogador rapidamente e mantê-lo concentrado durante o 
jogo; 
• Possuir uma carga apropriada de esforço cognitivo, perceptivo e de memória. 
 
Desafios 
 
• O nível de desafio deve aumentar de acordo com o progresso do jogador pelo jogo; 
• Os desafios devem deve estar à altura do das habilidades do jogador; 
• O jogo deve fornecer níveis diferentes de dificuldade para diferentes jogadores; 
• Desafios devem ser apresentados em um ritmo correto; 
 
Habilidades do jogador 
 
• Os jogadores devem estar aptos a começar a jogar sem precisar ler o manual; 
• Aprender não deve ser chato, mas parte da diversão; 
• Os jogos devem conter ajuda de forma não ser necessário sair do jogo; 
• Tutoriais parecidos com o próprio jogo devem ensinar ao jogador; 
• O jogo deve aumentar as habilidades do jogador em um ritmo apropriado; 
• Os jogadores devem ser recompensados de maneira apropriada por seus esforços e aumento 
de suas habilidades; 
• A interface do jogo deve ser fácil de aprender e usar; 
 
Controle 
 
• Jogador deve se sentir no controle de seus personagens e unidades, e seus movimentos e 
interações no mundo do jogo; 
• O jogador deve se sentir em controle da interface do jogo e dispositivos de entrada; 
• Os jogadores devem ter o controle de sair, entrar e salvar o jogo; 
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• O jogador não deve poder cometer erros que irão impedir o progresso do jogo e não tiverem 
uma maneira de recuperar seu andamento normal; 
• O jogador deve sentir controle e impacto de suas ações no mundo do jogo; 
• Jogadores devem poder criar estratégias e não simplesmente descobrir seqüências 
determinadas pelos desenvolvedores. 
 
Objetivos 
 
• O objetivo geral do jogo deve estar claro e ser apresentado o mais cedo possível; 
• Objetivos intermediários devem ser claros e apresentados a um ritmo correto; 
 
Respostas 
 
• Jogadores devem receber respostas de seu progresso em relação aos seus objetivos; 
• Jogadores devem receber respostas imediatas de suas ações; 
• Jogadores devem sempre saber seu status e pontuação; 
 
Imersão  
 
• Jogadores devem ficar menos conscientes de seus arredores durante o jogo; 
• Jogadores devem ficar menos preocupados com suas vidas durante o jogo; 
• Jogadores devem experimentar o tempo de uma maneira diferente; 
• Jogadores devem se sentir emocionalmente envolvidos com o jogo; 
• Jogadores devem se sentir visceralmente envolvidos com o jogo; 
 
Interação Social 
 
• Encorajar competição e/ou cooperação entre os jogadores; 
• Promover suporte a comunidades dentro e fora do jogo; 
• Dar suporte para comunicação entre jogadores. 
 
O modelo de Sweetser e Wyeth (2005) possui o mérito de ser o primeiro modelo a mencionar 
o potencial social dos jogos, contemplando a categoria de Interação Social com três 
heurísticas. Porém, as categorias Concentração e Imersão podem levantar críticas, pois o uso 
desses termos é questionado por outros autores como Huizinga (2004) e Bjork/ Holopainen 
(2005). O posicionamento de algumas heurísticas pode ser questionado como a heurística “O 
jogo deve fornecer estímulos que valham a pena serem atendidos” que pertence à categoria 
de Concentração e poderia ser aplicada em Objetivos. Na tentativa de manter sua lista 
apropriada para todos os gêneros de jogos, os autores optaram por não apresentar heurísticas 
referentes à história do jogo, essa ausência pode comprometer a avaliação de jogos mais 
complexos.  
 
4.3.4 Adams e Rollings (2003) e (2007) 
 
Adams e Rollings (2003) propuseram em seu trabalho uma lista de recomendações que 
deveriam ser seguidas no desenvolvimento de um jogo, para que haja um melhor 
balanceamento de jogabilidade. Para criar essa lista, eles utilizaram de suas experiências 
profissionais como game-designers de uma grande desenvolvedora de jogos mundialmente 
conhecida. 
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– Lista de recomendações: 
• Regras devem ser consistentes; 
• Regras devem priorizar a habilidade do personagem e não fatores randômicos; 
• Fornecer recursos equivalentes aos jogadores; 
• Evitar que combinações de novas habilidades destruam o balanço do jogo; 
• Evitar estagnação; 
• Assegurar que atributos pelos quais o jogador pague obedeçam a um critério específico 
predefinido; 
• A dificuldade deve ser ajustável, quando apropriado; 
• Regras devem ser simplificadas, evitando trivialidades. 
 
Em seu mais recente livro Adams e Rollings (2007) define os componentes necessários para 
produção de um jogo, analisando os capítulos que tratam da história do jogo, interface com o 
usuário, jogabilidade, equilíbrio do jogo e criação de níveis podemos extrair conceitos que 
definem a função de cada um desses elementos. 
 
História do Jogo 
 
• Uma história deve ser crível, coerente e a razão de eventos dramaticamente significativos; 
• A história deve manter o jogador interessado; 
• O jogador deve receber informações suficientes sobre as conseqüências de suas escolhas 
antes de realizá-las; 
• Diferentes finais devem refletir decisões dramaticamente importantes feitas pelo jogador; 
 
Interface do jogo 
 
• Deve ser esteticamente consistente; 
• Deve dar respostas; 
• O jogador deve se sentir no controle, mesmo que seja apenas de seu avatar 
• O número de passos requeridos para realizar uma ação deve ser limitado; 
• O jogo deve permitir que o usuário se recupere de erros, a não ser que isto afete o equilíbrio 
do jogo; 
• Minimizar a fadiga física; 
• Não sobrecarregar a memória de curto prazo do jogador desnecessariamente; 
• Agrupar mecanismos de controles e respostas relacionados na tela; 
• Prover atalhos para jogadores experientes; 
 
Jogabilidade 
 
• Mantenha a condição de vitória e os desafios atômicos explícitos; 
• O jogador deve ter um objetivo maior o qual deseja alcançar; 
• O jogo deve oferecer mais de uma maneira de ser vencido; 
• O jogo deve reconhecer e recompensar a vitória não importando como o jogador a 
conseguiu; 
• Quebra-cabeças não devem ser solucionados apenas por tentativa e erro; 
• O jogador deve poder salvar o seu progresso no jogo; 
 
Equilíbrio do jogo 
 
• O jogo deve oferecer escolhas significativas; 
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• O papel da sorte não deve ser maior do que a habilidade do jogador; 
• O jogo deve ser justo; 
• O jogo não deve ou raramente terminar em empate; 
• A dificuldade do jogo deve aumentar gradativamente; 
• Todo o conhecimento necessário para se vencer o jogo deve estar contido nele; 
• Evitar estagnação do jogador; 
• Evitar trivialidades; 
• Não deve existir uma estratégia dominante; 
 
Níveis do jogo 
 
• Os primeiros níveis do jogo devem ser tutoriais; 
• O ritmo do nível deve ser variado; 
• Quando o jogador superar um obstáculo que consuma seus recursos, o jogo deve 
reabastecê-lo; 
• Os riscos, recompensas e suas conseqüências de suas decisões devem estar claras; 
• O jogador deve ser recompensado por sua habilidade, imaginação, inteligência e dedicação; 
• O jogo deve recompensar em larga escala e punir em pequenas proporções; 
• O propósito de um oponente artificial é promover uma boa batalha e depois morrer; 
  
Por não constituir uma lista de heurísticas formal, podemos perceber que os conceitos por 
vezes estão deslocados entre os capítulos para retomar argumentações e manter o discurso 
coerente, fato compreensível considerando que se trata de um texto linear, como “O jogo 
deve oferecer escolhas significativas”, conceito mencionado apenas no capítulo de Equilíbrio 
do Jogo ao invés de Jogabilidade. Porém, o trabalho de Adams e Rollings possui relevância 
para este estudo pela visão mercadológica apresentada pelos autores.  
 
4.3.5 Koivisto e Korhonen (2006) 
 
O modelo desenvolvido pela Nokia para avaliar jogos móveis consiste em três módulos 
centrais: Usabilidade, Mobilidade e Jogabilidade, porém estes módulos devem ser 
expandidos em casos de jogos com propriedades específicas, como por exemplo, para jogos 
multiusuários ou jogos pervasivos.  
 
O módulo de heurísticas de Usabilidade abrange os conceitos referentes aos controles do jogo 
e a interface através da qual o jogador interage com o jogo. Como regra geral, a interface do 
jogo deve permitir que o jogador controle o jogo fluentemente e exiba toda informação 
necessária sobre o status do jogo e possíveis ações. 
 
Nº Usabilidade do Jogo 
U1 Representações audiovisuais devem dar suporte ao jogo 
U2 Diagramação dos elementos na tela deve ser eficiente e visualmente agradável 
U3 Interface do dispositivo e a interface do jogo devem ser usadas para seus próprios 

propósitos 
U4 Indicadores devem ser visíveis 
U5 O jogador deve entender a terminologia do jogo 
U6 Navegação deve ser consistente, lógica e minimalista 
U7 Controles devem ser consistentes e seguir os padrões da indústria 
U8 Controles devem ser convenientes e flexíveis 
U9 O jogo deve das respostas para as ações do jogador 
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U10 O jogador não pode cometer erros irreversíveis 
U11 O jogador não deve ter que memorizar coisas desnecessariamente 
U12 O jogo deve conter ajudas 

Tabela 04: Heurísticas de usabilidade do jogo.  (fonte: Koivisto e Korhonen, 2006) 

 
O módulo da Mobilidade corresponde a questões relativas mobilidade dos dispositivos 
móveis e a flexibilidade de quando e onde os jogos são jogados, para isto o design do jogo 
deve assimilar esses conceitos ao criar a experiência do jogo. 
 
Nº Mobilidade do Jogo 
M1 O jogo e as seções de jogo podem ser iniciados rapidamente 
M2 O jogo deve se acomodar com seu entorno 
M3 Interrupções devem ser gerenciadas adequadamente 

Tabela 05: Heurísticas de Mobilidade do jogo.  (fonte: Koivisto e Korhonen, 2006) 

 
Jogabilidade é definida como a dinâmica que ocorre quando o jogador interage com a 
mecânica do jogo ou com outros jogadores, enquanto a mecânica do jogo consiste na regras 
que definem as operações no mundo do jogo, servindo com fundação para a jogabilidade. 
 
Nº Jogabilidade 
J1 O jogo deve prover objetivos ou dar suporte a objetivos criados pelo usuário 
J2 O jogador deve perceber seu progresso no jogo e comparar resultados 
J3 Jogadores devem ser recompensados e essas recompensas devem ser 

significativas 
J4 O jogador deve ter controle 
J5 Desafio, estratégia e ritmo devem ser equilibrados 
J6 A primeira experiência com o jogo deve ser encorajadora 
J7 A história do jogo deve dar suporte a jogabilidade e ser significativa 
J8 Não devem existir tarefas repetitivas ou entediantes 
J9 O jogador deve poder se expressar 
J10 O jogo deve dar suporte a diferentes estilos de jogar 
J11 O jogo não pode estagnar 
J12 O jogo deve ser consistente 
J13 O jogo deve usar diferenciação ortogonal de unidades 
J14 O jogador não deve perder posses difíceis de ganhar 

Tabela 06: Heurísticas de Jogabilidade.  (fonte: Koivisto e Korhonen, 2006) 

 
Koivisto e Korhonen (2006) estendem seu modelo com heurísticas para jogos para 
dispositivos móveis multiusuário, porém as heurísticas apresentadas devem ser interpretadas 
de acordo com o tipo de jogo avaliado. Jogos multiusuários para dispositivos móveis podem 
ser através da rede, assíncronos ou em tempo real, multiusuário presencial com múltiplos 
dispositivos ou com apenas um dispositivo que circula entre os participantes. 
 
Nº Jogos Multiusuários 
MU1 O jogo deve dar suporte à comunicação 
MU2 Deve haver motivos para se comunicar 
MU3 O jogo deve auxiliar o jogador a encontrar outros jogadores e seções de jogo 
MU4 O jogo deve dar suporte a formação grupos e comunidades 
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MU5 O design do jogo deve minimizar comportamentos impróprios 
MU6 O design do jogo deve esconder os efeitos da rede 

Tabela 07: Heurísticas de Jogos Multiusuários.  (fonte: Koivisto e Korhonen, 2006) 

 
O modelo de Koivisto e Korhonen (2006) cumpre seu propósito em focar as heurísticas nos 
jogos para dispositivos móveis, porém, esta que é sua principal qualidade também resulta em 
sua fraqueza deixando o uso deste modelo restrito à determinada plataforma. Sua estrutura 
modular facilita a aplicação do método possibilitando avaliações em escalas menores, mas a 
união de elementos como a Jogabilidade e a Mecânica do Jogo, apenas como Jogabilidade, 
pode causar confusão durante a avaliação e em seus resultados. Vale ressaltar para este 
modelo, a presença de uma extensa documentação disponível que explica detalhadamente 
cada heurística. 
 
4.3.6 Song e Lee (2007) 
 
Song e Lee (2007) definem Interface do Jogo como todos os dispositivos com os quais o 
jogador entra em contato ao interagir com o jogo, Jogabilidade como o processo que o 
jogador atravessa para alcançar o objetivo do jogo e Mecânica do Jogo como o elemento que 
engloba a física do jogo, a qual é construída através da agregação dos objetos artísticos e do 
código fonte. Por sua vez, as Tarefas do Jogo são as tarefas que o jogador precisa ou deseja 
completar e a Narrativa do Jogo produz diversão, divertimento e curiosidade. Todos esses 
elementos são pertinentes para a avaliação de um jogo. 
 
Em seu estudo utilizaram o jogo World of Warcraft com o propósito de investigar as 
diferenças do comportamento entre jogadores experientes e novatos. Seu experimento 
consistiu de quatro fases, a aplicação de um pré-questionário incluindo dados demográficos, 
experiência com jogos e grau de habilidade. Em segundo, foi conduzida uma seção de jogo 
de aproximadamente duas horas, acompanhada e registrada em vídeo, com os participantes 
jogando sob a mesma configuração de personagem e orientados a executar quinze tarefas no 
jogo. A terceira fase consistiu na aplicação de um pós-questionário para coletar as percepções 
dos jogadores em ralação ao jogo. Por fim, os pesquisadores explicaram o principal propósito 
do experimento, a necessidade de sigilo e as responsabilidades dos participantes. 
 
Após a análise dos resultados dos testes, um modelo de jogos dividido em quatro categorias, 
interface do jogo, jogabilidade, narrativa do jogo e mecânica do jogo foi composto e foram 
determinados 31 fatores-chave os quais relacionados a uma lista de cinqüenta e quatro 
heurísticas. 
 
Categoria Fatores-chave Heurísticas 
I. Interface do Jogo A. Resposta do estado atual 1 – Respostas claras 
  2 – Respostas adequadas 
 B. Combinação com 

metáforas 
3 – Uso de metáforas 
similares ao mundo real 

 C. Controle imediato 4 – Controle imediato 
  5 – Controle padrão 
  6 – Grau de Liberdade 
 D. Consistência e padrões 7 – Nomes, informações, 

estruturas e expressões 
consistentes 
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  8 – Seguir o conjunto de 
padrões estabelecido pela 
comunidade de jogos 

  9 – Controles, cores, 
tipografia e diálogos 
consistentes 

 E. Reconhecimento ao invés 
de relembrar 

10 – O jogo deve ser 
recuperável 

  11 – Nomes apropriados 
  12 – Agrupamentos 

apropriados 
  13 – Estrutura visual 

hierarquizada 
  14 – Distinção visual clara 
  15 – Menus com 

profundidade e larguras 
apropriados 

 F. Flexibilidade e eficiência 
de uso 

16 – Uso flexível de acordo 
com a experiência do jogador 

  17 – Opções 
  18 – Personalização 
  19 – Métodos de acesso 

rápido 
  20 – Performances 

automáticas 
 G. Estética e design 

minimalistas 
21 – Apreciação estética 

  22 – Expressão minimalista 
  23 – Minimizar controles 
 H. Ajuda 24 – Conteúdo de ajuda 

adequado 
  25 – Expressões de ajuda 

adequadas 
  26 – Poucas dicas 

apresentadas dentro do jogo  
 I. Affordance dos objetos 27 – Propriedades primárias 

fundamentais que determinam 
como algo possa ser usado 

 J. Mapeamento natural 28 – Bom relacionamento 
entre os controles e seus 
movimentos e os resultados 
no mundo do jogo 

II. Jogabilidade K. Objetivos 29 – O objetivo maior do jogo 
deve estar claro no início 
deste 

  30 – Múltiplos objetivos a 
cada nível 

 L. Aprendizagem 31 – O jogo deve ser fácil de 
aprender no início 
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  32 – Deve ser difícil alcançar 
a maestria no jogo 

 M. Recompensas 33 – Recompensas devem 
estar profundamente imersas 
no jogo 

 N. Desafio 34 – Continuar jogando para 
aumentar a dificuldade do 
jogo 

 O. Ritmo e pressão 35 – Ritmo para aplicar 
pressão adequada ao jogador 
sem desencorajá-lo 

 P. Re-jogabilidade 36 – O jogo deve ser jogado 
de novo 

 Q. Empatia 37 – O jogador deve ter 
empatia pela jogabilidade 

  38 – O jogador deve ter 
empatia pelo personagem do 
jogo 

 R. Justiça 39 – “Fair play” entre os 
jogadores 

 S. Dificuldade 40 – Vários níveis de 
dificuldade de acordo com a 
habilidade do jogador  

 T. Equilíbrio 41 – A jogabilidade deve ser 
balanceada com múltiplas 
maneiras de vencer 

 U. Percepção de habilidade 
motora 

42 – Comportamentos são 
respostas rápidas a mudanças 
e ameaças no ambiente 

III. Narrativa do jogo V. Narrativas embarcadas 43 – A história deve ocupar 
um lugar adequado no espaço 

 W. Espaço evocativo 44 – Evocar materiais de 
outros trabalhos famosos 
como Senhor dos Anéis ou 
Star Wars 

 X. Narrativa emergente 45 – Construir a história como 
conteúdo emergente 

 Y. Histórias representativas 46 – Histórias curtas 
reafirmam o interesse do 
jogador após este estar 
aborrecido pela jogabilidade 
geral 

 Z. Interação entre jogador e 
narrativa 

47 – A história deve fazer 
parte da jogabilidade 

 AA. Curiosidade 48 – Manter a curiosidade a 
respeito do final da história 

 BB. Modalidades 49 – O jogo deve ser 
percebido como não pudesse 
possuir várias modalidades 
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IV. Mecânica do jogo CC. Disposição imediata 50 – Respostas devem ser 
dadas imediatamente para 
demonstrar controle do 
usuário 

 DD. Física 51 – Mecânica natural 
  52 – Possuir peso e seqüência 

corretos 
 EE. Vicissitude 53 – Comportamentos 

imprevisíveis dos monstros e 
NPC’s 

  54 – Saídas inesperadas 
Tabela 08: Lista de Heurísticas de jogos.  (fonte: Song e Lee, 2007) 

 
Apesar da extensa pesquisa, o modelo de Song e Lee (2007) apresenta algumas heurísticas 
propostas pouco explicativas, tal como a heurística 17 que enuncia apenas “Opções” referente 
ao fator-chave “Flexibilidade e Eficiência de Uso” dentro da categoria Interface do Jogo. A 
heurística 49, “O jogo deve ser percebido como não pudesse possuir várias modalidades”, 
pertence à categoria de Narrativa do Jogo e não a Jogabilidade, considerando que os autores 
definem este categoria como processo que o jogador atravessa para alcançar o objetivo do 
jogo. Em relação à divisão em Fatores-Chave, aproximadamente um terço destes possuem 
apenas uma heurística, fato que pode comprometer seu real propósito de agrupar heurísticas 
em conceitos mais abrangentes. Mesmo citado como elemento significativo na composição 
dos jogos, o elemento Tarefas do Jogo não está presente no modelo final. 
 
4.4 Estudo comparativo das listas de heurísticas pesquisadas 
 
As listas de heurísticas propostas pelos vários autores estudados foram organizadas em uma 
tabela única para uma análise comparativa com o intuito de verificarmos claramente as 
diferenças entre suas abordagens. Para facilitar esta análise, a nova lista foi categorizada de 
acordo com os elementos estruturais do um jogo como visto no capítulo 1 (Mecânica de 
Jogos, Dinâmica do Jogo, Interface de Jogos). 
 

Heurísticas Federoff 
(2002) 

Desurvire, 
Caplan e 
Toth 
(2004) 

Sweetser 
e Wyeth 
(2005) 

Adams e 
Rollings 
(2003) e 
(2007) 

Koivisto e 
Korhonen 
(2006) 

Song 
e Lee 
(2007) 

MECÂNICA DO JOGO       
Regras       
Regras devem ser consistentes    X X  
Regras devem priorizar a habilidade do 
jogador e não fatores randômicos 

   X   

Evitar estagnação    X X  
Deve ser natural e possuir peso e ritmo 
corretos 

X  X  X X 

Regras devem ser simplificadas, 
evitando trivialidades 

  X X  X 

A dificuldade deve ser ajustável, 
quando apropriado 

X  X X  X 

Jogo deve ser justo X X  X X X 
Fornecer recursos equivalentes aos 
jogadores 

   X   

Inteligência artificial deve ser coerente X X  X  X 
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com a realidade apresentada ao 
jogador, porém de forma imprevisível 
Recompensas       
O jogo deve dar recompensas X   X X X 
Evitar que combinações de novas 
habilidades destruam o balanço do jogo 

   X   

Assegurar que atributos pelos quais o 
jogador pague obedeçam a um critério 
específico pré-definido 

   X   

As recompensas devem aumentar as 
capacidades dos jogadores assim como 
as possibilidades de customização 

 X X    

DINÂMICA DO JOGO       
Escolhas       
Um bom jogo deve ser fácil de 
aprender e difícil de alcançar a 
maestria” (Nolan Bushnell) 

X     X 

Permitir que os usuários criem 
conteúdo 

X      

Não deve haver uma única estratégia 
vencedora 

X X X X X X 

Incluir o maior número de elementos 
com os quais o jogador possa interagir 

X      

Projetar múltiplos caminhos para 
solucionar o jogo 

X   X   

Criar o mundo como se seu 
personagem estivesse lá ou não 

X X     

Se o jogo não puder possuir modos, 
isso deve ser percebido pelo usuário 

X X    X 

Possuir uma carga apropriada de 
esforço cognitivo, perceptivo e de 
memória 

  X X X X 

Descobertas durante o jogo para 
estimular o jogador 

  X    

As primeiras ações do jogador podem 
ser dolorosas, mas devem resultar em 
respostas positivas e imediatas 

 X   X  

Desafios são experiências positivas  X     
Jogadores não devem ser distraídos por 
tarefas não importantes em detrimento 
de outras que ele queira ou precise 
realizar 

  X  X  

A jogabilidade deve ser balanceada de 
modo a não existir somente um meio 
para vencer 

X   X X  

Pressionar o usuário, porém não 
frustrá-lo 

X X    X 

Encorajar competição e/ou cooperação 
entre os jogadores 

  X    

Promover suporte a comunidades 
dentro e fora do jogo 

  X  X  

Dar suporte para comunicação entre 
jogadores 

  X  X  

O jogador deve sentir controle e 
impacto de suas ações no mundo do 
jogo 

 X X  X X 

Narrativa       
A narrativa deve contextualizar o 
sistema do jogo 

 X   X X 
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Possuir uma boa história, o jogador 
está interessado nela 

X X  X  X 

Envolver o personagem de maneira 
fácil e rápida na trama do jogo 

X X X    

Fornecer consistência entre os 
elementos do jogo e a história do jogo 
para não gerar descrença 

 X  X  X 

Jogadores passam algum tempo 
pensando nos possíveis finais do jogo, 
portanto este deve ser inesperado 

X X     

Jogadores devem se sentir 
emocionalmente envolvidos pelo jogo 
e personagens (comédia, amor, poder, 
criação, perigo, etc) 

 X X   X 

Os jogadores estão interessados nos 
personagens por se identificarem com 
eles ou por lhe despertarem interesse 
ou por se desenvolverem, evoluírem 
durante o desenrolar do jogo 

 X     

É importante que se mantenha o 
interesse do jogador, para que este 
sinta vontade de jogar novamente 

X X    X 

Objetivos       
O objetivo geral do jogo deve estar 
claro e ser apresentado o mais cedo 
possível 

X X X X X X 

O nível de desafio deve aumentar de 
acordo com o progresso do jogador 
durante jogo 

  X X  X 

Fadiga do jogador é minimizada 
variando-se atividades e ritmo durante 
o jogo 

 X  X   

O jogador não deve poder cometer 
erros que irão impedir o progresso do 
jogo e que não possuam maneiras de 
recuperar o andamento normal do jogo 

  X X X  

INTERFACE DO JOGO       
Controles       
Controles devem ser customizáveis X      
Controles devem ser intuitivos e 
mapeados de maneira natural 

X X X  X X 

Minimizar controles X     X 
Seguir os padrões de configuração dos 
controles de outros jogos similares para 
encurtar a curva de aprendizado 

X X   X X 

Os controles devem ser básicos 
suficientes para serem aprendidos 
rapidamente e ainda expansíveis para 
opções avançadas 

 X  X  X 

Os jogadores devem poder salvar o 
jogo em diferentes status 

X X X X  X 

Jogador deve se sentir no controle de 
seus personagens e unidades, e seus 
movimentos e interações no mundo do 
jogo 

 X X X   

Respostas       
Respostas devem ser dadas 
imediatamente para demonstrar o 
controle do usuário 

X X X X X X 
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A interface deve ser o mínimo intrusiva 
possível 

X X     

Deve-se considerar esconder a 
interface nativa do dispositivo 

X    X  

O jogador deve sempre estar apto a 
identificar seu status, pontuação e 
objetivo durante o jogo 

X X X  X X 

A interface deve ser coerente em 
controles, cores, tipografia e 
mensagens de diálogo 

X X  X  X 

Minimizar os níveis de menu na 
interface 

X X   X X 

O menu deve fazer parte do jogo  X     
Utilizar sons para fornecer respostas 
significativas 

X X    X 

Fornecer meios para prevenção e 
correção de erros através de mensagens 
de aviso 

X      

A arte e os elementos gráficos devem 
expressar bem sua função 

X X    X 

Usar efeitos táteis, visuais e auditivos 
estimulantes 

X  X    

Ajudas       
Ajuda sensível ao contexto deve ser 
fornecida durante o jogo para não 
estagnar o jogador ou fazê-lo recorrer 
ao manual 

 X X X X X 

O jogo deve dar dicas aos jogadores, 
mas não muitas 

X     X 

Fornecer um tutorial interessante e 
envolvente que imite a jogabilidade 
original 

X X X X   

Ensinar habilidades antes para que o 
usuário use depois 

X X     

Não esperar que o usuário leia o 
manual 

X X X    

Tabela 09: Tabela comparativa entre as listas de heurísticas de jogos. 

 
Como se pode observar, Adams e Rollings (2003) contribuíram principalmente no que se 
refere à Mecânica de Jogos, abordando de forma mais abrangente os temas relacionados às 
regras e às recompensas que os demais autores. 
 
O estudo de Federoff (2002), por sua vez, aprofundou-se nas categorias de Interface de Jogos 
e Jogabilidade, porém Sweetser e Wyeth (2005) também complementam alguns pontos na 
categoria de Interface. Importante também destacar que os estudos de Federoff (2002), 
Desurvire, Caplan e Toth (2004) e Sweetser e Wyeth (2005) se completam no item Objetivos, 
pertencente à categoria Jogabilidade. 
 
Na pesquisa de Desurvire, Caplan e Toth (2004) destacam-se principalmente a vasta 
cobertura do elemento Narrativa. Sweetser e Wyeth (2005), por sua vez, foram os primeiros a 
considerar heurísticas voltadas à experiência Social. 
 
O estudo de Koivisto e Korhonen (2006) contribui por demonstrar a possibilidade da 
modularização e expansão da avaliação heurística considerando, por exemplo, a plataforma 
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em que o jogo foi desenvolvido. Enquanto Song e Lee (2007) reafirmam a necessidade da 
presença da narrativa nos jogos, assim como os princípios de interface nos jogos. 
 
Contudo, em uma análise geral, podemos perceber que existe uma tendência complementar 
entre as diferentes pesquisas propostas por esses autores. Este fato revela uma possível 
inconsistência nesses modelos que negligenciam aspectos importantes de um jogo. No caso 
do uso de uma dessas listas em uma avaliação poderia ocorrer de um erro não ser registrado 
devido à ausência de determinada heurística.  
 
4.5 Teste piloto com o jogo “Pizzaiolo” 
 
Para verificar a hipótese de que o uso de apenas uma das listas estudadas poderia causar 
prejuízos a uma avaliação de jogo, um teste piloto foi executado, utilizando-se 3 avaliadores 
seguindo a recomendação de Nielsen (1993). O primeiro protótipo funcional do jogo 
“Pizzaiolo”, desenvolvido pela Manifesto Game Studio, foi produzido e avaliado utilizando-
se dois modelos: Federoff (2002) e Sweetser e Wyeth (2005).  
 
O modelo de Federoff (2002) foi selecionado para este experimento devido ao seu 
pioneirismo como lista de heurísticas mais antiga dentre as pesquisadas. Por sua vez, a lista 
proposta por Sweetser e Wyeth (2005) foi escolhida para uso no teste por quatro motivos: 
primeiro por se tratar de uma lista mais recente, composta em 2005, em relação aos trabalhos 
de Federoff e Desurvire, Caplan e Toth, elaboradas em 2002 e 2004 respectivamente. 
Segundo, por ter sido elaborada como lista de heurísticas formal em relação à compilação 
extraída dos livros publicados por Adams e Rollings, em 2003. Terceiro, por não ser 
orientada a um tipo específico de plataforma, como a lista de Koivisto e Korhonen, em 2006, 
concebida para o uso no universo dos dispositivos móveis. Finalmente, por ser mais 
consistente que o trabalho de Song e Lee, 2007, pois possui heurísticas mais explicativas que 
os conceitos simplificados apresentados por esses autores. 
 
4.5.1 Resumo do design do jogo Pizzaiolo 
 
O Pizzaiolo é um jogo casual que trabalha com o conceito de puzzle onde a principal 
característica é realizar a combinação de elementos com mesma propriedade, cor ou forma. 
 
O jogo é ambientado em uma pizzaria onde o jogador assume o papel de Paola, nova 
funcionária da pizzaria, e é responsável pela produção das pizzas. As pizzas são montadas em 
um tabuleiro com fendas sobre o qual estão os ingredientes da pizza. Os ingredientes devem 
ser trocados de posição, dois a dois, de maneira a combinar ingredientes e fendas 
correspondentes. 
 
O jogador deverá realizar as trocas da forma mais rápida possível até esgotar os ingredientes. 
No desenvolver do jogo, o personagem será agraciado com bônus de tempo, novas receitas de 
pizzas, novos ingredientes e promoções a cargos mais importantes na cozinha. 
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Figura 04: Tela de abertura do jogo Pizzaiolo. (Fonte: 
Manifesto Game Studio, 2008) 

Figura 05: Menu principal do jogo Pizzaiolo. (Fonte: 
Manifesto Game Studio, 2008) 

 
O jogo possui três ambientes distintos, a cozinha, o balcão de corte de pizzas e a loja de 
ingredientes, suas funções serão explicadas a seguir. 
 
4.5.1.1 Cozinha 
 
Cada dia o Cheff Pizzaiolo define uma meta que deve ser atingida por Paola. A meta é 
definida em pontos e é indicada na tela pelo Elemento de Interface Meta do Dia, o elemento 
aparece por cima da tela de jogo e o Cheff diz ao jogador os pontos necessários. Paola precisa 
criar o máximo de pizzas possível para que a meta seja atingida e, eventualmente, participar 
de uma atividade bônus preparada pelo Cheff. No decorrer do dia, caso a pontuação de meta 
tenha sido atingida, o Cheff aparece novamente na tela, no Elemento de Interface Meta do 
Dia, para informar ao usuário do feito. 
O tempo de um dia é indicado no Elemento de Interface Relógio do Tempo do Dia e sempre 
tem duração de 120 segundos. 
 
Os pedidos são anotados pelo garçom no bloco de notas, representado na tela pelo Elemento 
de Interface Bloco de Anotação dos Pedidos. Os pedidos são feitos sempre que uma pizza é 
terminada e o tempo do dia ainda não foi esgotado e variam de acordo com os sabores 
desbloqueados por Paola até o momento. Como exemplo, considere o pedido: “Brotinho de 
Mussarela”. 
 
A preparação da pizza é feita em três passos – seleção da massa, seleção dos ingredientes, 
preparo do recheio - descritos a seguir. O cozinheiro deve concluir os três passos em um 
tempo determinado a partir do tipo da pizza. Caso o preparo supere o tempo determinado o 
cliente desiste do pedido, cancelando a pizza e acarretando prejuízo ao jogador.  
 
Ao concluir o pedido de pizza, o jogador passa a pizza para o forno e espera pela gorjeta 
enquanto faz outra pizza, caso o tempo do dia ainda não tenha esgotado. 
A satisfação do cliente é inversamente proporcional ao tempo de espera (quanto menor, 
melhor) e proporcional a qualidade da pizza. Cada um dos clientes, descritos na seção 5, é 
mais ou menos conivente com a demora. 
A qualidade da pizza é medida pela confecção correta do pedido do cliente (tamanho e 
ingredientes corretos) e as trocas envolvidas. Assim como os clientes, os ingredientes 
possuem um fator individual de acordo com sua qualidade e dificuldade de obtenção. 
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Figura 06: Tela do jogo Pizzaiolo (Fonte: Manifesto 

Game Studio, 2008) 
Figura 07: Menu do jogo Pizzaiolo. (Fonte: Manifesto 

Game Studio, 2008) 
 
4.5.1.2 Balcão de corte da pizza 
 
Após o término de uma subfase, caso o jogador consiga alto nível de satisfação dos clientes 
ao final do dia (algo em torno de 90%-100%), o jogador desbloqueia a fase de bônus em que 
poderá ganhar bônus de pontuação e tempo. 
 
A fase de bônus consiste no corte da pizza. Assim que a pizza é preparada o jogador precisa 
cortá-la em uma quantidade pré-definida de fatias e o jogador deve cortas às fatias todas com 
o mesmo tamanho. A precisão dos cortes define os prêmios para o jogador. 
 
O corte é feito com cliques na borda da pizza. Cada clique na borda cria um corte da posição 
clicada até o centro da pizza. Assim, para fatiar uma pizza com quatro pedaços, o usuário 
deve fazer quatro cortes com quatro clicks nos lugares apropriados da borda (nesse caso, 
clicks separados por ângulos de 90º).  
 
A posição de cada click não é importante. A conta dos cortes é feita relativo ao ângulo entre 
dois cortes que devem ter o mesmo valor (uma pizza com seis cortes deve ter seis corte com 
aproximadamente 60º cada). 
 
4.5.1.3 Loja de ingredientes 
 
Na loja, o jogador poderá comprar ingredientes com o dinheiro que acumulou durante o jogo. 
Os ingredientes servirão para liberar novos sabores de pizzas. Na tela são apresentados todos 
os ingredientes ainda não disponíveis para preparo das pizzas, ou seja, os ingredientes que 
ainda não foram comprados. A apresentação dos ingredientes é feita pela imagem do mesmo, 
em uma prateleira, com o nome e preço como legendas logo abaixo. 
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Figura 08: Loja de ingredientes do jogo Pizzaiolo (Fonte: Manifesto Game Studio, 2008) 

 
4.5.2 Resultado da avaliação 
 
Como resultados da avaliação do jogo Pizzaiolo foram encontrados os seguintes erros, 
descritos na Tabela 10. Utilizando-se o modelo de Federoff (2002), foram encontrados 19 
erros, enquanto com o uso do modelo de Sweetser e Wyeth (2005) foram encontradas 14 
violações das heurísticas. Se considerássemos os dois resultados unidos teríamos um total de 
25 erros, dos quais 08 estariam na interseção entre as listas de Federoff e de Sweetser e 
Wyeth (Tabela 10, legenda verde). Como exemplo, temos o erro descrito como, “As 
recompensas estão limitadas ao dinheiro ganho no fim de cada fase, que serve 
exclusivamente para comprar mais ingredientes para pizzas diferentes”, como demonstra a 
figura 09, abaixo.  

 
 

Figura 09: Localização dos erros encontrados nas avaliações com as Heurísticas de Federoff (2002) e de 
Sweetser e Wyeth (2005). 

 
Outros 11 erros são exclusivos da avaliação pela lista de Federoff (Tabela 10, legenda 
amarela), como, “O jogo favorece o jogador quando a pizza a ser feita tem poucos 
ingredientes, tornando-a fácil e muito rápida de fazer”.  
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Por fim, mais 06 erros procedentes da lista de Sweetser e Wyeth (Tabela 10, legenda azul) 
completariam a avaliação, como, “A única forma de customização é através da compra de 
novos ingredientes, na qual depende o desenrolar do jogo”. Desta forma foi possível 
confirmar a hipótese inicial de que listas diferentes produzem avaliações diferentes e de que a 
eficácia de uma lista está relacionada ao quanto esta consegue abranger os elementos dos 
jogos. 
 

Heurísticas Federoff 
(2002) 

Sweetser e 
Wyeth (2005) 

MECÂNICA DO JOGO   
Regras   
A dificuldade deve ser ajustável, quando apropriado X X 
Jogo deve ser justo X   
Recompensas   
O jogo deve dar recompensas X X 
As recompensas devem aumentar as capacidades dos 
jogadores assim como as possibilidades de customização 

 X 

DINÂMICA DO JOGO   
Escolhas   
Não deve haver uma única estratégia vencedora X X 
Projetar múltiplos caminhos para solucionar o jogo X  
O jogador deve sentir controle e impacto de suas ações 
no mundo do jogo 

 X 

Narrativa   
Envolver o personagem de maneira fácil e rápida na 
trama do jogo 

X  

Jogadores passam algum tempo pensando nos possíveis 
finais do jogo, portanto este deve ser inesperado 

X  

Jogadores devem se sentir emocionalmente envolvidos 
pelo jogo e personagens (comédia, amor, poder, criação, 
perigo, etc) 

 X 

É importante que se mantenha o interesse do jogador, 
para que este sinta vontade de jogar novamente 

X  

Objetivos   
O jogador não deve poder cometer erros que irão 
impedir o progresso do jogo e que não possuam 
maneiras de recuperar o andamento normal do jogo 

 X 

INTERFACE DO JOGO   
Controles   
Os jogadores devem poder salvar o jogo em diferentes 
status 

X X 

Jogador deve se sentir no controle de seus personagens e 
unidades, e seus movimentos e interações no mundo do 
jogo 

 X 

Respostas   
Respostas devem ser dadas imediatamente para 
demonstrar o controle do usuário 

X X 

A interface deve ser o mínimo intrusiva possível X  
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O jogador deve sempre estar apto a identificar seu status, 
pontuação e objetivo durante o jogo 

X X 

A interface deve ser coerente em controles, cores, 
tipografia e mensagens de diálogo 

X  

Fornecer meios para prevenção e correção de erros 
através de mensagens de aviso 

X  

A arte e os elementos gráficos devem expressar bem sua 
função 

X  

Usar efeitos sensoriais estimulantes X X 
Ajudas   
Ajuda sensível ao contexto deve ser fornecida durante o 
jogo para não estagnar o jogador ou fazê-lo recorrer ao 
manual 

 X 

O jogo deve dar dicas aos jogadores, mas não muitas X  
Ensinar habilidades antes para que o usuário use depois X  
Não esperar que o usuário leia o manual X X 

Tabela 10: Resultado comparativo dos erros encontrados no jogo Pizzaiolo, entre as Heurísticas de Federoff 
(2002) e de Sweetser e Wyeth (2005). 

 
4.6 Considerações 
 
Neste capítulo, vimos que o estudo de heurísticas já vem sendo realizado por diversos autores 
há alguns anos. As abordagens ainda são distintas, porém é importante observar que elas 
podem ser encaradas como complementares, e dessa forma resultar em uma nova lista que 
contemple todos os aspectos importantes componente de um jogo, que é o objeto de estudo 
principal deste trabalho. A partir desta compilação de itens anteriormente abordados por esses 
autores, uma nova categorização será proposta, e através da sua aplicação prática poderá ser 
verificada sua utilidade como forma de avaliação, temas dos próximos capítulos. 
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Capítulo 5 – APLICAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO HEURÍSTICA EM 
JOGOS DIGITAIS 
 
O objetivo geral da pesquisa é a definição de um método de avaliação adequado ao primeiro 
protótipo funcional do produzido durante o processo de desenvolvimento de um jogo digital. 
Para isto, foi necessária uma revisão em alguns métodos existentes na literatura, além de um 
estudo dos elementos componentes dos jogos para servir como coluna estruturadora do 
método. Assim, foi verificada a possibilidade da adequação do método de avaliação com 
heurísticas para este projeto, desta forma, delimitamos como objetivo específico do trabalho a 
construção e validação da lista de heurísticas proposta. Por sua vez, as demais adaptações no 
método foram arbitradas e ilustram uma possibilidade que servirá como parâmetro para 
experimentos futuros. 
 
Neste capítulo está descrita a lista de heurísticas proposta neste projeto na seção 5.1 e seu 
respectivo mapeamento nas categorias de experiência do jogador na seção 5.2, seguido da 
descrição do método de avaliação heurística e do método auxiliar F.I.P. de categorização de 
erros, nas seções 5.3 e 5.4 respectivamente. Na seção 5.5 são explicadas as modificação feitas 
no método original para a aplicação no primeiro protótipo funcional de um jogo digital.  A 
seção 5.6 contém a metodologia de análise de dados produzidos no teste de validação do 
estudo descrito na 5.7. 
 
5.1 Lista de heurísticas proposta 
 
Através do estudo teórico dos elementos que compõem o jogo realizado no Capítulo 1 
podemos verificar o enunciado das heurísticas então definirmos uma lista que contemple 
corretamente os elementos que compõem o jogo.  
 
Podemos observar a heurística “Regras devem ser consistentes” no argumento de Salen e 
Zimmerman (2004): “regras não devem ter ambigüidades”, assim como sua definição de 
recompensas onde afirmam que cada ação do jogador deve resultar em uma recompensa 
predeterminada como na heurística “O jogo deve dar recompensas”. 
 
Rouse (2001) afirma que os jogadores devem ser capazes de manipular o mundo do jogo tão 
intuitivamente quanto o mundo real, ou de maneira mais simplificada, corroborando com as 
heurísticas “Controles devem ser intuitivos e mapeados de maneira natural” e “Minimizar 
controles”. Para o elemento Respostas, Rouse (2001) determina que um bom sistema de 
respostas é aquele que é capaz de manter o jogador informado dos eventos dentro do jogo, 
condensando uma grande quantidade de informações, idéia que converge com a heurística “O 
jogador deve estar apto a identificar seu status, pontuação e objetivo durante o jogo”. A 
heurística “Usar efeitos táteis, visuais e auditivos estimulantes” foi expandida para “Usar 
efeitos sensoriais estimulantes. Podendo estes estímulos ser de natureza tátil, visual, 
auditivos, cinestésico, do equilíbrio, do pensamento, da palavra e da vida”. A heurística do 
elemento Ajudas, “Ensinar habilidade antes para que o usuário use depois”, por sua vez 
necessita de um pequeno ajuste em seu enunciado sendo reescrita para “Ensinar habilidades 
sob demanda para que o usuário as use quando necessário” considerando o estudo de Gee 
(2004). 
 
Foi possível também verificar as definições das heurísticas da Dinâmica do Jogo como “Não 
deve existir uma única estratégia vencedora” pertencente ao elemento Escolhas, como 
mencionado por Rolling e Morris (2003) sobre o problema da estratégia dominante. Dentro 
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de Objetivos podemos observar a existência de idéias semelhantes como em “Fadiga do 
jogador é minimizada variando-se atividades e ritmo durante o jogo” que faz paralelo com o 
pensamento de Fullerton (2008) quando afirma que objetivos podem ser combinados de 
várias maneiras para tornar os jogos mais interessantes. Para o elemento Narrativa, também 
não foi necessário modificar as heurísticas por estas demonstrarem consistência em relação 
ao trabalho de Järvinen (2008), por exemplo, a heurística “A narrativa deve contextualizar o 
sistema do jogo”.  
 
A heurística “Encorajar a competição e/ou cooperação entre os jogadores” foi acrescida de 
outros tipos de interação social, resultando no enunciado: “Encorajar a competição, 
cooperação, exibição e coordenação entre os jogadores”.  
 
Esta verificação e análise extensiva das heurísticas resultaram em uma nova lista de 
heurísticas que foi utilizada para os experimentos práticos deste trabalho com o propósito de 
validá-la e descrita a seguir: 
 
MECÂNICA DO JOGO 
 
Regras: 
 
Regras devem ser consistentes; 
 Regras não podem se contradizer e, caso determinada ação favorece o jogador não deve 

existir outra regra que diga o contrário. A exceção deve estar contida dentro da regra 
original. 

 
Regras devem priorizar a habilidade do jogador e não fatores randômicos; 
 Jogos baseados em pura sorte frustram o jogador que não sente estar aprendendo nada. 
 
Evitar estagnação; 
 As regras devem favorecer a evolução do jogo e do jogador. O sistema do jogo deve 

prever regras para a evolução do jogo como a inserção de novos itens ou variação dos 
antigos. 

 
Deve ser natural e possuir peso e ritmo corretos; 
 Regras devem seguir a ordem natural dos acontecimentos imitando o mundo real. Ex: 

Primeiro verifica-se o golpe acertou e caso haja um sucesso só então o dano desse 
ataque é calculado. 

 
Regras devem ser simplificadas, evitando trivialidades; 
 Regras não precisam descrever o funcionamento do mundo de maneira real, a menos 

que esse seja o propósito do jogo, detalhes devem ser removidos em beneficio da 
fluidez do jogo. Para se verificar se o disparo de uma flecha, em condições normais de 
jogo, acertou poucas ações devem ser executadas, por exemplo: um único rolar de 
dados, ao invés de se calcular a velocidade do vento, a pressão atmosférica, considerar 
o material de confecção da flecha e a aerodinâmica da ponta da flecha. 

 
A dificuldade deve ser ajustável, quando apropriado; 
 O jogador deve decidir se quer jogar o jogo mais fácil ou mais difícil. 
 
Jogo deve ser justo; 
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 Regras não devem favorecer a ninguém a menos que haja uma razão para isso. 
 Fornecer recursos equivalentes aos jogadores; 
 Ex: em jogos em que os jogadores podem escolher seus avatares estes devem ter 

habilidades diferentes, porém equivalentes. 
 
 Inteligência artificial deve ser coerente com a realidade apresentada ao jogador, porém de 

forma imprevisível; 
 Ex: em Resident Evil 4 os zumbis do jogo reagem de maneira quase humana quando o 

personagem do jogador mira sua arma em suas cabeças, tentando se esquivar, ora 
colocando as mãos em frente ao rosto, ora abaixando-se. 

 
Recompensas: 
 
O jogo deve dar recompensas; 
 Recompensas devem fazer parte da mecânica do jogo. 
 
Evitar que combinações de novas habilidades destruam o balanço do jogo; 
 Os poderes que os jogadores vão adquirindo durante o jogo não devem tornar o jogo 

fácil demais. 
 
 Assegurar que atributos pelos quais o jogador pague obedeçam a um critério específico 

predefinido; 
 O critério de evolução dos personagens deve seja claro e coerente. Se a cada 1000 

pontos o jogador tem direito a escolher um dos atributos do seu personagem para 
aumentar, este aumento deve ser igual para todos os atributos, pois o preço que se está 
pagando é o mesmo. 

 
As recompensas devem aumentar as capacidades dos jogadores assim como as possibilidades 
de customização. 
 Recompensas não devem substituir suas habilidades que os personagens já possuíam. 

Ex: o personagem possui um golpe especial onde combina 3 golpes simples, quando o 
personagem evoluir ele ganhará uma nova combinação de 4 golpes, porém ele ainda 
deve ser capaz de executar a antiga seqüência. Ex: Itens novos devem ser acrescentados 
como roupas e acessórios que não influenciarão nas regras, porém tornará o 
personagem único. 

 
DINÂMICA DO JOGO 
 
Escolhas 
 
“Um bom jogo deve ser fácil de aprender e difícil de alcançar a maestria” (Nolan Bushnell); 
 
Permitir que os usuários criem conteúdo; 
 O usuário deve de alguma forma poder customizar seu jogo. Ex: O jogo Warcraft III 

possui um editor de cenários que possibilita aos jogadores criar cenários que depois 
serão usados em partidas com outros jogadores. 
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Não deve haver uma única estratégia vencedora; 
 O jogo deve possibilitar a criação de estratégias. Não deve existir uma ação ou 

seqüência de ações que sempre se sobreponham as outras escolhas do jogador ou o 
jogador ficará desinteressado por causa da repetição excessiva. 

 
Incluir o maior número de elementos com os quais o jogador possa interagir; 
 À medida que a quantidade de elementos com os quais o jogador possa interagir 

aumentar, mais ele terá a aprender, o que irá manter seu interesse. 
 
Projetar múltiplos caminhos para solucionar o jogo; 
 O jogador deve poder explorar múltiplos caminhos para chegar aos mesmos objetivos. 
 
Criar o mundo como se seu personagem estivesse lá ou não; 
 Os personagens do mundo do jogo devem fazer parte deste e não serem colocados lá 

aleatoriamente esperando pelas ações do personagem do jogador. 
 
Se o jogo não puder possuir modos, isso deve ser percebido pelo usuário; 
 Se o jogo puder possuir vários modos de jogo, esses modos deverão ser explorados. 
Possuir uma carga apropriada de esforço cognitivo, perceptivo e de memória; 
 
Descobertas durante o jogo para estimular o jogador; 
 O fato de descobrir algo que não era sabido anteriormente como habilidades, 

conhecimento, etc, faz com o que o interesse do jogador perdure durante a partida. 
 
As primeiras ações do jogador podem ser dolorosas, mas devem resultar em respostas 

positivas e imediatas; 
 Os erros dos jogadores devem motivá-los a continuar jogando. 
 
Desafios são experiências positivas; 
 A partir do momento que o desafio não é tido como uma impossibilidade ele sempre 

vai servir de estímulo para que o jogador continue jogando. 
 
Jogadores não devem ser distraídos por tarefas não importantes em detrimento de outras que 
ele queira ou precise realizar; 
 Aventuras paralelas devem ser opcionais. 
 
Pressionar o usuário, porém não frustrá-lo; 
 O jogo deve ser difícil, não impossível. 
 
Encorajar competição, cooperação, exibição e coordenação entre os jogadores; 
 Criação de rankings na internet. 
 
Promover suporte a comunidades dentro e fora do jogo; 
 Fóruns de discussão, criação de grupos e guildas. 
 
Dar suporte para comunicação entre jogadores; 
 Envio de mensagens de texto ou de voz durante o jogo. 
 
O jogador deve sentir controle e impacto de suas ações no mundo do jogo; 
 Mudanças feitas pelo jogador no mundo do jogo devem ser persistentes; 
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Narrativa 
 
A narrativa deve contextualizar o sistema do jogo; 
 A metáfora da narrativa deve dar um significado à Mecânica do jogo possibilitando a 

interpretação de seu sistema pelo jogador, em uma única visão consistente; 
 
Possuir uma boa história, o jogador está interessado nela; 
 
Envolver o personagem de maneira fácil e rápida na trama do jogo. 
 
Jogadores passam algum tempo pensando nos possíveis finais do jogo, portanto este deve ser 

inesperado; 
 Finais inesperados agregam valor ao jogo. 
 
Jogadores devem se sentir emocionalmente envolvidos pelo jogo e personagens (comédia, 

amor, poder, criação, perigo, etc); 
 
Os jogadores estão interessados nos personagens por se identificarem com eles ou por lhe 
despertarem interesse ou por se desenvolverem, evoluírem durante o desenrolar do jogo; 
 
É importante que se mantenha o interesse do jogador, para que este sinta vontade de jogar 

novamente; 
 
Objetivos 
 
O objetivo geral do jogo deve estar claro e ser apresentado o mais cedo possível; 
 
A jogabilidade deve ser balanceada de modo a não existir somente um meio para vencer; 
 Se o jogo permitir deve existir mais de uma condição de vitória. 
 
O nível de desafio deve aumentar de acordo com o progresso do jogador durante jogo; 
 
Fadiga do jogador é minimizada variando-se atividades e ritmo durante o jogo; 
 
O jogador não deve poder cometer erros que irão impedir o progresso do jogo e que não 
possuam maneiras de recuperar o andamento normal do jogo; 
 Não devem existir caminhos sem volta para o jogador. 
 
INTERFACE DO JOGO 
 
Controle 
 
Controles devem ser customizáveis; 
 Ex: em First Person Shooters para PC’s o botão esquerdo do mouse é o botão de 

disparo, porém isso deve ser passível de customização para favorecer também aos 
canhotos. 
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Controles devem ser intuitivos e mapeados de maneira natural; 
 Ex: em First Person Shooters para consoles o botão do joystick com a posição mais 

parecida com a de um gatilho de uma arma deve ser usado como botão de disparo. 
 
Minimizar controles; 
 Utilizar o “botão de ação” para realizar tarefas diferentes de acordo com o contexto, 

como por exemplo, em Resident Evil 4, quando o personagem precisa abrir portas, 
empurrar grandes objetos, chutar inimigos, falar com outros personagens. 

 
Seguir os padrões de configuração dos controles de outros jogos similares para encurtar a 
curva de aprendizado; 
 Ex: Em First Person Shooters para PC’s o botão esquerdo do mouse é o botão de 

disparo. 
 
Os controles devem ser básicos suficientes para serem aprendidos rapidamente e ainda 
expansíveis para opções avançadas; 
 Ex: Golpes combinados em X-Men: Legends, onde existem dois botões para dar 

golpes, mas determinadas seqüências de golpes causam ainda mais dano. 
 
Os jogadores devem poder salvar o jogo em diferentes status; 
 O jogador deve ter acesso à opção de salvar o jogo a qualquer momento do jogo. 
 
Jogador deve se sentir no controle de seus personagens e unidades, e seus movimentos e 
interações no mundo do jogo; 
 
Respostas 
 
Respostas devem ser dadas imediatamente para demonstrar o controle do usuário; 
 Os personagens devem executar imediatamente os comandos do jogador. 
 
A interface deve ser o mínimo intrusiva possível; 
 Deixar o maior espaço possível para o ambiente de jogo, a interface gráfica deve 

ocupar o menor espaço possível do monitor deixando uma maior área para a 
visualização ambiente do jogo. Ex: Em Doom 3. 

 
Deve-se considerar esconder a interface nativa do dispositivo; 
 Ex: Para Pc’s deve-se esconder a interface do sistema operacional. 
 
O jogador deve sempre estar apto a identificar seu status, pontuação e objetivo durante o 

jogo; 
 
A interface deve ser coerente em controles, cores, tipografia e mensagens de diálogo; 
 Ex: Em Resident Evil 4 os itens deixados pelo chão brilham de diferentes cores, 

vermelho para armas, branco para dinheiro e jóias e verde para itens curativos. 
 
Minimizar os níveis de menu na interface; 
 Para se alcançar determinada opção do menu não deve ser necessário abrir muitas abas 

de menu ou janelas. 
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O menu deve fazer parte do jogo; 
 O menu deve acompanhar a temática do jogo, para jogos com cenários futuristas os 

menus devem parecer futuristas. 
 
Utilizar sons para fornecer respostas significativas; 
 Um som para “ganhou pontos” e outro para “perdeu vida”. 
 
Fornecer meios para prevenção e correção de erros através de mensagens de aviso; 
 Se o jogo puder ser resetado uma mensagem de aviso deverá aparecer para certificar de 

que o usuário realmente deseja fazer isso. 
 
A arte e os elementos gráficos devem expressar bem sua função. 
 A representação dos elementos do jogo deve ser clara, ou seja, o usuário deverá 

identificar todos os elementos gráficos do jogo e seu significado. Ex.: a representação 
de uma espada deve ser clara o suficiente para não ser confundida com um bastão. 

 
Usar efeitos sensoriais estimulantes; 

Podendo estes estímulos ser de natureza tátil, visual, auditivos, cinestésico, do 
equilíbrio, do pensamento, da palavra e da vida. 

 
Ajuda 
 
Ajuda sensível ao contexto deve ser fornecida durante o jogo para não estagnar o jogador ou 
fazê-lo recorrer ao manual; 
 
O jogo deve dar dicas aos jogadores, mas não muitas; 
 Ex: em Prince of Persia: The Warrior Within, em momentos que exige do jogador 

executar movimentos realmente complexos a câmera que antes era controlada pelo 
jogador é fixada em um ponto que indica para onde o personagem deve se dirigir, 
ajudando o jogador, porém sem excluí-lo da ação. 

 
Fornecer um tutorial interessante e envolvente que imite a jogabilidade original; 
 O jogador deve aprender dentro do próprio jogo como jogá-lo. 
 
Ensinar habilidades sob demanda para que o usuário as use quando necessário; 
 Caso uma habilidade especial seja indispensável ao avatar do jogador para passar por 

determinado ponto do jogo, essa habilidade deve ser ensinada ao jogador antes que ela 
se faça necessária. 

 
Não esperar que o usuário leia o manual; 
 O manual de instruções não deve ser o único local a conter algum tipo de informação 

vital para o desenrolar do jogo. 
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5.2 Mapeamento das heurísticas nas experiências do jogador 
 
A lista de heurística proposta neste trabalho foi mapeada nas categorias de experiência do 
usuário apresentadas no capítulo 2 com o intuito de inferir o tipo de impacto que os erros 
encontrados na avaliação do jogo teriam no usuário final. Desta forma a lista de heurísticas 
foi também organizada nas seis categorias de experiência, Sensorial, Social, Sentimental, de 
Uso, de Motivação e Cognitiva, originando a tabela 11, a seguir: 
 

Heurísticas de Experiência do Jogador 
Cognitiva 
Possuir uma carga apropriada de esforço cognitivo, perceptivo e de memória 
Inteligência artificial deve ser coerente com a realidade apresentada ao jogador, porém de 
forma imprevisível 
Descobertas durante o jogo para estimular o jogador 
Ajuda sensível ao contexto deve ser fornecida durante o jogo para não estagnar o jogador 
ou fazê-lo recorrer ao manual 
O jogo deve dar dicas aos jogadores, mas não muitas 
Fornecer um tutorial interessante e envolvente que imite a jogabilidade original 
Ensinar habilidades antes para que o usuário use depois 
Não esperar que o usuário leia o manual 
O objetivo geral do jogo deve estar claro e ser apresentado o mais cedo possível 
Emocional 
Jogadores passam algum tempo pensando nos possíveis finais do jogo, portanto este deve 
ser inesperado 
Jogadores devem se sentir emocionalmente envolvidos pelo jogo e personagens (comédia, 
amor, poder, criação, perigo, etc) 
Os jogadores estão interessados nos personagens por se identificarem com eles ou por lhe 
despertarem interesse ou por se desenvolverem, evoluírem durante o desenrolar do jogo 
As recompensas devem aumentar as capacidades dos jogadores assim como as 
possibilidades de customização 
A narrativa deve contextualizar o sistema do jogo 
Possuir uma boa história, o jogador está interessado nela 
Envolver o personagem de maneira fácil e rápida na trama do jogo 
Fornecer consistência entre os elementos do jogo e a história do jogo para não gerar 
descrença 
Criar o mundo como se seu personagem estivesse lá ou não 
Motivação 
As primeiras ações do jogador podem ser dolorosas, mas devem resultar em respostas 
positivas e imediatas 
Desafios são experiências positivas 
Jogadores não devem ser distraídos por tarefas não importantes em detrimento de outras 
que ele queira ou precise realizar 
É importante que se mantenha o interesse do jogador, para que este sinta vontade de jogar 
novamente 
Pressionar o usuário, porém não frustrá-lo 
A dificuldade deve ser ajustável, quando apropriado 
Jogo deve ser justo 
Fornecer recursos equivalentes aos jogadores 
O jogo deve dar recompensas 
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Evitar que combinações de novas habilidades destruam o balanço do jogo 
“Um bom jogo deve ser fácil de aprender e difícil de alcançar a maestria” (Nolan Bushnell) 
Permitir que os usuários criem conteúdo 
Não deve haver uma única estratégia vencedora 
Projetar múltiplos caminhos para solucionar o jogo 
Se o jogo não puder possuir modos, isso deve ser percebido pelo usuário 
A jogabilidade deve ser balanceada de modo a não existir somente um meio para vencer 
O nível de desafio deve aumentar de acordo com o progresso do jogador durante jogo 
Fadiga do jogador é minimizada variando-se atividades e ritmo durante o jogo 
O jogador não deve poder cometer erros que irão impedir o progresso do jogo e que não 
possuam maneiras de recuperar o andamento normal do jogo 
Sensorial 
Usar efeitos táteis, visuais e auditivos estimulantes 
A interface deve ser coerente em controles, cores, tipografia e mensagens de diálogo 
Utilizar sons para fornecer respostas significativas 
A arte e os elementos gráficos devem expressar bem sua função 
Social 
Encorajar competição e/ou cooperação entre os jogadores 
Promover suporte a comunidades dentro e fora do jogo 
Dar suporte para comunicação entre jogadores 
Operacional 
Jogador deve se sentir no controle de seus personagens e unidades, e seus movimentos e 
interações no mundo do jogo 
O jogador deve sentir controle e impacto de suas ações no mundo do jogo 
Regras devem priorizar a habilidade do jogador e não fatores randômicos 
Evitar estagnação 
Deve ser natural e possuir peso e ritmo corretos 
Regras devem ser simplificadas, evitando trivialidades 
Assegurar que atributos pelos quais o jogador pague obedeçam a um critério específico pré-
definido 
Controles devem ser customizáveis 
Controles devem ser intuitivos e mapeados de maneira natural 
Minimizar controles 
Seguir os padrões de configuração dos controles de outros jogos similares para encurtar a 
curva de aprendizado 
Os controles devem ser básicos suficientes para serem aprendidos rapidamente e ainda 
expansíveis para opções avançadas 
Os jogadores devem poder salvar o jogo em diferentes status 
Respostas devem ser dadas imediatamente para demonstrar o controle do usuário 
A interface deve ser o mínimo intrusiva possível 
Deve-se considerar esconder a interface nativa do dispositivo 
O jogador deve sempre estar apto a identificar seu status, pontuação e objetivo durante o 
jogo 
Minimizar os níveis de menu na interface 
O menu deve fazer parte do jogo 
Fornecer meios para prevenção e correção de erros através de mensagens de aviso 
Incluir o maior número de elementos com os quais o jogador possa interagir 
Regras devem ser consistentes 

Tabela 11: Mapeamento das heurísticas nas experiências do jogador. 
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5.3 Adequação do método e procedimento 
 
O procedimento de aplicação do método de heurísticas foi adaptado para se adequar às 
necessidades do artefato avaliado. A primeira alteração diz respeito ao uso da própria lista de 
heurísticas, pois, considerando que o primeiro protótipo funcional engloba apenas as 
principais características do jogo, foi tomada a decisão de não utilizar todas as heurísticas em 
sua avaliação. Para isto, uma fase de preparação foi adicionada ao método, onde o game 
designer do projeto deveria remover os princípios que seu protótipo propositalmente não 
respeitaria. Desta forma, o game designer do projeto deveria ter acesso prévio à lista 
completa de heurísticas e ficando ao seu critério a escolha das heurísticas que serão aplicadas 
no teste. Por exemplo: em mais de um projeto, os designers definiram que seria possível jogar 
através da internet, porém o suporte a conexão à rede não faz parte do escopo da fase de 
primeiro protótipo funcional, logo a heurística relacionada à comunicação entre os jogadores 
deveria ser excluída do processo. Esta abordagem se mostrou possível para a aplicação deste 
método apenas por estarmos avaliando jogos, objetos que são essencialmente diferentes de 
software de produção como salientamos no Capítulo 3. 
 
Diferentemente do método original realizado em duas etapas, a etapa de coleta de problemas 
e de categorização dos erros através do método F.I.P., a avaliação foi executada em uma 
única etapa onde os avaliadores deveriam apontar as falhas e classificá-las. Essa alteração 
torna o método mais ágil, requisitando apenas uma rodada de avaliação dos especialistas. 
Desta forma, ao realizar a compilação dos erros encontrados na avaliação, nos casos em que 
os avaliadores não atribuíram valor a determinado erro, este receberia o critério “0”. Por 
exemplo, em um teste com três avaliadores, os dois primeiros atribuíram a um erro os 
conceitos “1” e “2”, respectivamente, porém o terceiro avaliador não relacionou este erro, 
desta forma, na tabulação final constaria o trio (1, 2, 0). 
 
Originalmente, a fórmula utilizada para o cálculo da categorização de um erro era a média 
aritmética. Contudo, a abordagem descrita anteriormente causaria o acúmulo de “zeros” no 
cálculo da categorização dos erros encontrados pelos avaliadores, gerando uma subestimação 
dos erros, deixando de refletir a realidade dos dados. Por exemplo, em um trio (3, 3, 0) 
teríamos um resultado igual à “2”. Porém, este erro deveria ser categorizado como “3” ao 
invés de “2” seguindo a avaliação da maioria dos avaliadores.Para contornar esse problema 
outras duas formas de abordar os dados foram pesquisadas, através da mediana e utilizando-
se a moda. A mediana é o valor no centro de um grupo de números, por exemplo, se 
considerarmos os grupo (0, 4, 7, 9, 65), sua mediana será “7”, pois este valor divide a 
seqüência em duas metades com valores menores e outra com valores maiores que “7”. 
Porém, esta função estatística não se mostrou adequada para a categorização dos erros da 
avaliação através de heurísticas, pois poderia degenerar avaliações do tipo (2, 0, 0), onde a 
mediana seria “0”, desprezando o erro. 
 
Desta forma, uma solução matemática foi modela a partir do uso da Moda. O conceito 
estatístico de Moda determina o valor que mais se repete em uma população. Então, o 
problema poderia ser solucionado através de uma média ponderada entre a moda e a média 
aritmética. Dada por: 
 

 
 

O próximo passo é a determinação do peso “p” ideal para cada conjunto de notas de uma 
avaliação. De acordo com modelos empíricos de avaliação, uma engenharia reversa foi 



 

85 
 

aplicada para descobrir qual a função que melhor se adaptaria para modelar a escolha 
automática de um peso correto. O resultado desta investigação mostrou que o peso é 
distribuído normalmente de acordo com a média e o desvio padrão das amostras. Então o 
valor de “p” é calculado como resultado da função gaussiana onde σ = desvio padrão, µ = 
média e o valor do parâmetro é a própria moda. 
 

 
 

O desvio padrão Sigma foi calculado de acordo com a seguinte definição: 
 

 
Onde N é o número de indivíduos da população, xi é o elemento e  é a média. Utilizando 
p~N(σ,µ) podemos observar que a importância da Moda cresce quando se aproxima da 
Média, como mostra a figura X. Na existência de mais de uma moda toma-se a maior como 
referência. 
 
Para realizar a análise e avaliação do jogo objeto de estudo, foi adotado o seguinte processo: 
 
A partir do relatório de problemas encontrados no jogo produzido por cada especialista e a 
categorização dos problemas através do método F.I.P. verificou-se a quantidade de problemas 
apresentados, as categorias as quais eles pertenciam e a gravidade de cada problema, 
resultando em uma ordem de prioridade a ser seguida para a solução destes. 
 
Para a análise da eficácia do método proposto (Método de avaliação por Heurísticas): 
 
Duas formas diferentes de coleta de dados foram adotadas para realizar para a validação do 
teste aplicado. Na primeira, foram obtidos resultados estatísticos a partir dos dados coletados 
nos relatórios de problemas, apresentados pelos especialistas na avaliação dos jogos, onde se 
relacionou: 
 
- Quantidade de problemas encontrados x Quantidade de avaliadores que o identificaram, 
para que se averiguasse a importância ou não da participação de mais de um especialista no 
teste, uma vez que um dos seus objetivos principais é encontrar uma maior variedade de erros 
a partir da divisão, do detalhamento das heurísticas e da quantidade de avaliadores proposta; 
 
- Gravidade dos erros x Quantidade de avaliadores que o identificaram, para que fosse 
observada qual a relação existente entre esses dois fatores, partindo do princípio de que 
quanto mais especialistas apontarem o mesmo erro maior a chance de este ser grave. E, a 
partir daí, verificar se o método de heurísticas facilitou essa identificação. Outro fator 
importante a ser observado é a quantidade de especialistas que encontraram os erros menores 
e cosméticos, o que confirmaria que esses são problemas discretos e de difícil identificação e, 
portanto nos mostrando o quão importante é a quantidade de especialista para que um maior 
número desses problemas seja encontrado. 
 
- Média dos erros por categoria de experiência do jogador, para que fosse inferida qual a 
categoria de experiência do jogador que sofreria maior impacto causado pelos erros 
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encontrados no jogo, a média obtida pela divisão do total de erros pela soma dos valores 
atribuídos a cada erro encontrado. Desta forma, mesmo que uma categoria de experiência do 
jogador não possua o maior número de erros ainda sim poderá ter maior influência na 
experiência do usuário. 
 
5.4 Experimento 
 
Para a validação da lista de heurísticas propostas e do método escolhido, o teste foi aplicado 
no jogo Pizzaiolo desenvolvido pela empresa Manifesto Game Studio e implementado com 
tecnologia Flash para plataformas PC. 
 
O teste foi executado por três alunos do curso de graduação em design da Universidade 
Federal de Pernambuco após cursarem a disciplina de Design de Jogos Eletrônicos. Durante a 
disciplina os alunos foram submetidos a aulas teóricas e práticas sobre o desenvolvimento de 
jogos e ao longo do semestre desenvolveram um projeto experimental. O projeto 
experimental da disciplina consistiu na realização de todas as etapas do processo de design de 
um jogo, exploração do problema, geração de alternativas, seleção de alternativas, 
desenvolvimento do produto e testes. Essas etapas foram necessárias para aprimorar os 
conhecimentos dos alunos permitindo que estes se tornassem especialistas para poderem 
aplicar o teste como recomenda Nielsen (1993). 
 
5.4.1 Resultado da avaliação do jogo Pizzaiolo 
 
Os erros foram organizados de acordo com a heurística violada seguido da descrição do 
problema encontrado, uma sugestão de solução, a categoria em que foi classificado e o 
número de avaliadores que o identificaram. Como no exemplo abaixo, no quadro 01. Os 
demais erros encontrados no teste estão relacionados no Anexo 1. 
 
Heurística violada: As recompensas devem aumentar as 
capacidades dos jogadores assim como as possibilidades de 
customização 

Categoria: 2 

Descrição do problema: A única forma de customização é 
através da compra de novos ingredientes, na qual depende 
o desenrolar do jogo.  

Nº de avaliadores que 
identificaram o problema: 01 

Sugestão de solução: Outras maneiras de customização poderiam ser implementadas, como a 
inclusão de elementos opcionais nas pizzas (ex.: bordas recheadas). 
Quadro 01: Exemplo de apresentação e classificação dos erros encontrados pelo método de avaliação através de 

heurísticas no teste com o jogo Pizzaiolo. 
 
Abaixo, o quadro 02, mostra a quantidade de heurísticas selecionadas em cada elemento do 
jogo Pizzaiolo. Totalizando 52 heurísticas utilizadas no teste: 
 

Mecânica do Jogo Dinâmica do Jogo Interface do Jogo 
Regras Recompensas Escolhas Objetivos Narrativa Controles Respostas Ajudas 

7 4 11 3 6 6 10 5 
Quadro 02: Quantidade de heurísticas selecionadas em cada elemento para o jogo Pizzaiolo. 

 
 
 
 



 

87 
 

Abaixo, o quadro 03, mostra a quantidade de erros encontrados em cada elemento do jogo 
Pizzaiolo. Totalizando 32 erros encontrados na avaliação: 
 
 

Mecânica do Jogo Dinâmica do Jogo Interface do Jogo 
Regras Recompensas Escolhas Objetivos Narrativa Controles Respostas Ajudas 

4 2 7 2 3 3 7 4 
Quadro 03: Quantidade de erros encontrados em cada elemento do jogo Pizzaiolo. 

 
A relação entre o número de heurísticas selecionadas para o teste e o numero de erros 
encontrados gerou uma taxa de uso das heurísticas na avaliação de 61%.  
 
No jogo Pizzaiolo, a relação Quantidade de problemas encontrados x Quantidade de 

avaliadores (tabela 12), observou-se que 25% dos problemas foram identificados por todos 
os participantes, 31% foram identificados por 2 participantes e 44% foram identificados por 
apenas 1 participante. 
 
 Quantidade de avaliadores 

1 2 3 
Gravidade 
dos erros 

Problema Cosmético 12 2 0 
Problema Menor 2 5 1 
Problema Maior 0 3 4 
Problema 
Catastrófico 

0 0 3 

Tabela 12: Gravidade dos erros x Quantidade de avaliadores que o identificaram no jogo Pizzaiolo. 
 
O tipo de experiência mais prejudicado pelos erros encontrados no jogo Pizzaiolo foi a 
categoria de experiência emocional, pois, apesar de não possuir a maior quantidade de erros é 
a que possui a maior média entre a relação quantidade de erros e a gravidade destes erros, 
como mostra a tabela 13. Desta forma, podemos inferir um maior impacto neste tipo de 
experiência do jogador, tornando este jogo não adequado para jogadores que buscam uma 
conexão emocional com o jogo. 
 
 Total de erros Somas das 

gravidades dos erros 
Média 

Sensorial 3 6 2 
Emocional 6 17 2.83 
Social 0 0 0 
Cognitiva 5 8 1.6 
De motivação 9 15 1.66 
De uso 9 18 2 

Tabela 13: Média dos erros por categoria de experiência do jogador. 
 
5.4.2 Considerações sobre o experimento 
 
No intuito de avaliar a eficácia do método proposto é importante destacarmos que 44% dos 
erros foram encontrados por apenas um participante o que nos dá indícios da importância da 
participação de mais de um especialista como recomenda Nielsen (1993), pois dessa forma 
uma maior quantidade de problemas pode ser encontrada. 
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A partir da análise do cruzamento da Gravidade dos erros com a quantidade de avaliadores 
que o identificaram, Tabela 13, podemos perceber uma distribuição coerente dos dados. Por 
exemplo, os erros com categorização mais alta, problema maior ou problema catastrófico, 
foram registrados por todos os avaliadores, confirmando que erros graves são facilmente 
identificados por especialistas. Seguindo o mesmo raciocínio, o acúmulo de problemas 
cosméticos, de difícil apontamento, encontrados por apenas 1 avaliador também foi maior, 
total de 12, que reforça a necessidade de múltiplos avaliadores. 
 
A lista de erros encontrados no experimento foi comparada com as listas de heurísticas de 
Federoff (2002) e, Sweetser e Wyeth (2005), em uma análise similar ao experimento piloto, 
como demonstra a tabela abaixo. Desta forma, 8 erros teriam sido encontrados por todas as 
três listas (legenda verde), 11 erros teriam sido encontrados pela lista proposta e pela lista de 
Federoff (legenda amarela), 6 erros teriam sido encontrados pela lista proposta e pela lista de 
Sweetser e Wyeth e por fim outros 7 erros teriam sido encontrados apenas pela lista proposta 
neste trabalho (legenda vermelha) (Figura 10).  
 

 
Figura 10: Localização dos erros encontrados na avaliação no teste do jogo Pizzaiolo 

 
Portanto, se faz necessária uma análise da natureza dos 7 erros encontrados apenas pela lista 
proposta neste trabalho. 5 dos 7 erros foram categorizados como problemas cosméticos que 
seriam corrigidos apenas em uma situação na qual a equipe dispusesse de tempo extra. 
Porém, os outros dois erros foram categorizados com nível 3 pelo método F.I.P., problemas 
de impacto maior com alta prioridade para correção. Desta forma, mostramos que erros 
graves do jogo poderiam ser equivocadamente ignorados se avaliado apenas com apenas uma 
das listas apresentadas nesta pesquisa. Assim, podemos demonstrar como a lista de 
heurísticas proposta foi eficaz em sua função de auxiliar aos especialistas durante a avaliação, 
proporcionando uma avaliação mais completa do jogo como mostra a Tabela 14. 
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Heurísticas 
Federoff 
(2002) 

Sweetser 
e Wyeth 
(2005) 

Breyer 
(2008) 

MECÂNICA DO JOGO    
Regras    
Regras devem ser consistentes   X 
Regras devem priorizar a habilidade do jogador e não 
fatores randômicos 

  X 

A dificuldade deve ser ajustável, quando apropriado X X X 
Jogo deve ser justo X  X 
Recompensas    
O jogo deve dar recompensas X X X 
As recompensas devem aumentar as capacidades dos 
jogadores assim como as possibilidades de 
customização 

 X X 

DINÂMICA DO JOGO    
Escolhas    
Não deve haver uma única estratégia vencedora X X X 
Projetar múltiplos caminhos para solucionar o jogo X  X 
As primeiras ações do jogador podem ser dolorosas, 
mas devem resultar em respostas positivas e imediatas 

  X 

O jogador deve sentir controle e impacto de suas ações 
no mundo do jogo 

 X X 

Narrativa    
A narrativa deve contextualizar o sistema do jogo   X 
Envolver o personagem de maneira fácil e rápida na 
trama do jogo 

X  X 

Jogadores passam algum tempo pensando nos possíveis 
finais do jogo, portanto este deve ser inesperado 

X  X 

Jogadores devem se sentir emocionalmente envolvidos 
pelo jogo e personagens (comédia, amor, poder, criação, 
perigo, etc) 

 X X 

Os jogadores estão interessados nos personagens por se 
identificarem com eles ou por lhe despertarem interesse 
ou por se desenvolverem, evoluírem durante o 
desenrolar do jogo 

  X 

É importante que se mantenha o interesse do jogador, 
para que este sinta vontade de jogar novamente 

X  X 

Objetivos    
Fadiga do jogador é minimizada variando-se atividades 
e ritmo durante o jogo 

  X 

O jogador não deve poder cometer erros que irão 
impedir o progresso do jogo e que não possuam 
maneiras de recuperar o andamento normal do jogo 

 X X 

INTERFACE DO JOGO    
Controles    
Os controles devem ser básicos suficientes para serem 
aprendidos rapidamente e ainda expansíveis para opções 
avançadas 

  X 
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Os jogadores devem poder salvar o jogo em diferentes 
status 

X X X 

Jogador deve se sentir no controle de seus personagens 
e unidades, e seus movimentos e interações no mundo 
do jogo 

 X X 

Respostas    
Respostas devem ser dadas imediatamente para 
demonstrar o controle do usuário 

X X X 

A interface deve ser o mínimo intrusiva possível X  X 
O jogador deve sempre estar apto a identificar seu 
status, pontuação e objetivo durante o jogo 

X X X 

A interface deve ser coerente em controles, cores, 
tipografia e mensagens de diálogo 

X  X 

Fornecer meios para prevenção e correção de erros 
através de mensagens de aviso 

X  X 

A arte e os elementos gráficos devem expressar bem sua 
função 

X  X 

Usar efeitos sensoriais estimulantes X X X 
Ajudas    
Ajuda sensível ao contexto deve ser fornecida durante o 
jogo para não estagnar o jogador ou fazê-lo recorrer ao 
manual 

 X X 

O jogo deve dar dicas aos jogadores, mas não muitas X  X 
Ensinar habilidades antes para que o usuário use depois X  X 
Não esperar que o usuário leia o manual X X X 

Tabela 14: Comparativo dos erros encontrados utilizando as listas de heurísticas de Federoff (2002), de 
Sweetser e Wyeth (2005) e a lista proposta neste trabalho. 

 
Outra forma de avaliação do método foi através de entrevistas com os avaliadores para 
verificar a adequação do método a fase de primeiro protótipo funcional que teve como 
proposta a aglutinação das etapas de verificação dos erros e categorização dos mesmos. Foi 
consenso entre os avaliadores que houve economia de tempo pela união das duas etapas do 
método, tornando mais rápida a geração do relatório final. 
 
A entrevista com os especialistas também revelou que estes não encontraram erros que não 
puderam ser associados a nenhuma heurística, fato bastante relevante em comparação ao teste 
piloto realizado no início do projeto que revelou falhas nas avaliações utilizando-se outras 
listas de heurísticas. A partir dessa consideração temos um forte indício para considerar o 
teste com o jogo Pizzaiolo como validação da proposta da pesquisa. 
 
Também não houve questionamentos em relação à categorização das heurísticas propostas na 
pesquisa que também deve ser considerado como informação positiva, lembrando que foram 
encontrados erros em todos os diferentes elementos que compõem o jogo. Da mesma forma a 
nova divisão em elementos do jogo auxiliou nas sugestões de soluções por parte dos 
especialistas, pois estes tinham uma referência inicial de que elemento necessitava de ajuste, 
por exemplo, se um foi incluído no elemento “Regras”, o especialista pode sugerir uma nova 
regra para solucionar o problema. 
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Capítulo 6 – CONCLUSÕES 
 
A pesquisa alcançou seu objetivo no que se refere à adequação de um método de avaliação 
para a aplicação em um jogo em sua fase de primeiro protótipo funcional, mostrando-se 
rápido e barato, antecipando erros e conseqüentemente economizando custos de re-design 
para a produtora. Além de apontar os erros, com este método foi possível, através da 
hierarquização dos erros encontrados, formular uma lista de alterações que ajudará aos 
produtores do jogo a decidir quais problemas terão maior prioridade de correções. Em 
conjunto com a lista categorizada de erros, também foi fornecida uma lista de sugestões de 
solução possíveis para cada problema indicado na avaliação. 
 
6.1 Contribuições 
 
Podemos considerar algumas contribuições geradas pelo presente trabalho:  
 
1) O estudo aprofundado dos elementos que compõem um jogo, descritos como Mecânica do 
jogo, Dinâmica do jogo e Interface do jogo. Esses elementos e seus sub-componentes podem 
servir como linguagem unificada de análise do design de jogos, assim como fundamentos 
para a especificação de outros métodos de avaliação aplicáveis em outras etapas do processo 
de desenvolvimento de jogos;  
 
2) A pesquisa relativa aos diferentes tipos de experiências proporcionadas ao usuário pelos 
jogos também contribuiu no sentido de estabelecermos o conhecimento em relação às 
expectativas dos jogadores diante dos jogos. Este conhecimento também foi transformado em 
uma segunda lente para observarmos as heurísticas, lembrado que estas são princípios 
centrados no usuário, culminando em uma segunda possibilidade de organização da lista 
proposta no trabalho; 
 
3) A pesquisa comparativa das listas de heurísticas mostrou-se relevante para um maior 
entendimento dos princípios que regem o design de jogos e essencial na elaboração de uma 
lista mais completa. Somente a partir do estabelecimento dos elementos que compõem o jogo 
e as experiências que este oferece ao usuário, foi possível reorganizar as heurísticas de uma 
forma coerente e modular que contribuiu para a análise dos resultados gerados pela aplicação 
do teste; 
 
4) Outra contribuição em relação à aplicação do método foram as modificações no fluxo de 
execução do mesmo, onde a etapa de categorização dos erros foi agregada a fase de análise e 
coleta de erros. As soluções matemáticas especificadas neste trabalho que tornaram possível a 
aglutinação das etapas é uma contribuição importante, pois a economia de tempo na execução 
do método é requisito fundamental para o cenário das empresas desenvolvedoras de jogos;  
 
5) A seleção prévia das heurísticas pelo game designer responsável pelo projeto também se 
mostrou acertada visto que também foi responsável pela diminuição do tempo gasto durante a 
avaliação do especialista, de forma que este pode se concentrar em pontos relevantes ao 
design do jogo e não perder tempo com princípios que foram propositalmente ignorados ou 
até mesmo confrontados por algum motivo, como por exemplo, insuficiência de tempo de 
desenvolvimento já que estamos tratando do primeiro protótipo funcional do jogo; e, 
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6) A análise dos métodos de avaliação de usabilidade, em seus pontos positivos e negativos, 
serve como base para a adaptação futura de outros métodos para sua aplicação no contexto 
dos jogos. 
 
6.2 Trabalhos futuros 
 
Como trabalho futuro ainda existe a necessidade do constante refinamento da lista de 
heurísticas, pois esta reflete nossa visão atual desta mídia que são os jogos, com a evolução 
tecnológica e da própria linguagem dos jogos é aceitável que estas heurísticas se mantenham 
em constante renovação. 
 
É necessária a realização de outras aplicações do método para a validação completa das 
adaptações aqui propostas, como, a inclusão de uma fase de preparação da lista de 
heurísticas, a redução a fase de aplicação do método para uma única etapa de identificação e 
categorização dos erros, e a alteração da fórmula do cálculo da categoria dos erros no intuito 
de mitigar o impacto da redução de etapas no método. Lembrando que essas modificações 
não foram validadas por não fazerem parte do objetivo específico do trabalho e possuíam a 
função de ilustrar uma possibilidade de aplicação do método, porém, os dados produzidos por 
está pesquisa servirão de parâmetro de controle para experimentos futuros.  
 
A adaptação de outros métodos que sejam adequados as demais fase do processo de 
desenvolvimento dos jogos ainda é uma necessidade dentro da indústria. Como mencionado 
anteriormente, o uso dos elementos Mecânica, Dinâmica e Interface do jogo ou das categorias 
de experiência do jogador podem servir como estruturas guias na formulação desses métodos. 
Por exemplo, seria interessante para a indústria a métodos de avaliação baseados na técnica 
de Personas, onde esses perfis de usuários fossem baseados nos elementos que compõem o 
jogo e essas características fossem refletidas nas categorias de experiência do jogador para a 
verificação se o projeto do jogo está adequado as necessidades e expectativas do seu público-
alvo.  
 
Para que as contribuições feitas pelos especialistas tenham um maior nível de aproveitamento 
por parte dos desenvolvedores do jogo em análise, sugerimos o desenvolvimento de técnicas 
de geração de soluções que possam ser facilmente agregadas ao método de avaliação com 
heurísticas. Essas técnicas podem ser baseadas nas técnicas de brainstorm livres ou 
estruturados, ou buscar auxílio direto em bibliotecas de padrões de design de jogo. 
Brainstorm’s são capazes de gerar idéias rapidamente e em grandes quantidades. Padrões de 
projeto de jogos generalizam soluções estabelecidas por outros jogos de forma que possam 
ser utilizadas em outros jogos que apresentem contextos semelhantes. A partir dessas 
sugestões de soluções técnicas de seleção de alternativas deveriam ser aplicadas 
sistematicamente na dedução da melhor alternativa, baseada em critérios como custo e tempo 
necessários para execução das modificações. 
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Anexo 1 – AVALIAÇÕES DOS JOGOS 
 
1.1 Lista de erros encontrados no jogo Pizzaiolo 
 
Heurística violada: Regras devem ser consistentes Categoria: 1 
Descrição do problema: Há muita demora na formação do puzzle 
e o contador de tempo conta esse tempo, fazendo com que o 
jogador perca tempo sem ter qualquer controle sobre isso. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 

Sugestão de solução: O contador deve começar a registrar o tempo apenas quando o jogador 
for liberado para jogar. 
 
Heurística violada: Regras devem priorizar a habilidade do 
personagem e não fatores randômicos 

Categoria: 1 

Descrição do problema: o tipo de pizza, que depende de fatores 
randômicos, altera muito a dificuldade do jogo. 
 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 

Sugestão de solução: Criar grupos de dificuldade de pizzas e sortear a pizza dentro de um 
grupo. 
 
Heurística violada: A dificuldade deve ser ajustável, quando 
apropriado 

Categoria: 2 

Descrição do problema: O jogador não pode escolher um nível de 
dificuldade. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 3 

Sugestão de solução: O jogo deveria prover níveis de dificuldades para que o jogador 
pudesse iniciar o jogo em estágios mais difíceis ou mais fáceis. 
 
Heurística violada: Jogo deve ser justo Categoria: 1 
Descrição do problema: O jogo favorece o jogador quando a pizza 
a ser feita tem poucos ingredientes, tornando-a fácil e muito rápida 
de fazer. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 

Sugestão de solução: O jogo deveria equilibrar a dificuldade das pizzas enviadas ao jogador, 
utilizando, por exemplo, um critério acumulativo de pontos onde as pizzas teriam um valor de 
dificuldade associado e a cada estágio o jogador deveria preparar pizzas acumulando um 
determinado número de pontos. 
 
Heurística violada: O jogo deve dar recompensas Categoria: 2 
Descrição do problema: As recompensas estão limitadas ao 
dinheiro ganho no fim de cada fase, que serve exclusivamente para 
comprar mais ingredientes para pizzas diferentes. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 2 

Sugestão de solução: Criar novas formas de recompensas, como, itens especiais para ganhar 
tempo. 
 
Heurística violada: As recompensas devem aumentar as 
capacidades dos jogadores assim como as possibilidades de 
customização 

Categoria: 2 

Descrição do problema: A única forma de customização é através 
da compra de novos ingredientes, na qual depende o desenrolar do 
jogo.  

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 
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Sugestão de solução: Outras maneiras de customização poderiam ser implementadas, como a 
inclusão de elementos opcionais nas pizzas (ex.: bordas recheadas). 
 
Heurística violada: Os controles devem ser básicos suficientes 
para serem aprendidos rapidamente e ainda expansíveis para opções 
avançadas 

Categoria: 1 

Descrição do problema: Controles não evoluem de forma alguma. 
Nem quando há vários ingredientes. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 

Sugestão de solução: Implementar atalhos. 
 
Heurística violada: Os jogadores devem poder salvar o jogo em 
diferentes status 

Categoria: 4 

Descrição do problema: Não existe a opção de salvar seu 
progresso no jogo. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 3 

Sugestão de solução: Incluir a opção de salvar o jogo. 
 
Heurística violada: Respostas devem ser dadas imediatamente 
para demonstrar o controle do usuário 

Categoria: 2 

Descrição do problema: Os ingredientes são lentos quando 
trocados, principalmente quando estão distantes. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 

Sugestão de solução: Regular a velocidade da troca dos ingredientes 
 
Heurística violada: A interface deve ser o mínimo intrusiva 
possível 

Categoria: 3 

Descrição do problema: A interface é um pouco intrusiva e 
poluída demais, embora ela apresente elementos referentes ao tema 
do jogo (lembrando uma cozinha) o ambiente do jogo em si fica 
reduzido a uma pequena área no centro da tela. Outros dois detalhes 
observados são a disposição dos ingredientes na parte inferior da 
tela e a visualização da receita da pizza que está sendo pedida, 
ambos necessitam de um tempo que o jogador não dispõe na hora 
do preparo da pizza e da resolução do puzzle. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 3 

Sugestão de solução: reformular a interface, dando maior foco ao puzzle central. 
 
Heurística violada: O jogador deve sempre estar apto a identificar 
seu status, pontuação e objetivo durante o jogo 

Categoria: 1 

Descrição do problema: A interface confusa apresenta problemas 
que merecem atenção especial quanto à identificação do status e da 
pontuação. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 

Sugestão de solução: Dar mais destaque aos elementos de status e pontuação. 
 
Heurística violada: A interface deve ser coerente em controles, 
cores, tipografia e mensagens de diálogo 

Categoria: 1 

Descrição do problema: Os elementos de controle se misturam 
com os demais objetos não interativos. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 
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Sugestão de solução: o jogo deve melhorar esse aspecto tornando os objetos de controle na 
tela destacados dos demais 
 
Heurística violada: Fornecer meios para prevenção e correção de 
erros através de mensagens de aviso 

Categoria: 4 

Descrição do problema: Não há uma janela de confirmação 
perguntando se quer encerrar o jogo e voltar para o início. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 3 

Sugestão de solução: Implementar uma confirmação de saída do jogo atual. 
 
Heurística violada: A arte e os elementos gráficos devem 
expressar bem sua função. 

Categoria: 2 

Descrição do problema: nada acontece quando você clica no 
caminho que mostra o quanto você já percorreu no jogo, esperando 
ir ao próximo estágio. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 2 

Sugestão de solução: Possibilitar a seleção de fase com click’s. 
 
Heurística violada: Ajuda sensível ao contexto deve ser fornecida 
durante o jogo para não estagnar o jogador ou fazê-lo recorrer ao 
manual 

Categoria: 2 

Descrição do problema: O jogo não tem uma ajuda que auxilie 
durante as fases. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 2 

Sugestão de solução: Ser possível acessar a ajuda do jogo durante o jogo. 
 
Heurística violada: O jogo deve dar dicas aos jogadores, mas não 
muitas 

Categoria: 2 

Descrição do problema: O jogo não oferece dicas, exceto na 
venda. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 2 

Sugestão de solução: Implementar dicas durante as fases e balanceá-las, talvez com alguma 
perda de tempo ou bônus. 
 
Heurística violada: Ensinar habilidades antes para que o usuário 
use depois 

Categoria: 2 

Descrição do problema: O jogo não indica que o jogador precisa 
usar seta para acessar novos ingredientes. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 

Sugestão de solução: Usar o mouse para acessar novos ingredientes. 
 
Heurística violada: Não esperar que o usuário leia o manual Categoria: 1 
Descrição do problema: As janelas de ajuda não seguem o padrão 
da identidade visual do jogo. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 

Sugestão de solução: Combinar as janelas de ajuda com a estética do jogo todo. 
 
Heurística violada: Não deve haver uma única estratégia 
vencedora 

Categoria: 1 

Descrição do problema: Não existem problemas com relação à Nº de avaliadores que 
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repetição da solução de um puzzle, porém como o jogo é “apenas” 
a resolução desses puzzles, sua execução excessiva faz com que o 
jogador não sinta tanta vontade de jogar novamente após algumas 
partidas. 

identificaram o 
problema: 1 

Sugestão de solução: Incluir novos modos de jogo. 
 
Heurística violada: Projetar múltiplos caminhos para solucionar o 
jogo 

Categoria: 1 

Descrição do problema: Não existe uma possibilidade de escolha 
de caminhos para a personagem principal do game, que está presa a 
seguir o mesmo caminho do início ao fim do jogo. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 

Sugestão de solução: Criar bifurcação no caminho que a personagem percorre durante o 
jogo. 
 
Heurística violada: A narrativa deve contextualizar o sistema do 
jogo 

Categoria: 3 

Descrição do problema: A estética da personagem principal foge à 
estética geral do jogo. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 2 

Sugestão de solução: A personagem principal deveria seguir uma estética mais cartoon 
ocidental e menos anime. 
 
Heurística violada: Envolver o personagem de maneira fácil e 
rápida na trama do jogo 

Categoria: 2 

Descrição do problema: Há pouco envolvimento com a história do 
jogo. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 2 

Sugestão de solução: Dar mais destaque a evolução da história 
 
Heurística violada: Fadiga do jogador é minimizada variando-se 
atividades e ritmo durante o jogo 

Categoria: 1 

Descrição do problema: Como o jogo tem como atividade quase 
que exclusiva a resolução de um único tipo de puzzle, pode ser fácil 
para o jogador perder o interesse no jogo após algumas partidas. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 2 

Sugestão de solução: Incluir novos modos de jogo. 
 
Heurística violada: O jogador não deve poder cometer erros que 
irão impedir o progresso do jogo e que não possuam maneiras de 
recuperar o andamento normal do jogo 

Categoria: 3 

Descrição do problema: Caso o jogador não ganhe dinheiro algum 
após a primeira fase, ele não estará apto a comprar nenhum 
ingrediente e assim não poderá passar para a fase seguinte. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 3 

Sugestão de solução: A dinâmica de progresso deveria ser remodelada para possibilitar 
novas tentativas. 
 
Heurística violada: Jogadores passam algum tempo pensando nos 
possíveis finais do jogo, portanto este deve ser inesperado 

Categoria: 4 

Descrição do problema: Não há um final adequado. Nº de avaliadores que 
identificaram o 
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problema: 3 
Sugestão de solução: Criar finais diferentes de acordo com o desempenho do jogador. 
 
Heurística violada: Jogadores devem se sentir emocionalmente 
envolvidos pelo jogo e personagens (comédia, amor, poder, criação, 
perigo, etc) 

Categoria: 3 

Descrição do problema: O envolvimento entre jogador e 
personagem poderia ser mais explorado. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 3 

Sugestão de solução: Mostrar, por exemplo, a evolução do personagem em decorrência das 
ações praticadas pelo jogador. 
 
Heurística violada: Os jogadores estão interessados nos 
personagens por se identificarem com eles ou por lhe despertarem 
interesse ou por se desenvolverem, evoluírem durante o desenrolar 
do jogo 

Categoria: 3 

Descrição do problema: Há pouco envolvimento, poderia haver 
mais história, mostrar mais da personalidade do personagem, e seu 
desenvolvimento. 
 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 2 

Sugestão de solução: valorizar mais a personalidade do personagem, e seu desenvolvimento. 
 
Heurística violada: As primeiras ações do jogador podem ser 
dolorosas, mas devem resultar em respostas positivas e imediatas 

Categoria: 1 

Descrição do problema: Não oferece respostas positivas aos 
esforços do jogador. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 

Sugestão de solução: Incluir cenas com a personagem cansada e bagunçada do dia de 
trabalho, porém sendo reconhecida pelos seus esforços. 
 
Heurística violada: É importante que se mantenha o interesse do 
jogador, para que este sinta vontade de jogar novamente 

Categoria: 3 

Descrição do problema: A estagnação na realização de atividades 
pode acarretar em uma menor vontade de replay de jogo. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 3 

Sugestão de solução: Criar um modo “Desafio” ou “Jogo Rápido” no jogo. 
 
Heurística violada: Usar efeitos sensoriais estimulantes Categoria: 3 
Descrição do problema: Há poucos efeitos visuais e sonoros.  Nº de avaliadores que 

identificaram o 
problema: 2 

Sugestão de solução: Pode-se usar mais iluminação e sons. 
 
Heurística violada: Jogador deve se sentir no controle de seus 
personagens e unidades, e seus movimentos e interações no mundo 
do jogo 

Categoria: 1 

Descrição do problema: O jogador deveria ter mais opção para 
controlar a personagem. 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 
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Sugestão de solução: O jogador deveria poder fazer sugestões de pedidos, ou selecionar um 
sabor de pizza para como sugestão do chefe. 
 
Heurística violada: O jogador deve sentir controle e impacto de 
suas ações no mundo do jogo 

Categoria: 1 

Descrição do problema: A personagem muda apenas seu título e 
seu desenho de apresentação, possível resolução seria mudar mais 
do que o desenho da personagem, como alguns elementos na 
cozinha (tela do jogo principal). 

Nº de avaliadores que 
identificaram o 
problema: 1 

Sugestão de solução: alterar elementos da cozinha ao longo do jogo. 
 
1.2 Lista de hierarquização de prioridades de correção dos problemas 
 
De acordo com os dados acima, foi possível elaborar uma lista com ordem de prioridade de 
soluções de problemas a ser seguida. 
 
Prioridade Máxima 
 

• Não existe a opção de salvar seu progresso no jogo. 
• Não há uma janela de confirmação perguntando se quer encerrar o jogo e voltar para o 

início 
• Não há um final adequado 

 
Prioridade Alta 
 

• A interface é um pouco intrusiva e poluída demais, embora ela apresente elementos 
referentes ao tema do jogo (lembrando uma cozinha) o ambiente do jogo em si fica 
reduzido a uma pequena área no centro da tela. Outros dois detalhes observados são a 
disposição dos ingredientes na parte inferior da tela e a visualização da receita da 
pizza que está sendo pedida, ambos necessitam de um tempo que o jogador não 
dispõe na hora do preparo da pizza e da resolução do puzzle 

• A estética da personagem principal foge à estética geral do jogo 
• Caso o jogador não ganhe dinheiro algum após a primeira fase, ele não estará apto a 

comprar nenhum ingrediente e assim não poderá passar para a fase seguinte. 
• O envolvimento entre jogador e personagem poderia ser mais explorado. 
• Há pouco envolvimento, poderia haver mais história, mostrar mais da personalidade 

do personagem, e seu desenvolvimento. 
• A estagnação na realização de atividades pode acarretar em uma menor vontade de 

replay de jogo. 
• Há poucos efeitos visuais e sonoros.  

 
Prioridade Média 
 

• O jogador não pode escolher um nível de dificuldade 
• As recompensas estão limitadas ao dinheiro ganho no fim de cada fase, que serve 

exclusivamente para comprar mais ingredientes para pizzas diferentes. 
• A única forma de customização é através da compra de novos ingredientes, na qual 

depende o desenrolar do jogo. 
• Os ingredientes são lentos quando trocados, principalmente quando estão distantes 
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• Nada acontece quando você clica no caminho que mostra o quanto você já percorreu 
no jogo, esperando ir ao próximo estágio. 

• O jogo não tem uma ajuda que auxilie durante as fases. 
• O jogo não oferece dicas, exceto na venda. 
• O jogo não indica que o jogador precisa usar seta para acessar novos ingredientes. 
• Há pouco envolvimento com a história do jogo 

 
Prioridade Baixa 
 

• Há muita demora na formação do puzzle e o contador de tempo conta esse tempo, 
fazendo com que o jogador perca tempo sem ter qualquer controle sobre isso; 

• O tipo de pizza, que depende de fatores randômicos, altera muito a dificuldade do 
jogo; 

• O jogo favorece o jogador quando a pizza a ser feita tem poucos ingredientes, 
tornando-a fácil e muito rápida de fazer 

• Controles não evoluem de forma alguma. Nem quando há vários ingredientes 
• A interface confusa apresenta problemas que merecem atenção especial quanto à 

identificação do status e da pontuação 
• Os elementos de controle se misturam com os demais objetos não interativos. 
• As janelas de ajuda não seguem o padrão da identidade visual do jogo. 
• Não existem problemas com relação à repetição da solução de um puzzle, porém 

como o jogo é “apenas” a resolução desses puzzles, sua execução excessiva faz com 
que o jogador não sinta tanta vontade de jogar novamente após algumas partidas. 

• Não existe uma possibilidade de escolha de caminhos para a personagem principal do 
game, que está presa a seguir o mesmo caminho do início ao fim do jogo. 

• Como o jogo tem como atividade quase que exclusiva a resolução de um único tipo de 
puzzle, pode ser fácil para o jogador perder o interesse no jogo após algumas partidas. 

• Não oferece respostas positivas aos esforços do jogador. 
• O jogador deveria ter mais opção para controlar a personagem. 
• A personagem muda apenas seu título e seu desenho de apresentação, possível 

resolução seria mudar mais do que o desenho da personagem, como alguns elementos 
na cozinha (tela do jogo principal). 

 


