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Figure 1: Mensurações fisiológicas durante a utilização de jogos virtuais 

 

Abstract 
 
The advent of sophisticated technologies has produced 
highly complex games and joysticks increasingly 
interactive. Although a commercial success, the impact 
of these different technologies on the user’s 
performance is hardly ever understood. Thus, this 
paper aimed to evaluate the usability on the user’s 
point of view and physiological overload by using a 
massively multiplayer online game with interactive 
control. 
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1. Introduction 
 

O grande desempenho mundial atingido pelos jogos 
virtuais, nas últimas décadas, aliado ao progresso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
conduziram os games a um lugar de destaque na 
indústria do entretenimento e na vida das pessoas. 
[Entertainment Software Association 2009].  

As TIC’s, que durante algumas décadas foram 
empregadas no melhoramento da mecânica, gráficos, 
inteligência artificial (IA) e animação dos jogos [Xin et 
al. 2007]; recentemente passaram a ser utilizadas para 

ampliar e diversificar as formas de interação homem-
máquina [Cummings 2007]. Dentre as possíveis formas 
de interação, duas chamam a atenção: 1) o 
superambiente gráfico e a multiplicidades de recursos 
de jogos de alta complexidade; 2) e o desenvolvimento 
das interfaces mecânicas (joysticks e gamepads), mais 
intuitivas e naturais [Cummings 2007; Finco et al. 
2009; Pfützenreuter and Tavares 2008]. 

Um exemplo do uso de tecnologias avançadas no 
aperfeiçoamento de jogos virtuais e na diversificação 
na forma de interação entre os usuários são os 
Massively Multiplayer Online Games (MMOGs), jogos 
virtuais que utilizam recursos sofisticados e permitem 
que vários jogadores estejam conectados e interajam, 
real e virtualmente, em um mesmo ambiente de jogo. 
Resultante da convergência entre conexões de Internet 
de alta velocidade sofistica placas de vídeos e 
poderosos microprocessadores [Trinta and Cecin 
2007]. Estes jogos virtuais em rede caracterizam-se por 
presença de diversos jogadores simultaneamente, em 
ambientes virtuais persistentes [Delwiche 2006]; não-
linearidade do jogo [Manninen 2001]; canais de 
comunicação em tempo real [Wood 2004], 
manifestação de grupos virtuais com metas antagônicas 
ou colaborativas [Yee 2006], presença de missões, 
mapas e avatares [Clarke and Duimering 2006], dentre 
outros. Alguns jogos como o Second Life

TM
, 

Lineage
TM

, World of Warcraft
TM

, The Sims
TM

, Unreal 

Tournament
TM

 e Counter-Strike
TM

, são exemplos de 
jogos que possuem milhões de usuários registrados, em 
diversos países, que se mantêm conectados por horas a 
esses ambientes. 
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Os grandes mapas, as técnicas avançadas de IA, os 
espantosos ambientes audiovisuais e a complexidade 
de recursos fazem destes jogos, especialmente os First 

Person Shooter (FPS), um gênero singular e atrativo e 
desafiador para os usuários [Elias 2008]. No entanto, 
estes games, além de requererem suporte de software e 
hardwares adequados, para sua jogabilidade, 
dependem, também, da capacidade individual em 
utilizar tantos recursos para prosseguir no jogo e 
interagir com os outros jogadores. E estes aspectos 
podem, de certa forma, tornar estes jogos elitizados e 
destinados a um público “habilidoso” [Marshall 2006]. 

Em contrapartida, o sucesso comercial dos últimos 
anos não reside em jogos altamente complexos; mas, 
sim, naqueles que fogem das conservadoras sequências 
codificadas de pressão sobre botões e dispositivos 
analógicos [Marshall 2006]. Fenômenos como os do 
console Nintendo

® Wii e de jogos como o Dance 

Dance Revolution
TM têm valorizado o uso da interação 

física para ampliar a jogabilidade  através de gamepdas 
diferenciados [Xin et al. 2007]. De acordo com a 
Entertainment Software Association [ESA 2009], os 
games Wii Play TM e Wii Fit

TM  estão entre os 3 jogos 
mais vendidos no ano 2008, nos EUA. Uma possível 
justificativa para esse fenômeno seria a simplicidade na 
operação do jogo, facilmente atestado nos anúncios de 
venda como “games voltados para quem nunca jogou 
videogame”. No entanto, o maior diferencial do Wii

TM  
não são apenas os jogos simples, mas a forma de 
interação homem-máquina, possibilitada pelos 
controles sensíveis ao movimento. Os novos controles 
intuitivos agregam acelerômetros, giroscópios, 
sensores infravermelhos [Bianchi-Berthouzel 2008], 
sistema wi-fi, bluetooth e outros componentes que 
visam localizar o usuário no tempo e no espaço, 
reconhecer os movimentos e transmitir ao console 
informações que serão interpretadas pelo sistema 
[Cummings 2007]. 

 
A interatividade em sistemas que utilizam joysticks 

semelhantes a objetos reais, como guitarras, pistolas, 
ou volantes; ou gamepadas baseados na movimentação 
de segmentos corporais, pode ser ampliada devido a 
estímulos neurais proprioceptivos [Abreu and Passos 
2009]. Estes estímulos podem gerar um ambiente mais 
imersivo, baseado nas experiências corporais 
culturalmente adquiridas pelos indivíduos [Marshall 
2006].  

De um modo ou de outro, toda essa evolução 
tecnológica tem um único sentido, aumentar o 
consumo dos jogos virtuais de entretenimento, 
favorecendo a interação, imersão, e a satisfação dos 
usuários. Se, no primeiro caso, o foco é prender a 
atenção do indivíduo através de processos cognitivos 
complexos e elevada estimulação sensorial; o segundo, 
busca atingir este objetivo através da performance 

motora e imitação de gestos da vida real.  E, neste 
ponto, percebem-se lacunas no entendimento das 
interações homem-máquina aplicadas aos jogos 
virtuais. Será que os novos sistemas, baseados no 

movimento humano, apresentam usabilidade similar 
aos games tradicionais do ponto de vista do usuário? E 
qual seria o esforço despendido na utilização de games 

que requerem movimentos para interação com o 
sistema? Poderia a tarefa motora ser uma sobrecarga 
excessiva aos sistemas fisiológicos quando comparada 
aos jogos que utilizam sistemas de entradas 
tradicionais? Escassa é a literatura que analisa a 
usabilidade ou o envolvimento fisiológico do jogador 
ao utilizar diferentes sistemas tecnológicos aplicados 
aos jogos [Kyle et al. 2007; Hennig et al. 2009]. 

Buscando esclarecimentos sobre o custo da 
interação homem-máquina e com um olhar 
multidisciplinar, tanto sobre o aparato tecnológico 
quanto o biológico, justificou-se a execução do 
presente estudo, que teve como objetivo mensurar a 
usabilidade e o consumo de oxigênio de usuários 
experientes entre um jogo de MMOG’s e um jogo por 
controle interativo.  

2. Trabalhos Relacionados 

A usabilidade pode ser mensurada, formalmente, 
através de métodos quantitativos e qualitativos e 
compreendida, intuitivamente, como sendo o grau de 
facilidade de uso de um produto, mesmo para o usuário 
que ainda não esteja familiarizado com o mesmo 
[Torres and Mazzoni 2004]. A usabilidade de um jogo 
pode ser entendida como a capacidade do jogador em 
aprender, controlar e entender o game [Yue and Zin 
2009]. 

Boa parte dos estudos de usabilidade em jogos 
virtuais é voltada para a fase de desenvolvimento do 
produto, sendo realizada por especialistas da área 
[Febretti and Garzotto 2009; Ampatzoglou and 
Chatzigeorgiou 2007; Desurive, et al. 2004]. Outro 
ponto de destaque nas pesquisas em usabilidade são 
aquelas que têm como foco os jogos educacionais 
[Papaloukas and Xenos 2008; Price 2008; Virvou and 
Katsionis 2008; Sim et al. 2006] 

Escassos são estudos, como o de Cornett [2004], 
que avaliaram a usabilidade em jogos massively-

multiplayer online role-playing games (MMORPGs) 

através da percepção dos usuários. Sendo analisado 
diversas fases da utilização do game como instalação, 
menu de ajuda dentre outros.  Mais escassos ainda são 
pesquisas como a de Birch et al [2010] que mensurou a 
usabilidade de jogo baseado em controle por 
movimento.  

Outro trabalho realizou análises pós-uso com jogo 
por computador World of WarcraftTM, com jogadores 
experientes e pouco experientes. As análises foram 
centradas em questões específicas do software [Song et 

al. 2007]. Ainda detectou-se, também, pesquisa de 
usabilidade em um jogo de aventura para computador, 
onde esta foi positivamente associada ao tempo de 
prática com o jogo [Barendregt et al.,  2008]. 
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O desempenho motor e aspectos fisiológicos 
associados à usabilidade em jogos virtuais têm sido 
analisados por alguns trabalhos, principalmente 
aqueles que utilizam as possibilidades dos games como 
recurso para reabilitação da saúde [Lange et al., 2009, 
Benveniste et al., 2008, Vilozni et al., 2005].  

Pesquisas recentes têm buscado esclarecer a 
interação homem-máquina através das respostas 
psicofisiológicas proporcionadas pela utilização de 
diferentes gêneros de jogos [Arroyo-Palacios and 
Romano 2006; Wang and Perry, 2006; Anttonen and 
Surakka 2005; Hebert et al., 2005] e associá-las à 
usabilidade dos games [Ventura et al., 2009; Tolentino 
et al. 2009; Tolentino et al. 2009a], ou à forma de 
interação homem-máquina [Rand et al. 2008; Nenonen 
et al. 2007].  

3. Materiais e métodos 

O presente estudo delineou-se como descritivo e 
comparativo. 

Amostra: A amostra foi constituída de 15 usuários 
experientes em jogos virtuais, com idade média de 
23,61 ± 4,57 anos e moradores de cidades satélites do 
Distrito Federal. O recrutamento dos voluntários foi 
realizado em lan houses e centros de diversões de 
shopping centers. Os critérios de inclusão na pesquisa 
foram: ser, necessariamente, usuário de jogos virtuais 
em computador ou consoles a mais de um ano; idade 
acima de 18 anos; não apresentar diagnóstico de 
condição crônico-degenerativa, ter habilidade em 
MMOG’s e jogos que usem controle por interativo, 
jogar pelo menos 3 horas por semana. Os critérios de 
exclusão da pesquisa: ser fumante, fazer uso de 
substâncias psicoativas ou estimulantes do sistema 
cardiovascular, não comparecimento a pelo menos uma 
das sessões de avaliações, tempo de experiência com 
jogos virtuais inferior a um ano. Todos os jogadores 
foram convidados a participar da pesquisa, a fim de 
jogar um jogo em rede e um jogo baseado em controles 
interativos. Após a seleção inicial, 15 indivíduos foram 
escolhidos para tomar parte da coleta de dados. Desta, 
apenas 13 concluíram todas as etapas da pesquisa. 
 

3.1 Instrumentos 

Mensurações fisiológicas: O consumo de oxigênio foi 
avaliado por permitir uma análise fidedigna da 
intensidade de esforço em atividade física [McArdle et 

al. 2003]. Visando manter a especificidade das 
medidas biológicas ao momento do jogo, as 
mensurações foram realizadas de acordo com a posição 
habitual do jogador ao utilizar o game. As medidas 
foram realizadas por profissionais previamente 
treinados, e os materiais de coleta biológica foram 
cedidos pelo Laboratório de Avaliação Física e 
Treinamento (LAFIT) da Universidade Católica de 
Brasília -DF. 

Consumo de Oxigênio (VO2): O VO2 consiste na 
habilidade do organismo em transportar e utilizar o 
oxigênio nos processos metabólicos do corpo, sendo 
uma medida extremamente valiosa da capacidade 
funcional do sistema cardiorrespiratório [American 

Thoracic Society: American College Of Chest 

Physicians – ATS/ACCP 2003]. Além disso, o 
consumo de oxigênio também é utilizado como 
parâmetro para medir a intensidade do esforço físico 
realizado [Pereira 2003; American College of Sports 
Medicine - ACSM 1998; Powers and Howley 2000]. 
No presente estudo, foi mensurado o VO2 durante o 
período do jogo na posição sentada e de pé, 
dependendo do tipo de jogo. O método utilizado para a 
avaliação do VO2 foi a espirometria de circuito aberto, 
com analisador metabólico de gases, portátil, da marca 
Córtex®, modelo Metamax 3B e software MetaSoft® 

CPX for Windows®, Micromed® Brasil. As medidas 
foram registradas automaticamente a cada ciclo 
respiratório (breath by breath). Os resultados da 
espirometria são fornecidos em ml de oxigênio relativo 
ao peso por minuto (ml.kg.min-1), porém foram 
convertidos e apresentados, também, em equivalente 
metabólico (MET). Esta é uma unidade utilizada para 
estimar o custo metabólico da atividade física, em 
termos de múltiplos de taxa metabólica de repouso. 
Um MET é, por convenção, 3,5 ml de O2 consumido 
por minuto por quilograma de peso corporal e, 
teoricamente, aproxima-se da taxa metabólica de 
repouso [ATS/ACCP 2003]. Todo o procedimento 
espirométrico foi controlado por computador e operado 
por profissionais de Educação Física e técnicos do 
LAFIT. 

Softwares: Os softwares utilizados neste estudo foram 
o Counter-Strike

TM: Source (Valve Corporation, 

Bellevue, WA, USA) e o Guitar HeroTM: World Tour 
(Activision Blizzard, Inc., Santa Monica, CA, USA). 

Guitar Hero World Tour (GH): Este game é a quarta 
versão da série Guitar Hero

TM, que surgiu com a ideia 
de criar um jogo musical, no qual fosse utilizado um 
controle específico para o gênero, ou seja, um 
gamepad em forma de guitarra. O Guitar Hero

TM 
segue as características dos jogos do gênero musical. 
Após escolher um avatar, uma guitarra, e a música que 
deseja tocar, o usuário deve tentar acertar as notas, 
pressionando as teclas coloridas do joystick, 

juntamente com a barra analógica. Caso o jogador erre 
a nota, o game não reproduzirá o som do instrumento. 
A fidelidade da simulação depende do nível de 
dificuldade do jogo. No nível mais fácil, o jogador 
tocará somente algumas notas, enquanto que, no nível 
mais difícil, o game apresentará todas as notas que são 
executadas pela guitarra original da música. 

As músicas contidas no Guitar Hero
TM

 World Tour 
geralmente são grandes sucessos de bandas 
mundialmente conhecidas. No modo campanha, à 
medida que o jogador consegue tocar as músicas com 
êxito, além de avançar no game, o mesmo ganha certa 
quantidade de dinheiro virtual, a qual varia de acordo 
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com o desempenho do “guitarrista”. Com isto, o 
jogador pode comprar músicas extras ou até mesmo 
customizar seus avatares e guitarras. A música 
escolhida entre os jogadores para este estudo foi a 
Sweet Home Alabama, da banda de rock Lynyrd 

Skynyrd. Todos jogaram na dificuldade média para 
homogeneizar a coleta dos dados. Este game suporta 
até quatro jogadores, e tem um modo colaborativo e 
um modo competitivo, além, do modo campanha. Este 
é um jogo classificado como entretenimento familiar 

Counter-Strike
TM

: Source (CS): Conhecido 
mundialmente como um dos mais populares jogos de 
First Person Shooter (FPS), este MMOG é uma 
modificação do Half-Life

®, herdando muitas das suas 
características, como a física dos objetos, motor, 
gráfico, dentre outras. No CS, o jogador vivencia a 
experiência de controlar um avatar num ambiente 
virtual de guerra urbana chamados de mapas. O jogo 
apresenta uma perspectiva de primeira pessoa e, no 
modo multi-player, há a interação de vários jogadores 
no ambiente virtual. Ao acessar/carregar o mapa, o 
jogador escolherá em qual dos dois times tomará parte: 
Contra-Terroristas, a equipe que representa a lei, e os 
Terroristas que, por sua vez, fazem o papel das forças 
antagonistas. Os jogadores manipulam armas e outros 
artigos bélicos para derrotar os adversários e alcançar 
seus objetivos. As missões do jogo estão de acordo 
com o time escolhido e geralmente são baseadas em 
objetivos de guerra, como, resgatar ou fazer reféns, 
armar ou desarmar bombas etc. Os avatares são 
semelhantes a humanos e a saúde, o comportamento e 
a sobrevivência seguem as regras científicas 
conhecidas. Este jogo é acessado através do Steam, um 
programa de gestão de direitos digitais, desenvolvido 
pela Valve

® para evitar a pirataria e fornecer serviços 
como atualização automática de jogos aos usuários. 

Hardwares 

Microcomputadores: A plataforma utilizada para a 
execução do jogo Counter-StrikeTM foram: 16 Desktops 

Semp Toshiba
®, sendo 15 para uso dos voluntários e 1 

exclusivo para o servidor do jogo. Todos os 
microcomputadores estavam equipados com teclado, 
mouse e fones de ouvido. Embora existam jogos FPS 
para outras plataformas, o PC ainda é o meio mais 
utilizado para este jogo devido às elevadas 
dependência tecnológicas para o bom funcionamento 
deste hardware. Os controles baseados no teclado e no 
mouse são os sistemas de entrada mais adequados, até 
o momento, para responder com precisão e velocidade 
ao complexo ambiente gráfico e à complexa estrutura 
de escolhas do CS [Cummings 2007]. 

Console: Para a execução do Guitar Hero
TM, foi 

utilizado o console Playstation
® 2 Slim modelo SCPH-

77001CB, da Sony, conectado a uma televisão 29 
polegadas da marca Semp Toshiba

®, dois controles 
semelhantes à guitarra, e um cartão de memória, que 
armazenava o jogo. 

Gamepad: Com o intuito de testar a usabilidade do GH 
através do controle natural, foi escolhido o gamepad 
semelhante à guitarra. Este joystick tem o mesmo 
design de uma guitarra tradicional, é divido em corpo e 
braço, mas com dimensões e peso inferiores. No corpo, 
localizam-se a barra analógica (palheta), uma alavanca 
e os botões de início e seleção, além do censor de 
movimento, que é responsável por captar a elevação do 
braço do gamepad, fazendo com que o avatar do 
jogador realize uma ação especial no game. Já o braço 
abriga 5 (cinco) botões coloridos que devem ser 
pressionados simultaneamente com a barra analógica, 
de acordo com a sequência de luzes coloridas, que 
alcançar o fim da esteira rolante de notas. Estes 
gamepads semelhantes a guitarra foram conectados ao 
PS2 via wi-fi. 

Questionário de Avaliação da Satisfação Subjetiva 
do Usuário (System Usability Scale - SUS): O SUS é 
uma escala de usabilidade de 10 itens, desenvolvida 
por John Brooke [Brooke 1996]. Ele é disponibilizado 
gratuitamente para uso em pesquisas de usabilidade, 
envolvendo a sondagem da opinião do usuário, sendo 
solicitada apenas a devida referência à fonte de 
mensuração, a Digital Equipment Co. Ltd. (DEC), 

Reading (UK). Nesta escala, as respostas são 
fornecidas através de uma escala de Likert de 5 pontos; 
onde o número 1 está associado à frase “discordo 
plenamente” e, no extremo oposto, o número 5 está 
associado ao termo “concordo plenamente”. Cada 
questão é numerada, sendo que as questões com 
números ímpares devem ter subtraído o número 1 de 
cada escore indicado pelo respondente. Já, das questões 
pares, deve ser subtraído o valor 5 do escore registrado 
na escala. O valor total do SUS é dado pela soma dos 
valores obtidos em cada questão, multiplicado por 2,5, 
sendo que, quanto maiores os valores, mais positiva a 
satisfação do usuário com o sistema. Os escores podem 
variar de 0 a 100. 

3.2 Procedimentos de coleta 

Toda a coleta foi realizada no laboratório de 
informática da Universidade Católica de Brasília. A 
instalação dos softwares e materiais biológicos foi 
realizada um dia antes do início da coleta, bem como o 
isolamento lógico da rede do laboratório, atendendo, 
assim, às normas de segurança da TI loca. O Counter-

Strike
TM

 foi testado via LAN, na qual foi criada uma 
sessão de jogo em um servidor dedicado para 
proporcionar maior estabilidade e controle. Logo em 
seguida, foram realizados testes, a fim de corrigir 
possíveis erros, tanto na execução dos programas, 
quanto em relação ao ambiente multi-player. 

A coleta foi dividida em três fases. Na primeira, 
foram explicados todos os procedimentos de coleta e 
os objetivos da pesquisa aos voluntários, e solicitado 
que assinassem o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. A seguir, foi feita uma ambientação dos 
jogadores à sala de coleta, aos jogos e a adaptação dos 
pesquisadores às medidas biológicas nos indivíduos em 
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condições de jogo. Na segunda visita ao laboratório, os 
voluntários foram convidados a jogar o CS. Por ser um 
MMOG esta fase da coleta, procedeu-se com todos os 
voluntários simultaneamente, divididos em dois 
“times”. Em cada sessão de jogo, um voluntário estaria 
conectado aos aparelhos de avaliação fisiológica. Neste 
jogador foi colocado um fixador cefálico a uma 
máscara facial de silicone, a qual era acoplada a um 
pneumotacômetro e a este, um fio coletor de amostras 
dos gases expirados, sendo o analisador de gases 
calibrado a cada nova medida. Além destes, o 
indivíduo estava conectado a um oxímetro de dedo e a 
um esfigmomanometro braquial digital, e a um 
frequencímetro cardíaco, sendo que estes dados serão 
tornados públicos em futuras publicações. Após este 
procedimento, o pesquisador responsável era liberado 
para iniciar as coletas. Então, solicitou-se aos 
voluntários que colocassem os fones de ouvido, a luz 
do ambiente foi reduzida e o jogo iniciado. A duração 
da partida foi de 5 minutos. Imediatamente após o 
término do jogo, o voluntário era desconectado dos 
aparelhos biológicos e entregue o questionário de 
Usabilidade para o preenchimento a todos os 
voluntários. Após 5 minutos de repouso, outro 
voluntário era convidado a participar das medidas 
biológicas. Todos os voluntários foram submetidos a 
um reteste para identificar variações na usabilidade do 
software e nas medidas fisiológicas, uma vez que o 
fato de estar conectado ao aparelho espirométrico 
poderia ser uma variável interveniente. Não foi 
identificado efeito significante nas variáveis, estando 
ou não utilizando os aparelhos. A terceira etapa foi a 
coleta do jogo GH. Nesta fase, o voluntário novamente 
foi conectado ao aparato de mensuração fisiológica, 
dando-se a ele a opção de jogar na posição em que 
usualmente permanecia para executar esse jogo. 100% 
dos voluntários optaram por permanecer de pé. Nesta 
fase, os jogadores jogavam dois a dois, estando um 
voluntário ligado aos aparelhos biológicos e o outro 
não. A seguir, a coleta procedeu exatamente como na 
fase anterior; e, imediatamente após o final da 
competição, os voluntários eram convidados a 
preencher o SUS. Todas as coletas foram realizadas no 
período da tarde. Antes do início de cada coleta, foi 
oferecido aos voluntários um lanche contendo 
carboidratos, proteínas e um líquido. A sala reservada à 
coleta foi mantida com temperatura entre 20° a 22° 
graus Celsius e umidade do ar entre 50 a 70%. No 
momento em que os participantes iniciaram o jogo, a 
luminosidade foi reduzida para auxiliar a visibilidade. 

Análises estatísticas: Os dados foram organizados 
através de estatística descritiva em média, desvio 
padrão, frequência e percentual. A normalidade dos 
dados foi testada através do teste de Shapiro-Willk. A 
diferença entre as variáveis dependentes foi testada 
através do test t pareado de Student. As correlações 
foram testadas através do ρ de Spearman. Foi adotado 
o nível de significância p≤ 0,05. O software estatístico 
utilizado foi o Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS
®
), versão 14 para Windows

® 

4. Resultados 

Os dados apresentados na tabela 1 descrevem a 
escolaridade e características relacionadas ao tempo de 
acesso e experiência com os jogos virtuais. De acordo 
com os resultados, a maioria da amostra (60%) tinha 
curso superior, apresentava mais de 10 anos de 
experiência em jogos virtuais (61,5%), sendo que 60% 
também autodeclararam-se experientes, tanto no jogo 
CS quanto no GH. 

Tabela 1: Valores de frequência (f) e percentual (%) 
das variáveis de caracterização da amostra (n=13). 

VARIÁVEIS 
Classificações 

f % f % 

Escolaridade 
Não graduado Graduado 
4 30,8 9 69,2 

Conhecimento 
em TI 

< 10 anos > 10 anos 
6 46,2 7 53,8 

Tempo usuário 
< 10 anos > 10 anos 

5 38,5 8 61,5 

Experiência CS 
Novato Experiente 

4 30,8 9 69,2 

Experiência GH 
Novato Experiente 

4 30,8 9 69,2 
 

SUS 
GH CS 

x ±SD x ±SD 
84,5 ± 10,53 82,5 ± 4,08 

CS = Counter Strike; GH = Guitar Hero; f = frequência; % 
percentua;: < menor; >  maior; 

A usabilidade é definida como o conjunto de 
características dos softwares, que incidem sobre os 
esforços necessários para o uso, e na avaliação 
individual de tal uso, informados por um grupo 
usuários [ISO NORM 9126]. No presente estudo, 
optou-se por um questionário autoadministrado na 
mensuração da usabilidade, por ser este um método 
rápido, direto e quantitativo para a obtenção dos dados. 
O SUS é um instrumento de avaliação utilizado em 
diversos sistemas tecnológicos, que busca analisar a 
satisfação do usuário, tentando não incluir, na análise, 
o gosto pessoal do indivíduo pelo sistema; mas, sim, 
características que possam dificultar a utilização ou 
impedir o sucesso [Bangor et al. 2009]. 

Os resultados obtidos a partir da aplicação dos SUS 
informaram que o Counter-Strike atingiu uma média de 
82,8 ± 3,6 e o Guitar Hero 84,5 ± 10,5 (tabela 1). Estes 
dados revelam que os dois softwares proporcionaram 
uma elevada satisfação ao usuário, uma vez que os 
escores permaneceram acima de 80 pontos na escala. 
Este era um dado esperado, já que os games avaliados 
são grandes sucessos de venda no mundo inteiro, tendo 
cada um deles diversas versões. Logo, conjectura-se 
que diversos testes preliminares e melhoramentos 
devem ter sido realizados em ambos os softwares. 

Caso os valores médios de usabilidade obtidos no 
presente estudo fossem adjetivados, estariam próximos 
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ao percentil que o classificaria como excelentes 
[Preece et al. 2005]. 

As informações do presente estudo estão de acordo 
com trabalhos anteriores produzidos por estes autores, 
e que analisaram usabilidade em MMOG’s através do 
SUS [Tolentino et al. 2009; Tolentino et al. 2009a]. 
Não foram detectados estudos que avaliassem a 
usabilidade do Guitar Hero. Um único trabalho avaliou 
usabilidade em um game com controles intuitivos 
através do SUS, obteve valores médios em torno de 
72,5, realizando, além disso, análises das questões 
individualizadas [Bernhaupt et al. 2007]. Seguindo esta 
mesma lógica, o presente estudo não detectou 
diferenças estatisticamente significantes nas 10 
questões do SUS entre os jogos. Os usuários 
consideraram ambos os jogos fáceis de utilizar, com 
funções bem integradas, com raras inconsistências, e 
pouco incômodas na utilização. 

Não são frequentes trabalhos que utilizam métodos 
quantitativos de avaliação da usabilidade a partir da 
visão do usuário, principalmente em jogos virtuais. Os 
trabalhos encontrados que objetivavam medir a 
satisfação do usuário em jogos baseavam-se em 
avaliações qualitativas [Desurvire and Chen, 2008] 
[Desurvire and Wiberg 2009]. 

Apesar de o CS possuir um menu altamente 
complexo, com comandos no teclado e no mouse, e um 
enredamento de ações a serem executadas sem 
determinação prévia, os usuários ainda o consideraram 
de fácil utilização. Fato que pode ser reflexo da 
consistência e da intuitividade do sistema em si, e 
familiaridade dos usuários a ele. O CS é um jogo que 
parece ter encontrado a equação correta entre o desafio, 
a complexidade e o êxito. Mesmo com uma 
complicada sequência de comandos, habilidade para 
posicionar a visão do avatar no mapa, capacidade de 
localizar e distinguir amigos de inimigos, certo grau de 
imprevisibilidade, e ainda cumprir os objetivos de cada 
missão, os jogadores pesquisados informaram estar 
muito satisfeitos com as funções deste game.  

Em contrapartida, o GH, utilizando um mecanismo 
de input diferenciado, num jogo com comandos 
simples, conseguiu valores similares de usabilidade. 
Conjectura-se que dois pontos podem ter colaborado 
para a elevada usabilidade deste software: 1) a 
simplicidade na utilização; 2) a inovação dos controles 
similares à guitarra, nos quais o jogador tem que imitar 
a performance de um verdadeiro guitarrista. Este game, 
diferentemente do CS, se baseia na ideia de estímulo-
resposta. Embora seja bastante simples apertar uma 
sequência de botões coloridos, isto não quer dizer que 
seja fácil, ou desmotivante. Arsenault [2008] corrobora 
com esta ideia quando afirma que o GH não é um jogo 
que reproduz com fidedignidade o ato de tocar 
guitarra; mas, sim, permite que o jogador experimente 
diversas sensações ao tocar a guitarra. Mesmo aqueles 
que não têm conhecimentos específicos em música são 
capazes de jogar.  

A sequência correta das cores, somada à música, 
geralmente conhecida, e ao joystick em forma de 
guitarra parecem agradar tanto quanto os mirabolantes 
comandos e possibilidades do CS. De acordo com 
Tanenbaum and Bizzocchi [2009], jogos que possuem 
uma interface gestual influenciam as interações a partir 
da experiência lúdica, sinestésica e narrativa. O fato de 
ser simples e desafiador, de envolver movimentos 
corporais que simulam gestos culturalmente 
disseminados e ainda utilizar um controle similar à 
guitarra confeririam desafio e imersão, a ponto de gerar 
escores elevados no SUS. Além disso, a qualidade das 
experiências em tecnologias interativas deve apresentar 
outros aspectos como: 1) agradabilidade; 2) diversão; 
3) ser interessante; 4) ser motivador; 5) ser 
esteticamente apreciável; 6) ser estimulador da 
criatividade; 7) ser emocionalmente adequado; dentre 
outros [ISO NORM 9126]. E uma elevada usabilidade 
dos sistemas pode indicar valores positivos em várias 
destas características.  

A partir destes dados, conjectura-se que, mesmo 
apresentando uma sofisticação tecnológica em 
diferentes âmbitos, o CS, na complexidade do jogo, e o 
GH, na interface intuitiva; os dois games foram 
capazes de satisfazer o usuário, apresentando poucos 
erros, e sendo considerados de fácil manuseio. Embora 
o SUS não avalie apenas uma parte do sistema, mas 
busca mensurar a usabilidade de forma global, 
hipotetiza-se que a sofisticação tecnológica dos dois 
games garantiram os elevados escores encontrados no 
presente estudo. Apesar de alguns estudos detectarem 
variações na usabilidade em jogos virtuais, associadas 
ao tempo de prática do jogador [Barendregt et al. 2006; 
Cornett, 2004], no presente estudo, a experiência com 
o game não foi associada à usabilidade em nenhum dos 
jogos.  

 As diferenças tecnológicas dos dois games 

estudados puderam ser notadas também através do 
consumo de oxigênio (tabela 2). Os dados revelaram 
que o esforço realizado para utilizar o GH foi 
significativamente maior do que o CS (p =0,002). Essa 
diferença no consumo de oxigênio ao utilizar o GH 
deveu-se a interface tangível desenvolvida para esse 
jogo. Uma vez que todos os sinais de entrada 
correspondem a um conjunto de gestos, que 
posteriormente são transformados em sinais elétricos e 
codificados pela máquina. No gamepad similar a 
guitarra não basta apenas pressionar os botões com as 
mãos estáticas, mas também mover a mão até a posição 
dos botões no braço da guitarra e ainda executar o 
gesto virtual de “tocar as cordas”, movendo a barra 
analógica com a mão oposta.   

Em geral, admite-se que as variações no VO2, 
durante a realização de diferentes formas de esforço 
físico, refletem a quantidade de massa muscular 
ativada [McArdle et al. 2003]. Devido à presença dos 
controles interativos similares a guitarra no GH, os 
usuários assumiram a postura de pé, ativando a 
musculatura dos membros inferiores. Além disso, a 
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necessidade de segurar/sustentar o gamepad similar a 
guitarra requereu a conservação de certa postura dos 
membros superiores. Devendo suportar também o peso 
da guitarra, (aproximadamente 1,5 Kg, o que 
representa 37,5% da massa de uma guitarra original de 
mesmo modelo). Isto contribuiu para o aumento da 
massa muscular ativada no momento do jogo GH. 
Outros aspectos observados que colaborariam para a 
elevação do consumo de oxigênio seria a simulação do 
gesto técnico de tocar a guitarra e movimentos 
acessórios desenvolvidos pelos participantes, como o 
acompanhamento do ritmo com os pés e até mesmo um 
leve gingado. Toda esta movimentação, possibilitada 
pelo novo joystick e pela própria dinâmica do game, 
conduziria a elevação do VO2. Estes aspectos não 
foram observados no CS, uma vez que esse game 
requer a manutenção da posição sentada para sua 
execução, não gerando maior sobrecarga física.  

Tabela 2: Valores médios ( x) e desvios-padrão (SD) 
do consumo de oxigênio nos dois jogos 

Variáveis 
CS GH 

x SD x  SD 

VO2(ml.kg1.min-1) 6,2 1,1 8,2 1,1 

MET 1,8 * 0,3 2,3 0,3 

CS = Counter Strike; GH = Guitar Hero; VO2 = consumo 
de oxigênio; MET = equivalente metabólico; * efeito 
significante observado na variável VO2 entre os jogos GH 
e CS p= 0,002. 

As diferenças no VO2 encontradas no presente 
foram similares a pesquisa anterior com jogos por 
controles intuitivos [Kemble et al. 2007]. Entretanto a 
média de VO2 do presente estudo foi superior ao estudo 
com universitários norte-americanos, onde os valores 
foram de 5,45±0,76 ml.kg-1.min-1 após 5 minutos de 
participação no jogo GH III Legends of Rock [Hening 
et al. 2009]. Foram encontrados dois outros estudos 
que analisaram o VO2 em período de jogos, no entanto, 
nestes estudos, as amostras foram compostas por 
crianças e jovens, e os jogos utilizados eram single-

players e com gamepads tradicionais [Wang and Perry 
2006; Borusiak et al. 2008].  

Categorizando o consumo de oxigênio percebeu-se 
que o esforço despendido pelos usuários no momento 
do jogo classificou, tanto o GH como o CS, como 
muito leve. Desta forma, apesar do GH representar 
quantitativamente uma maior sobrecarga ele ainda não 
ultrapassava o limite de uma atividade muito leve.  

De acordo com o American College of Sports 

Medicine [ACSM 1998], atividades físicas com 
consumo de oxigênio inferior a 2,4 METs em 
indivíduos jovens são esforços de intensidade 
extremamente baixa.  

A média de consumo de O2 durante o jogo CS foi 
de 1,75 ± 0,32 METs. Esta é uma intensidade de 
esforço similar à de um indivíduo sentado, assistindo 
aula e fazendo anotações, ou de pé, falando ao telefone 
(1,8 METs); e é superior ao dispêndio energético com 
atividade de digitar (1,5 METs) [Farinatti 2003]. Já a 
média de consumo do GH foi de 2,33 ± 0,32 METs. 
Estes valores estão próximos ao gasto com a atividade 
real de tocar guitarra (3,0 METs) e são similares ao 
dispêndio energético de manter-se de pé, realizando 
trabalhos manuais como escrever, desenhar ou operar 
máquina copiadora (2,3 METs) [Farinatti 2003].  

Não foram encontradas associações entre o 
consumo de oxigênio e a usabilidade nos jogos 
analisados. Este dado seria um indício de que a 
sobrecarga motora, induzida pelo GH, não seria um 
aspecto que poderia afetar de alguma forma a 
usabilidade do games, avaliada a partir do SUS. 
Estudos que avaliaram o custo fisiológico da interação 
humana com games que utilizam controles interativos 
geralmente tem seu foco na substituição da atividade 
física orientada pelo uso do videogame [Graves et al. 
2010; Penko and Barkley 2010; Miyach et al. 2010] .  

Entretanto, no presente estudo, o foco não é o 
consumo calórico, mas, sim, a sobrecarga fisiológica 
que representa a utilização da tecnologia em si. Uma 
vez que o aprendizado e a progressão em tarefas 
exigem um equilíbrio entre os aspectos psicomotores, 
cognitivos e afetivos [Weineck 1999]. E exacerbadas 
demandas psicomotoras, como a intensidade de esforço 
físico, poderiam prejudicar ou dificultar o desempenho 
cognitivo, tão necessário á utilização dos jogos 
virtuais. Além disso, a fadiga é outro aspecto que 
incide diretamente sobre as capacidades coordenativas. 
Logo, atividades com dispêndio energético muito 
elevado podem limitar o desempenho motor dos 
usuários.   

3. Considerações Finais 

Os resultados do presente estudo demonstraram 
que, na amostra analisada, tanto o jogo por controle 
intuitivo quanto o MMOG apresentaram uma elevada 
usabilidade e não apresentaram, também, diferenças 
significantes nos valores médios desta variável entre os 
jogos. Estes dados apontam que as duas formas de 
aplicação das TIC’s foram favoráveis em produzir 
jogos usuais e adequados ao desempenho do jogador. 

No tocante à sobrecarga fisiológica, tanto o GH 
quanto o CS representaram um esforço considerado 
leve para o sistema cardiovascular; não apresentando 
um estresse significativo aos sistemas 
cardiorrespiratório e muscular para desempenhar a 
tarefa de jogar. Em relação ao consumo de oxigênio, 
durante a execução do GH, ele foi significativamente 
maior do que na execução do CS, provavelmente 
devido à utilização do controle interativo.  
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As limitações do presente estudo encontram-se no 
tamanho amostral reduzido, o que dificulta 
generalizações dos achados. Os pontos fortes seriam a 
análise da sobrecarga física e a comparação entre duas 
formas distintas de jogos virtuais. 

Em estudos futuros, sugere-se a utilização de dois 
grupos controles, tanto durante a execução do GH 
quanto do CS, para mensurações de possíveis 
influências ambientais sobre o consumo de O2 

. 
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