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Resumo
Esse trabalho descreve o processo de pesquisa para a adaptação dos
métodos de avaliação de interface tradicionais para que sejam apli-
cados na avaliação da usabilidade e jogabilidade de jogos para dis-
positivos móveis.

Para alcançar este objetivo foram estudados os conceitos e
definições dos termos usabilidade e jogabilidade, além de como
eles influenciam no atendimento às necessidades dos jogadores.
Em seguida, busca-se na literatura heurı́sticas que podem ser uti-
lizadas por especialistas no processo de avaliação de interfaces,
desde heurı́sticas gerais até heurı́sticas especı́ficas para jogos em
dispositivos móveis.

A partir do levantamento dessas heurı́sticas é feita a seleção de
uma lista completa, que abrange aspectos de usabilidade, mobili-
dade e jogabilidade. A lista selecionada é utilizada no jogo Jetpack
Joyride para entender e demonstrar como elas podem ser úteis e
efetivas. Posteriormente, é feita uma discussão a respeito de como
a aplicação de teste com usuários deve ser adaptada para auxiliar
na localização de problemas de usabilidade e de jogabilidade em
dispositivos móveis. Após esta discussão, o teste é aplicado, nova-
mente no jogo Jetpack Joyride, e os resultados são apresentados.

Palavras-chave: usabilidade, jogabilidade, avaliação, jogos em
dispositivos móveis
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1 Introdução
O desenvolvimento de jogos digitais tem por objetivo criar produtos
que envolvam, divertam e entretenham os usuários. Para que isso
seja possı́vel, vários aspectos devem ser levados em consideração,
tais como o roteiro, a jogabilidade, a curva de aprendizado, os
efeitos sonoros, a interface, dentre outros. [Laitinen 2005] afirma
que as pessoas não querem jogar os jogos que são frustrante. A mel-
hor maneira de se garantir que os problemas não intencionais não
impedem o usuário de desfrutar o jogo é levar em conta a avaliação
contı́nua no processo de desenvolvimento. No caso dos dispositivos
móveis, nos quais os recursos são mais limitados que nas platafor-
mas tradicionais para as quais são lançados jogos eletrônicos, é
ainda mais necessário atentar-se às questões de usabilidade e joga-
bilidade durante o processo de criação. Não levar em consideração
estas questões pode interferir no objetivo principal que é criar uma
experiência agradável e imersiva.

Para garantir jogos de qualidade, que despertem o interesse do
usuário e não causem frustração, são necessários mecanismos para
avaliar e identificar problemas. [Pagulayan et al. 2003] afirmam
que na maioria das vezes os mecanismos de avaliação empregados
estão focados em erros de programação e não consideram prob-
lemas relacionados às percepções, emoções e necessidades dos
usuários.

Esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar se
os jogos para dispositivos móveis podem ser avaliados por meio da
adaptação das técnicas tradicionais de avaliação de produtos inter-
ativos.

Inicialmente, foram levantadas na literatura definições dos ter-
mos jogabilidade e usabilidade, a fim de compreender quais di-
mensões estão associadas a estes termos e como elas interferem na
experiência do jogador. Primeiramente, foi feita uma investigação
sobre heurı́sticas existentes na literatura, desde as fundamentais de
[Nielsen 1993] até heurı́sticas especı́ficas para avaliar jogos para
computador e para dispositivos móveis. A partir daı́ foi selecionada

uma lista de heurı́sticas que cobrem não só a avaliação de usabil-
idade, mas a jogabilidade e a mobilidade. Tais heurı́sticas foram
empregadas na avaliação do jogo e os problemas encontrados foram
relatados.

Na segunda fase desse trabalho são discutidas as adaptações
necessárias para se fazer uma avaliação de jogos digitais em dis-
positivos móveis que utilize a colaboração dos usuários. Posterior-
mente, alguns usuários foram selecionados para o teste e os resul-
tados da avaliação foram apresentados e discutidos.

2 Interação em Dispositivos Móveis
Conforme [Barendregt 2006], quando um jogo não é agradável,
divertido, não desperta o interesse do jogador, é cansativo, muito
difı́cil ou muito fácil, o usuário encontra um problema de entreten-
imento. Esses fatores são influenciados pelas caracterı́sticas do
jogador, tais como a faixa etária, o desenvolvimento intelectual,
condições sociais e psicológicas, dentre outras, ou seja, atributos
subjetivos.

Assim, ao se produzir ou implementar um jogo, deve-se consid-
erar as caracterı́sticas do jogador ou do público a que é destinado.
Ainda para [Barendregt 2006], no que se refere à usabilidade, as
maneiras de usar o jogo devem ser claras e os controles não devem
provocar desconforto. Relativo aos interesses do usuário, o jogo
deve ser divertido, promovendo desafios interessantes e fantasias
atraentes.

Além dos problemas ligados à usabilidade como interatividade,
controle, feedback e performance técnica, os problemas relaciona-
dos ao entretenimento compõem uma outra categoria de problemas
que podem ocorrer em um jogo para dispositivos móveis. Assim,
muitos elementos nos jogos os tornam interessantes, atraindo os
jogadores e fazendo com que haja prazer ao jogar, seja pela fanta-
sia, regras, objetivos, estı́mulo sensorial, desafios ou outros fatores.
Problemas relacionados aos elementos de entretenimento também
devem ser detectados e avaliados, haja vista que qualquer problema,
independentemente da natureza, deve ser corrigido.

Contudo, torna-se difı́cil isolar problemas de usabilidade e de
entretenimento, já que um influencia o outro. Aos dois aspectos
estudados em conjunto dá-se o nome de jogabilidade. [Jordan
1999] propôs uma hierarquia de necessidades dos usuários baseada
na pirâmide de [Maslow 1970] que também pode ser aplicada aos
jogos, conforme a ilustração abaixo:

Figure 1: Hierarquia da necessidade dos usuários aplicada a jogos
[Jordan 1999]

De acordo com essa organização, o elemento básico para o
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sucesso de um jogo é a funcionalidade, ou seja, o produto deve con-
templar todas as caracterı́sticas e funções que são esperadas dele.

A performance técnica é, provavelmente, o aspecto mais impor-
tante em termos de funcionalidade. Isso inclui quão bom é o fun-
cionamento do jogo, qual a rapidez de resposta aos comandos, quão
fluido ele é, quão rápido mudam os quadros da animação e outras
caracterı́sticas. Se o jogo trava, deixa de responder aos comandos,
passa por longos perı́odos de carregamento ou interrupções, ele não
será capaz de atender às necessidades do usuário no primeiro nı́vel.

A usabilidade é o segundo fator, e está relacionada aos suportes
existentes para que o usuário acesse as funções disponı́veis, os quais
devem ser adequadas ao perfil do usuário. O prazer é o ultimo fator,
o mais importante. Se o jogo possui todas as funcionalidades e com
um bom grau de usabilidade, o jogador pode, então, desfrutar de
uma interação natural e agradável. Pode-se dizer, portanto, que não
faz sentido isolar a avaliação dos fatores apresentados. Cada um
deles, isoladamente, não é garantia da aceitabilidade e do sucesso e
da de um jogo no mercado.

O objetivo do estudo da interação dos jogadores é produzir jogos
usáveis, seguros, funcionais e divertidos. Nesse contexto, o termo
jogo se refere não somente ao hardware e ao software, mas a todo
o ambiente em que se usa ou que é afetado pelo uso da tecnolo-
gia computacional. Nesse artigo, serão propostos mecanismos para
avaliação de usabilidade e jogabilidade que englobem todos esse
apectos.

3 Usabilidade
O termo usabilidade foi definido pela norma ISO/IEC 9126 [ISO
1991] como: “um conjunto de atributos de um software relacionado
ao esforço necessário para seu uso e para o julgamento individual de
tal uso por determinado conjunto de usuários.” A norma descreve,
ainda, cinco subcaracterı́sticas da usabilidade:

1. Inteligibilidade (Understandability), que se refere à facilidade
com que os usuários compreendem as funcionalidades de um
software ou produto e avaliam se o mesmo pode ser usado
para satisfazer às suas necessidades especı́ficas;

2. Apreensibilidade (Learnability), que identifica a capacidade
que um determinado software ou produto tem de possibilitar
que os usuários aprendam a usá-lo;

3. Operacionalidade (Operability), que é o quanto o produto fa-
cilita a operação por parte do usuário, incluindo a forma como
tolera erros de operação;

4. Atratividade (Attractiveness), que envolve as caracterı́sticas
que atraem um potencial usuário para o sistema, incluindo
desde as informações e o conteúdo, até os recursos visuais
utilizados na sua interface gráfica;

5. Conformidade (Usability Compliance), que refere-se à ca-
pacidade do produto de aderir às convenções, guias de estilo
e regulamentações relacionadas à usabilidade.

[Nielsen 1993] definiu cinco componentes da usabilidade, que
se assemelham às subcaracterı́sticas da norma ISO/IEC 9126 [ISO
1991], são eles:

1. Facilidade de aprendizado: estabelece que o sistema deve ser
fácil a ponto de permitir que um usuário sem experiência seja
capaz de explorá-lo e aprender rapidamente como obter resul-
tados com ele;

2. Eficiência de uso: define que, uma vez que o usuário tenha
aprendido como usar o sistema, ele dever ser eficiente no de-
sempenho de suas atividades;

3. Facilidade de memorização ou retenção: sugere que as in-
terfaces devem apresentar facilidade de memorização, per-
mitindo que os usuários retornem à utilização do sistema sem
que seja necessário refazer todo o processo de aprendizado;

4. Minimização de erros: indica que a quantidade de erros apre-
sentados pelo sistema deve ser a menor possı́vel e, caso ocor-
ram, o sistema deve oferecer soluções simples e rápidas;

5. Satisfação Subjetiva : indica que o uso do sistema deve ser
agradável, de forma a não frustrar o usuário enquanto utiliza.

[Barr 2008] considera que alguns dos princı́pios de usabilidade
citados acima podem ser desconsiderados em nome da diversão,
excetuando-se a satisfação subjetiva do usuário, que deve sempre
ser levada em consideração. [Amaya et al. 2008] afirmam que os
jogos são produzidos com o objetivo de ajudar os consumidores a
terem diversão, e não a serem produtivos e [Pagulayan et al. 2003]
complementam ao dizer que enquanto a experiência dos usuários
relaciona-se à facilidade e à adequação de uma tarefa, a experiência
do jogador refere-se ao suporte do jogo para a vivência de momen-
tos divertidos. Fatores como prazer e diversão são questões-chave
para o sucesso de um jogo.

A aplicação dos princı́pios de usabilidade pode, então, ser uti-
lizada em jogos, contanto que os critérios de observação, avaliação
e de recomendação sejam especı́ficos, a fim de considerar não só a
usabilidade mas a jogabilidade e o entretenimento.

4 Jogabilidade
O termo jogabilidade é de difı́cil conceituação. Não há nos di-
cionários da lı́ngua portuguesa uma definição para o termo, em-
bora ele seja encontrado frequentemente em artigos, periódicos e
revistas especializadas. [Sánchez et al. 2009] definem a jogabil-
idade como um conjunto de caracterı́sticas que descrevem a ex-
periência do jogador ao utilizar um jogo, cujo objetivo principal
é proporcionar diversão e entretenimento. Jogabilidade representa
o grau em que usuários podem alcançar objetivos especı́ficos com
eficiência, eficácia e especialmente com satisfação e diversão em
um contexto jogável de uso.

Não há uma única definição sólida e amplamente aceita na liter-
atura, portanto, abaixo há um levantamento da opinião de vários
autores a respeito do termo. [Sicart 2008], define jogabilidade
como a mecânica do jogo, relacionando-a com os métodos invoca-
dos pelos agentes (humanos ou não), projetados para interagir com
o mundo do jogo. [Feil and Scattergood 2005] entendem a jogabil-
idade como o conjunto de elementos que tornam um jogo divertido.
Eles iteram, ainda, que existem tantas variedades de jogabilidade
quanto existem jogos, sendo necessário, portanto, identificar para
cada jogo como planejar a jogabilidade para torná-lo tão divertido
quanto possı́vel.

[Assis 2007] caracteriza a jogabilidade com o fator que difer-
encia um jogo dos demais meios de expressão. Para ele os jogos
são interativos como qualquer coisa na vida real que reage somente
depois de nossa intervenção. São expressivos, podendo ter história
e roteiro, como filmes. Têm interface como qualquer painel de um
aparelho, mas só eles têm essa caracterı́stica que faz com que o
balanço entre as possibilidades de interação, o desenvolvimento da
tensão e a experiência exploratória se torne algo imersivo. [Assis
2007] ainda observa que é “o conjunto de decisões que se soma no
gameplay que determina se a experiência será imersiva e divertida
ou entediante”. Uma boa experiência de jogo requer muito de uma
interface. Ela deve ser conveniente, confiável e usável, de maneira
que o jogador possa se concentrar em jogar e se divertir em vez de
se aborrecer com a interface. [Korhonen and Koivisto 2006].

A experiência proporcionada ao jogador e a interação com o jogo
são os pontos-chave identificados nas definições apresentadas pe-
los autores citados. Portanto, pode-se dizer que a jogabilidade e
a usabilidade estão fortemente atreladas, uma vez que uma má us-
abilidade pode impedir que o jogador se concentre nos objetivos do
jogo. Assim, ambas devem ser levadas em consideração ao se fazer
uma avaliação.

5 Métodos de Avaliação
Para a avaliação de interfaces, pode-se distinguir os métodos de
acordo com o envolvimento ou não de usuários reais e se a inter-
face está ou não implementada. [Baranauskas and Rocha 2003]
descrevem dois grandes grupos de métodos:

Inspeção de usabilidade: método que não envolve usuários e
pode ser aplicado independentemente de o sistema es-
tar implementado ou ainda em desenvolvimento. Com a
aplicação desse tipo de método é possı́vel obter, rapidamente,
evidências concretas de quais aspectos da interface devem ser
modificados ou melhorados.
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Testes de usabilidade: métodos de avaliação centrados no
usuário, aplicados em sistemas implementados (seja em
forma de simulação, de protótipo, de cenários ou até
implementação integral). Podem ser empı́ricos e observa-
cionais.

5.1 Testes de Usabilidade
Uma das técnicas que permite assegurar que estes princı́pios se-
jam cumpridos são os testes de usabilidade, que têm como objetivo
constatar possı́veis problemas de interação entre usuário e produto
e, dessa forma, avaliar a qualidade da interação [Cybis et al. 2007].

Os testes de usabilidade consistem em observar usuários repre-
sentativos do público alvo usando e realizando tarefas especı́ficas
de um determinado produto, a fim de constatar possı́veis problemas
e falhas.

[Rubin and Chisnell 2008] dividem os testes em quatro classes:
testes exploratórios, testes de medição, testes de avaliação e testes
de comparação. Esses testes possuem diferentes caracterı́sticas e
objetivos.

5.1.1 Testes de Exploração
São efetuados quando o produto ainda se encontra em um estágio
preliminar de definição e desenho. O objetivo do teste de
exploração é avaliar a efetividade do conceito e conhecer a
concepção do usuário ou modelo mental em relação ao produto.

5.1.2 Testes de Avaliação
O objetivo é extrapolar o que foi levantado no teste de exploração,
avaliando a usabilidade a partir das tarefas e aspectos do produto
em baixa fidelidade. É possı́vel avaliar se o conceito foi imple-
mentado corretamente, uma vez que o usuário executa tarefas reais.
É possı́vel, portanto, identificar deficiências especı́ficas de usabili-
dade sem que o produto precise estar completo.

5.1.3 Testes de Validação
Tem por objetivo verificar como o produto se enquadra em relação
a padrões de usabilidade, padrões de desempenho e padrões
históricos. Esses padrões são originados dos objetivos de usabil-
idade definidos no começo do projeto por meio de pesquisa de
mercado, entrevistas com usuários, suposições ou definição de
heurı́sticas. Outro objetivo destes testes é prevenir o lançamento
de um produto que necessite manutenção prematura.

5.1.4 Testes de Comparação
Pode ser aplicado para comparar diferenças entre estilos de inter-
face juntamente com os testes de exploração, para medir a efetivi-
dade de um elemento integrante da interface ou para avaliar um
produto em relação a outros concorrentes.

De acordo com [Lazzaro and Keeker 2004] os métodos de de-
sign centrado no usuário, tais como os testes de usabilidade, nor-
malmente aplicados em softwares produtivos, podem ser aplicados
a certos aspectos em jogos, contanto que se considere que os jo-
gos proporcionam um tipo de experiência diferente desses tipos de
softwares.

5.2 Avaliação Heurı́stica
5.2.1 Definição de Heurı́stica
Heurı́stica é um pedaço do conhecimento capaz de sugerir ações
plausı́veis a seguir ou ações implausı́veis a evitar. [Lenat 1982] As
heurı́sticas são, portanto, um conjunto de linhas-guia generalizadas
que compõem um gabarito cujo objetivo é guiar os especialistas
durante a avaliação e, se forem bem empregadas, podem levar à
descoberta de uma grande quantidade de erros de usabilidade em
um tempo menor do que se os testes forem feitos com usuários.

[Dias 2007] define a avaliação heurı́stica como um método de
inspeção sistemático da usabilidade de sistemas interativos cujo ob-
jetivo é identificar problemas de usabilidade que, posteriormente,
serão analisados e corrigidos ao longo do processo de desenvolvi-
mento do sistema.

5.2.2 Heurı́sticas gerais
A partir da análise de 249 problemas de interface, [Nielsen and
Molich 1990] definiram 10 princı́pios heurı́sticos, os quais visam
abordar os principais problemas de usabilidade em interfaces digi-
tais:

1. Visibilidade do estado atual do sistema: Manter o usuário in-
formado sobre o que está acontecendo por trás dos processos,
por meio de feedbacks em tempo real.

2. Falar a linguagem do usuário: Os termos usados devem fazer
parte da linguagem do usuário de forma a respeitar o modelo
mental. As mensagens não devem serorientadas ao sistema.

3. Controle e liberdade do usuário: Prever possı́veis erros do
usuário, quando selecionam opções erradas. O sistema deve
ter mecanismos que permitam desfazer os erros cometidos pe-
los usuários.

4. Controle e Consistência: O usuário não deve ter que se
preocupar em deduzir se palavras ou sı́mbolos iguais em
situações diferentes podem significados distintos.

5. Prevenção de Erros: Identificar as situações que mais provo-
cam erros e modificar a interface para que estes erros não
ocorram.

6. Reconhecimento em vez de memorização: A interface deve
prezar para que o usuário não tenha que memorizar todas as
funções e ações possı́veis.

7. Flexibilidade e eficiência de uso: Deve ser permitido que
usuários possam personalizar ou programar as ações mais
frequentes. Teclas de atalho devem existir para melhorar a
eficiência de usuários mais experientes.

8. Projeto estético minimalista: Toda a informação deve ser ob-
jetiva para que o usuário não se confunda.

9. Suporte aos usuários no reconhecimento, diagnóstico e
recuperação de erros: Mensagens de erros devem ser claras
e objetivas. As mensagens devem ajudar o usuário a resolver
o problema, e não culpá-lo ou intimidá-lo.

10. Informações de ajuda e documentação: Se for necessária
ajuda, deve estar facilmente acessı́vel com linguagem simples
e objetiva.

[Bastien and Scapin 1993] acrescentam outras 18 Heurı́sticas
para avaliação de interfaces:

1. Incitação: Fornecer sugestões ao usuário de forma que algu-
mas ações ou tarefas tornem-se mais conhecidas e fáceis de
usar.

2. Agrupamento por localização: Utilizar a posição relativa dos
itens para indicar se eles pertencem ou não a um determinado
grupo

3. Agrupamento por formato: Utilizar caracterı́sticas visuais
para dar relação de pertinência entre os objetos de um grupo
determinado.

4. Feedback imediato: Fornecer resposta rápida e apropri-
ada frente às ações executadas pelos usuários, ou seja,
realimentação imediata de uma nova situação.

5. Legibilidade: Facilitar a compreensão das informações apre-
sentadas. Deve-se levar em consideração, ainda, o brilho, o
contraste, cor, tamanho de fonte, espaçamento, etc.

6. Concisão: As entradas e saı́das de informação devem ser
sucintas e não devem ser redundantes.

7. Ações mı́nimas: A quantidade de ações necessárias para re-
alizar uma tarefa ou atingir um deve ser a menor possı́vel.
Quanto mais ações forem feitas para atingir um fim, maior a
probabilidade de ocorrer erros por parte do usuário.

8. Densidade informacional: A quantidade de informação deve
estar sob medida. Excesso de informação pode confundir o
usuário.
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9. Ações explı́citas do usuário: Referem-se às relações entre o
processamento computacional e as ações do usuário. As ações
devem ser explı́citas, ou seja, o sistema deve processar so-
mente aquelas ações requisitadas pelo usuário.

10. Controle do usuário: Os usuários sempre devem ter o controle
da interface, ou seja, interromper ações, cancelar operações,
suspender ou continuar tarefas..

11. Flexibilidade: A interface deve se adaptar às necessidades do
usuário fornecer meios de personalizá-la.

12. Consideração da experiência do usuário: A interface deve
levar em conta o nı́vel de experiência de cada usuário.

13. Proteção contra erros: A interface deve se preocupar em de-
tectar e prevenir erros de entrada de informações, comandos
ou ações de conseqüências desastrosas e/ou não recuperáveis
executadas pelos usuários.

14. Qualidade das mensagens de erro: As mensagens de erro
devem ser bem projetadas de forma a auxiliar o usuário na
resolução dos problemas

15. Correção dos erros: A interface deve permitir que o usuário
corrija os seus erros.

16. Homogeneidade/coerência: Os aspectos da devem ser
homogêneos em contextos semelhantes, diferenciando-se
quando em outros contextos.

17. Significado dos códigos e denominações: Deve haver
adequação entre o objeto e a informação apresentada ou solic-
itada e sua referência. Códigos e denominações significativos
possuem uma forte relação semântica com sua referência. Os
termos com pouca expressão para o usuário podem acarretar
problemas de condução, podendo levá-lo a selecionar uma
opção errada.

18. Compatibilidade: Refere-se à relação entre as caracterı́sticas
dos usuários (memória, percepção, hábitos, competências,
idade, expectativas) e suas tarefas com a organização das en-
tradas, saı́das e diálogos em uma dada aplicação.

A partir das heurı́sticas as avaliações podem ser aplicadas em
qualquer fase do ciclo de vida da interface, desde a concepção ini-
cial do projeto até quando já está implementado e em produção.
Contudo, “quanto mais cedo forem encontrados os problemas de
interação ou de interface, menor o custo de se consertá-los”. [Prates
and Barbosa 2006]

Das heurı́sticas apresentadas acima, muitas são aplicáveis à
avaliação de jogos para dispositivos móveis. Contudo, nenhuma
delas abrange o entretenimento e a imersão, estando focadas nos
problemas de interface e usabilidade. [Sharp et al. 2005] afirmam
que são necessários conjuntos diferentes de heurı́sticas para avaliar
produtos com caracterı́sticas diferentes, sendo necessário, portanto,
moldar as heurı́sticas de [Nielsen and Molich 1990] para o contexto
especı́fico da avaliação.

Seguindo essa recomendação, foram levantados na literatura dois
modelos de avaliação heurı́stica especı́ficos para games, o modelo
de [Desurvire and Wiberg 2009], focado em jogos digitais de qual-
quer natureza e o modelo de [Korhonen and Koivisto 2006], es-
pecı́fico para jogos desenvolvidos para dispositivos móveis.

5.2.3 Modelo de Desurvire e Wiberg
[Desurvire and Wiberg 2009] definem uma série de heurı́sticas es-

pecı́ficas para a avaliação de jogos de computador e afirmam que,
por meio desses princı́pios, é possı́vel diferenciar os jogos bons dos
ruins. As heurı́sticas foram dividas pelos autores em três categorias.

Categoria I - Heurı́sticas de Jogabilidade As heurı́sticas listadas
nesta categoria abrangem os conceitos referentes às caracterı́sticas
da mecânica, dos objetivo, dos desafios e dos modos de jogo.

Categoria II - Heurı́sticas de Entretenimento, Humor e Imersão
A segunda categoria diz respeito às heurı́sticas que cobrem car-
acterı́sticas relacionadas ao conteúdo, à imersão, ao humor e à
identificação do jogador com o jogo.

Categoria III - Heurı́sticas de Usabilidade Nessa categoria estão
relacionadas as heurı́sticas que se referem aos princı́pios de usabil-
idade aplicados à interface e aos controles do jogo.

5.2.4 Modelo de Korhonen e Koivisto
[Korhonen and Koivisto 2006], em uma pesquisa do instituto

Nokia, refinam uma lista de heurı́sticas especı́ficas para a avaliação
de jogos para dispositivos móveis, divididas em três categorias, as
quais são listadas a seguir:

Categoria I - Heurı́sticas de Usabilidade Assim como no modelo
de [Desurvire and Wiberg 2009], as heurı́sticas aqui categorizadas
visam a cobrir elementos relacionados à interface, navegação e con-
troles do jogo

Categoria II - Heurı́sticas de Mobilidade As heurı́sticas de mo-
bilidade não aparecem no modelo anterior uma vez que são focadas
em caracterı́sticas inerentes aos dispositivos móveis. Esta categoria
apresenta heurı́sticas que avaliam como o jogo interage e responde
ao fator mobilidade.

Categoria III - Heurı́sticas de Jogabilidade
No modelo de [Korhonen and Koivisto 2006] as heurı́sticas de

jogabilidade abrangem não só os aspectos da mecânica e do fun-
cionamento do jogo, mas também aquelas referentes ao conteúdo e
à imersão.

O modelo de [Desurvire and Wiberg 2009] contribui principal-
mente no que se refere à mecânica de jogos, abordando, de forma
mais abrangente, os temas relacionados às regras, recompensas e
aos objetivos do jogo do que o modelo de [Korhonen and Koivisto
2006]. O Estudo de [Korhonen and Koivisto 2006], porém, é o
único que aponta heurı́sticas relacionadas às caracterı́sticas iner-
entes dos dispositivos móveis. Com esta análise pode-se perce-
ber que existe uma complementação entre as pesquisas propostas
pelos dois grupos de autores. O uso de apenas uma dessas listas
na avaliação poderia incorrer no não registro de um erro devido à
ausência de determinada heurı́stica.

5.2.5 Modelo Proposto
Esta verificação e análise das heurı́sticas resultou em uma nova lista
que foi utilizada para os experimentos deste trabalho. A nova lista
mescla as heurı́sticas dos dois modelos anteriores e foi dividida em
três categorias:

Heurı́sticas de Usabilidade:

HU-1 O jogador não deve ser obrigado a acessar ajuda para jogar,
mas ela deve existir;

HU-2 Os controles do jogo devem ser consistentes e seguir as
convenções padrão;

HU-3 As regras do jogo devem ser consistentes e claras para o
jogador;

HU-4 Os menus devem ser visualmente agradáveis e integrados
com o jogo;

HU-5 Os ı́cones devem ser reconhecı́veis pelo jogador e devem
condizer com a sua função;

HU-6 Os indicadores de pontuação devem estar sempre visı́veis
mas não devem impactar a jogabilidade;

HU-7 A navegação deve ser consistente e minimalista;

HU-8 A interface do dispositivo e do jogo são usadas para suas
próprias funções;

HU-9 Os botões da interface devem ter tamanho suficiente para
permitir que o jogador consiga acioná-lo na primeira tentativa;

HU-10 O jogador deve entender a terminologia utilizada no jogo;

HU-11 Os textos devem ser curtos e ter tamanho suficiente para
que possam ser lidos sem dificuldade;

HU-12 Ao iniciar o jogador deve ter informações suficientes para
começar a jogar;

HU-13 A interrupção do jogador é suportada de forma a permi-
tir que o jogador possa ligar e desligar o jogo e salvá-lo em
diferentes estados;

Heurı́sticas de Jogabilidade:
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HJ-1 As regras do jogo devem ser consistentes e claras para o jo-
gador;

HJ-2 As atividades do jogo não devem ser repetitivas e entedi-
antes;

HJ-3 O jogador não deve ser penalizado repetidamente por uma
mesma falha;

HJ-4 O nı́vel de dificuldade aumenta na medida em que o jogador
fica mais experiente;

HJ-5 Os desafios do jogo são difı́ceis a ponto de requerer habili-
dade, mas não são frustrantes;

HJ-6 O jogo oferece ao jogador a possibilidade de customização;

HJ-7 A Inteligência Artificial é balanceada com a habilidade do
jogador e complexa o suficiente a ponto de exigir dele es-
tratégia;

HJ-8 Os objetivos do jogo são claros;

HJ-9 O jogo oferece ao jogador objetivos principais e objetivos
secundários de curto e de longo prazo;

HJ-10 Os efeitos sonoros devem ser agradáveis e não devem di-
vidir a atenção do jogador;

HJ-11 O jogo dá suporte a objetivos criados pelo jogador;

HJ-12 O jogo dá recompensas significativas e que têm valor para
o jogador;

HJ-13 O jogo suporta uma variedade de estilos e de modos de
jogo;

HJ-14 A primeira experiência é agradável e resulta em um retorno
imediato e positivo para todos os tipos de jogadores;

HJ-15 O jogador deve se sentir no controle;

HJ-16 O jogo permite que configuração do nı́vel de dificuldade de
forma a ser desafiador para jogadores iniciantes e experientes;

HJ-17 O jogador não deve perder nada que foi duramente conquis-
tado;

HJ-18 O jogador não deve ficar estagnado por longos perı́odos de
tempo;

HJ-19 A narrativa deve ser transmitida para o jogador de forma
clara, sem causar frustração ou vontade de ignorá-la;

Heurı́sticas de Mobilidade:

HM-1 O jogo e a sessão de jogo podem ser iniciadas rapidamente;

HM-2 Jogo se acomoda ao ambiente no qual é jogado;

HM-3 As interrupções são tratadas razoavelmente e de foram a
garantir que o jogador não perca nada do que conquistou;

HM-4 O Jogo deve consumir o mı́nimo de recursos do dispositivo,
de forma a não fechar inesperadamente;

No total foram selecionadas 36 (trinta e seis) heurı́sticas, ma-
peadas por caracterı́stica conforme a tabela abaixo:

Usabilidade Jogabilidade Mobilidade
13 19 4

Table 1: Heurı́sticas propostas mapeadas por categoria

6 Metodologia

[Baranauskas and Rocha 2003] alertam que nenhum método pode
ser considerado completo, e sim complementar de outros métodos.
Em acordo com estes apontamentos, a avaliação será realizada em
duas fases.

Na primeira fase será realizada uma avaliação heurı́stica,
empregando-se a lista proposta na anteriormente. Na segunda fase
serão feitos testes exploratórios com usuários.

6.1 Objeto da Avaliação

Para exemplificar a aplicação da avaliação heurı́stica e dos testes
com usuário foi escolhido o jogo Jetpack Joyride, um jogo de ação
side-scrolling desenvolvido pela HalfBrick Studios em setembro de
2011 para sistemas iOS. O lançamento para Android ocorreu em
agosto de 2012.

No jogo, a personagem Barry Steakfries trabalhava para uma
empresa de gramofones, mas perdeu o emprego devido a baixas
vendas. No caminho, ele encontra uma empresa secreta que faz
pesquisas e testes com jetpacks e a invade. Para fugir dos cien-
tistas zangados ele rouba um jetpack e tem que enfrentar vários
obstáculos e armadilhas. A mecânica do jogo é baseada em um sis-
tema de controle único, no qual a altura do jetpack varia de acordo
com o tempo que o jogador pressiona a tela. O objetivo é viajar o
mais longe possı́vel, coletar moedas e evitar obstáculos, tais como
mı́sseis e feixes de laser. A cada partida o jogador pode coletar,
ocasionalmente, moedas douradas chamadas de Spin Tokens. Estas
moedas especiais desbloqueiam, no final da partida, uma máquina
caça-nı́quel que pode dar ao jogador prêmios que vão desde tokens
adicionais até explosivos que impulsionam o corpo do avatar alguns
metros à frente depois de morto. Durante o percurso, o jogador en-
contra algumas caixas com o desenho de engrenagens. Cada caixa
dá ao jogar um veı́culo diferente que permanece com ele até ser
atingido por um obstáculo.

Paralelamente ao objetivo central do jogo, o jogador tem, simul-
taneamente, três missões adicionais. Cada missão dá ao jogador,
dependendo do nı́vel de dificuldade, uma, duas ou três estrelas.
Quando uma missão é concluı́da as estrelas são adicionadas ao nı́vel
do jogador e uma nova missão é exibida. Quando uma determinada
quantidade de estrelas é alcançada pelo jogador o nı́vel aumenta e
ele recebe uma recompensa em moedas. As moedas podem ser co-
letadas no jogo ou adquiridas por meio de cartão de crédito e servem
para que o jogador possa comprar novos jetpack, personalizações
para o avatar, melhorias para os veı́culos e para o personagem.

Figure 2: Tela de Abertura do jogo Jetpack Joyride
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Figure 3: Captura da tela do jogo Jetpack Joyride

Figure 4: Captura da tela Stash do jogo Jetpack Joyride

6.2 Avaliação Heurı́stica
Para a categorizar os problemas encontrados na avaliação foi uti-
lizado o modelo de [Nielsen 1993], que sugere a avaliação de três
fatores:

Frequência: Define se um problema ocorre isoladamente ou se ele
é recorrente e avalia se os locais no qual esse problema ocorre
são muito utilizados pelo usuário ou não.

Impacto: Define se o usuário terá dificuldade em lidar com o
problema ou não. Os problemas de grande impacto podem
trazer constrangimento, frustração ou impedir que o usuário
prossiga com a utilização do sistema.

Persistência: Define se o problema ocorrerá todas as vezes que o
usuário interagir com o sistema ou se ele desaparecerá com o
aumento da experiência do usuário .

Para pontuar os problemas, /citeNielsen:1993 sugere a seguinte
escala:

0: Não concordo que 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.

6.2.1 Resultado da Avaliação Heurı́stica

Os erros encontrados foram organizados de acordo com a heurı́stica
violada, seguida da descrição do problema, uma sugestão de
solução e a categoria do problema de acordo com o modelo de /cite-
Nielsen:1993.

1. Heurı́stica Violada: HU-1 O jogador não deve ser obrigado a
acessar ajuda para jogar, mas ela deve existir.
Categoria: 3
Descrição do Problema: Não existe qualquer tipo de ajuda ou
tutorial no jogo.
Sugestão de Solução: Incluir um tutorial objetivo, que não
seja fundamental, mas que esteja acessı́vel sempre que o jo-
gador precisar consultá-lo.

2. Heurı́stica Violada: HU-4 Os menus devem ser visualmente
agradáveis e integrados com o jogo
Categoria: 1
Descrição do Problema: Ao escolher sair do jogo há uma
menu de confirmação, contudo, ele não segue o padrão visual
do jogo, mas o padrão do sistema operacional do dispositivo
móvel.
Sugestão de Solução: Reformular o aviso de confirmação de
saı́da para que ele possua exatamente o mesmo estilo gráfico
dos outros menus o jogo.

3. Heurı́stica Violada: HU-5 Os ı́cones devem ser reconhecı́veis
pelo jogador e devem condizer com a sua função minimalista.
Categoria: 3
Descrição do Problema: Na tela de pausa há um botão com o
ı́cone ”M”, cuja função não foi identificada.
Sugestão de Solução: Substituir o ı́cone por um outro mais
significativo, que faça sentido para o público alvo do jogo.

4. Heurı́stica Violada: HU-6 Os indicadores de pontuação de-
vem estar sempre visı́veis, mas não devem impactar a jogabil-
idade.
Categoria: 3
Descrição do Problema: Os indicadores de distância e de
moeda estão localizados na parte superior esquerda da tela.
Contudo, o ponto focal da atenção do jogador é o lado dire-
ito da tela. O Jogador precisa mudar o seu foco de atenção,
correndo o risco de morrer no jogo se quiser conferir esses
indicadores.
Sugestão de Solução: Modificar o posicionamento dos indi-
cadores de moeda e de metros percorridos.

5. Heurı́stica Violada: HU-7 A navegação deve ser consistente e
minimalista.
Categoria: 2
Descrição do Problema: Para equipar o Avatar são necessários
dois toques, uma abre as informações sobre o item e o outro
equipa efetivamente.
Sugestão de Solução: Mostrar diretamente as informações so-
bre o item, eliminando a necessidade de um toque.

6. Heurı́stica Violada: HU-7 A navegação deve ser consistente e
minimalista.
Categoria: 2
Descrição do Problema: O Botão quit tem funções diferentes
em telas diferentes. Na tela de pausa ele retorna ao menu
principal e no menu principal ele sai da aplicação.
Sugestão de Solução: Unificar a função atribuı́da aos botões
com a terminologia quit.

7. Heurı́stica Violada: HU-7 A navegação deve ser consistente e
minimalista.
Categoria: 2
Descrição do Problema: Na tela exibida quando o jogador
perde uma partida o botão cuja função é retornar à pagina
principal possui um ı́cone de ”casa”, mas isso não acontece
em outros pontos da interface.
Sugestão de Solução: Unificar a representação dos botões cuja
função é retornar.
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8. Heurı́stica Violada: HU-7 A navegação deve ser consistente e
minimalista
Categoria: 2
Descrição do Problema: A tela inicial, diferente da maioria
dos jogos para dispositivos móveis, não apresenta botões que
dão acesso ao jogo, às configurações e às outras opções do
jogo. Para ter acesso a essas opções é necessário acionar um
pequeno botão.
Sugestão de Solução: Apresentar diretamente as opções na
tela principal.

9. Heurı́stica Violada: HU-9 Os botões da interface devem
ter tamanho suficiente para permitir que o jogador consiga
acioná-lo na primeira tentativa.
Categoria: 3
Descrição do Problema: O botão de pausa é muito pequeno
e pouco sensı́vel e, por isso, força o jogador a pressioná-lo
várias vezes até conseguir acionar sua função
Sugestão de Solução: Aumentar a área de contato do botão.

10. Heurı́stica Violada: HJ-1 As regras do jogo devem ser consis-
tentes e claras para o jogador
Categoria: 3
Descrição do Problema: Algumas utilidades vendidas no jogo
só podem ser utilizadas uma vez por partida, contudo, essa
informação não é passada para o jogador.
Sugestão de Solução: Informar ao jogador quais as utilidades
podem ser utilizadas mais de uma vez na mesma partida e
quais não podem.

11. Heurı́stica Violada: HJ-10 Os sons e efeitos sonoros devem
ser agradáveis e não devem dividir a atenção do jogador.
Categoria: 3
Descrição do Problema: A música de fundo tem um ritmo
acelerado e se torna cansativa, atrapalhando a concentração
no jogo.
Sugestão de Solução: Substituir o som de fundo por uma
música que ajude na imersão do jogador.

12. Heurı́stica Violada: HJ-10 Os sons e efeitos sonoros devem
ser agradáveis e não devem dividir a atenção do jogador.
Categoria: 3
Descrição do Problema: O volume da música de fundo enco-
bre o som que indica a aproximação de um ”spin token”.
Sugestão de Solução: Fornecer os jogador controles indi-
viduais de volume para a música de fundo e para os efeitos
sonoros.

13. Heurı́stica Violada: HJ-13 O jogo suporta uma variedade de
estilos e de modos de jogo.
Categoria: 2
Descrição do Problema: Existe apenas um modo de jogo.
Sugestão de Solução: Possibilitar os jogador outros modos de
jogo, como por exemplo jogar contra o relógio (time atack).

14. Heurı́stica Violada: HJ-16 O jogo permite que configuração
do nı́vel de dificuldade de forma a ser desafiador para jo-
gadores iniciantes e experientes.
Categoria: 2
Descrição do Problema: Não é possı́vel escolher um nı́vel de
dificuldade. Jogadores experientes ou iniciantes iniciam a par-
tida no mesmo nı́vel de dificuldade.
Sugestão de Solução: Fornecer a opção de escolher o nı́vel de
dificuldade antes de iniciar a partida.

15. Heurı́stica Violada: HJ-19 A narrativa deve ser transmitida
para o jogador de forma clara, sem causar frustração ou von-
tade de ignorá-la.
Categoria: 2
Descrição do Problema: Embora o jogo tenha uma narrativa,
ela não é transmitida para o jogador em nenhum momento
Sugestão de Solução: Elaborar uma forma de contar a história
do jogo.

16. Heurı́stica Violada: HM-4 O Jogo deve consumir o mı́nimo
de recursos do dispositivo, de forma a não fechar inesperada-

mente.
Categoria: 4
Descrição do Problema: Após jogar por um longo perı́odo de
tempo o jogo fica lento, trava e fecha inesperadamente.
Sugestão de Solução: Otimizar o consumo de recursos do
jogo de modo que ele não demande do dispositivo mais re-
cursos do que são disponı́veis.

A tabela abaixo mostra a quantidade de erros identificados em
cada categoria de heurı́stica, totalizando 16 (dezesseis) erros.

Usabilidade Jogabilidade Mobilidade
9 6 1

Table 2: Violações de heurı́sticas por categoria

A porcentagem de erros encontrados em relação ao total de
heurı́sticas selecionadas para esse trabalho é de 44,4% (quarenta
e quatro vı́rgula quatro por cento).

De acordo com a avaliação, pode-se concluir que a categoria
mais afetada pelos problemas encontrados é a usabilidade, total-
izando 56% (cinquenta e seis por cento) dos total de problema. A
única categoria que apresentou um erro catastrófico foi a mobili-
dade. A quantidade de erros classificados por categoria pode ser
vista no gráfico abaixo.

Figure 5: Número de erros encontrados classificados por categoria
de heurı́stica e gravidade do problema

6.3 Teste com usuários
De acordo com [Lazzaro and Keeker 2004] os aspectos de usabil-
idade diferem entre jogos e softwares produtivos e, por isso, não
podem ser avaliados exatamente da mesma forma. Para ilustrar es-
sas diferenças os autores apresentam a seguinte tabela comparativa:

Software Jogo
Realização da Tarefa Conclusão da Tarefa
Eliminar erros Diversão ao vencer obstáculos
Recompensa externa Recompensa Pessoal
Considera que a tecnologia
deve ser humanizada

Considera que humanos
precisam ser desafiados

Intuitividade Novas coisas devem ser aprendidas
Reduzir a carga de trabalho Aumentar a dificuldade

Table 3: Comparação entre os aspectos de usabilidade em jogos e
em softwares

Em virtude da existência destas diferenças, as tarefas empre-
gadas durante a condução do teste não serão utilizadas para fazer
uma medição direta tal qual acontece nos softwares produtivos. As
tarefas servirão para estimular o usuário a passar por todos os pon-
tos passı́veis de avaliação. As considerações acerca dos problemas
encontrados no jogo serão levantadas a partir de observação dos
usuários enquanto jogam e da gravação do rosto e da tela do dis-
positivo.
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6.3.1 Seleção dos Usuários
Para a aplicação do teste exploratório de usabilidade 30 (trinta)
pessoas responderam a um questionário de filtro. Das 30 pessoas,
15 (quinze) foram eliminadas por não possuı́rem tablets ou smart-
phones, possuı́rem mas não usarem como plataforma de jogo ou por
não quererem participar posteriormente do teste. Dentre os quinze
apto foram selecionados 7(sete) candidatos que jogam 5 ou mais
vezes por semana a partir de um dispositivo móvel, sendo que um
deles para o teste piloto e os outros 6(seis) para o teste definitivo.

6.3.2 Roteiro do Teste
Bom dia/ Boa tarde / Boa noite

Estou fazendo uma avaliação do jogo Jetpack Joyride. Obrigado
pela disposição em colaborar com o teste. Durante o teste jogue
de forma normal e tranquila, como se estivesse em sua casa. Eu
me sentarei ao seu lado e farei algumas anotações, você pode fazer
perguntas a qualquer momento, mas eu não poderei responder todas
para não influenciar o teste. Eu preciso ver como você joga de
forma independente.

Estamos avaliando o jogo e não você, portanto, fique tranquilo.
Você estará sendo filmado durante o teste, mas a filmagem será uti-
lizada apenas para análise do jogo e não será divulgada. Eu te darei
uma lista de tarefas, você pode desistir delas a qualquer momento,
basta que fale em voz alta.

Diga o que está pensando em voz alta, isso me ajuda a entender
porque você tomou determinada decisão enquanto jogava.

Quando terminar uma tarefa, diga em voz alta que a tarefa foi
concluı́da. Você tem alguma pergunta? Podemos começar?

6.3.3 Lista de Tarefas
1. Inicie uma partida e jogue naturalmente até colidir com um

obstáculo

2. Desabilite apenas a música de fundo e inicie uma nova partida

3. Durante a partida, habilite o som de fundo

4. Reinicie a partida sem voltar ao menu inicial.

5. Encerre a partida e troque o chapéu do Avatar e inicie uma
nova partida

6. Consulte, durante a partida, quais são suas missões

7. Jogue até completar a lista com as três missões

8. Eu vou fazer uma ligação para o celular. Atenda e, logo após,
volte a jogar de onde parou.

9. Equipe o avatar com 2 gadgets e jogue uma nova partida

6.3.4 Teste Piloto
O Teste piloto foi executado com um único participante, o qual
operou o smartphone fixo em uma bancada, com uma câmera posi-
cionada atrás da cabeça conforme a imagem abaixo:

Figure 6: Layout inicial proposto para o teste piloto

A estrutura do teste piloto revelou-se inviável e ineficiente, haja
vista que não foi possı́vel capturar a tela com qualidade aceitável.

Além disso, o modelo proposto limitou o movimento do usuário,
eliminando a caracterı́stica principal do dispositivo, a mobilidade.

Para um melhor resultado, algumas alterações foram feitas no
modelo piloto, as quais estão ilustradas na figura a seguir:

Figure 7: Layout ajustado após a aplicação do teste piloto

No novo modelo a câmera foi posicionada não de forma a cap-
turar a tela, mas para capturar o rosto do participante. Para gravar a
tela do usuário foi utilizado o software Team Viwer Quick Support,
que permite espelhar a tela do dispositivo no computador por meio
de uma conexão WI-FI.

6.3.5 Dados Processados
Foram selecionados trechos dos comentários dos usuários do teste
contendo pontos positivos e negativos, bem como observações so-
bre o jogo, as dificuldades de utilização e pontos de melhorias.

Jogador 1

1. ”A resposta é um pouco lenta”

2. ”Ah, o controle é ao contrário no dragão”

3. ”Legal, o posicionamento das moedas é diferente a cada vez
que eu jogo”

4. ”Para que serve esse M ?”

5. ”O que é Zapper ?”

6. ”Eu não descobri o que é Zapper”

7. ”Como é que equipa?”

Jogador 2

1. ”Esse botão é muito pequeno”

2. ”Como controlar esse bichinho?”

3. ”Yes, passei de nı́vel”

4. ”Cadê o menu principal ?”

Jogador 3

1. ”Cada veı́culo tem um controle diferente”

2. ”Não sei por onde entrar nas configurações”

3. ”Tenho que passar perto de 3 zappers, mas não sei o que é
isso”

Jogador 4

1. ”O jogo é bem simples de controlar”

2. ”Podia ser mais fácil equipar os gadgets”

3. ”Esse botão ”M” é para que ?”

4. ”Tenho que ficar apertando várias vezes para o pássaro andar”

5. ”Nossa, quanto pop-up”
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Jogador 5

1. ”Não dá pra equipar durante a partida”

2. ”Achei que o botão ”Quit” era para sair do jogo, mas ele volta
para o menu principal”

3. ”O botão de equipar só aprece depois que clica no item”

Jogador 6

1. ”O botão do menu fica escondido ”

2. ”O pause é bem pequenininho, difı́cil acertar o dedo”

3. ”Curti esse spin token, dá pra ganhar alguma coisa depois de
morrer”

6.3.6 Análise dos resultados dos testes com os
usuários

A partir dos resultados obtidos no teste com os usuários foi real-
izada um análise para detectar problemas de usabilidade e de joga-
bilidade, os quais aparecem na sequencia:

Análise 1 - O problema com o tamanho dos botões:
Verificou-se que os botões são muito pequenos e, portanto,
os jogadores quase nunca conseguem acioná-los na primeira
tentativa. A tarefa 1 e a tarefa 2 exigiam que os jogadores
acionassem o botão de pausa, que se localiza na parte superior
direita e os dados estatı́sticos revelaram que essa foi a tarefa
mais problemática, pois quatros dos seis usuários não forma
capazes de executá-la na primeira tentativa. A existência
desse problema foi reiterada pelo discurso dos usuários 1
ao dizer que ”A resposta é muito lenta” referindo-se a esse
botão”; Do usuário 2, ao afirmar que ”Esse botão é muito pe-
queno”; e do usuário 6, ao dizer que ”o botão de pause é bem
pequenininho, difı́cil de acertar”

Análise 2 - A falta de consistência em relação aos padrões da
indústria: O menu principal apresenta apenas uma instrução
”toque na tela para começar” e um pequeno botão na parte
superior esquerda que, quando acionado, exibe as demais
opções do jogo, tais quais as configurações e os itens do jo-
gador. É comum aos jogos para plataformas móveis apresen-
tar uma menu de opções na tela inicial, o qual fornece acesso
ao jogo, às configurações e às instruções, pelo menos. A
análise das gravações relevou que os usuários, em sua maio-
ria, levaram tempo para perceber a existência desse pequeno
botão. O usuário 2, ao tentar acessar a lista de itens exprime:
”Cadê o menu principal ?”, ao tentar desempenha a mesma
tarefa o usuário 3 diz: ”Não sei onde entrar nas configurações
” O usuário 6, ao descobrir a existência do botão que exibe o
menu, expressa: ”O botão de menu fica escondido.”

Análise 3 - O problema da falta de ajuda e instruções: Não ex-
iste no jogo nenhum tipo de instrução em relação aos cont-
role e às regras do jogo. Embora sejam simples, não é válido
simplesmente considerar que todos os usuários serão aptos
a descobri-las e entende-las sem necessidade de instrução.
Os jogadores tiveram problemas em alguns aspectos devido
à falta de informação. Cada veı́culo disponı́vel no jogo pos-
sui uma forma diferente de controle. Todos os usuários foram
capazes de descobrir essa caracterı́stica do jogo, porém, não
sem algum tipo de prejuı́zo. O jogador 1, logo após adquirir
um veı́culo, colidiu contra um obstáculo antes de descobrir
como controlá-lo. Após esse fato o jogador exprimiu, sem
grande entusiasmo: ”Ah, o controle do dragão é ao contrário”.
O jogador 3 também chegou a essa conclusão e se expres-
sou dizendo que ”cada veı́culo tem um controle diferente”.
Referindo-se a outro veı́culo, o jogador 4 diz: ” Tenho que
ficar apertando várias vezes para o pássaro andar”.

Análise 4 - Problemas com a terminologia: Existe no jogo um
obstáculo para o qual os desenvolvedores deram o nome de
Zapper. Uma das missões sorteadas para o jogador 1 e para o
jogador 3 era a de passar bem próximo a 3 desses obstáculos

sem atingi-los. O jogador 1, ao ler o objetivo da missão, per-
guntou: ”O que é um zapper?” demonstrando não entender o
que o temo significava no contexto do jogo. O jogador não
foi capaz de concluir essa missão e, portanto, escolheu fazer
outra ao afirmar: ”Eu não descobri o que é Zapper”. O jo-
gador 3 também teve problemas com o termo, se expressão da
seguinte forma: ”Tenho que passar perto de 3 zappers, mas
não sei o que é isso”.

Análise 5 - O Problema da interface redundante: Para equipar
ou customizar o Avatar é necessário acessar a tela chamada
Stash, na qual estão listados todos os itens disponı́veis. A
tarefa 9 solicitava que os jogadores acessassem essa tela e
fizessem uma customização e nenhum dos 6 usuário con-
seguiu executar a tarefa na primeira tentativa. Isso se deve
ao fato de ser necessário primeiro tocar sobre o item para que
ele disponibilize o botão ”equipar” e só então o jogador pode
efetivamente concluir a tarefa. Além da observação, o dis-
curso dos jogadores também permite constatar a percepção
deste problema. Ao visualizar a lista de itens o jogador 1
questiona: ”Como equipar?”. O usuário 4 exprime que ”de-
via ser mais fácil equipar os gadgets” e o usuário 5 relata a
constatação do mesmo problema ao afirmar que ”O botão de
equipar só aprece depois que clica”

Análise 6 - Problemas de iconografia não significativa:
Percebeu-se que os usuários 1 e 4 constataram a existência de
um botão localizado próximo às opções de desligar música
e efeitos sonoros, que era representado por um ”M”. Não
foi possı́vel identificar, nem pelo observador e nem pelos
usuários, qual era a função desse botão. Os usuários 1 e 4, re-
spectivamente, exprimem a dúvida quanto ao funcionamento
do botão ao dizerem: ” Para que serve esse M ?” e ”Esse
botão ”M” é para que ?”

Além dos erros encontrados na observação dos usuários e de seus
discursos foi possı́vel perceber uma sugestão de melhoria interes-
sante feita involuntariamente pelo jogador 5. Ao dizer que ”Não dá
pra equipar durante a partida” ela sugere a criação de um mecan-
ismo que possibilite o acesso à lista de itens do jogador mesmo com
uma partida em andamento, para que seja possı́vel melhorar a es-
tratégia de acordo com a caracterı́stica da partida. Atualmente, esse
processo só pode ser feito antes do inı́cio de uma partida.

7 Considerações Finais
A proposta desse trabalho foi a de realizar uma reflexão sobre
as possibilidades de avaliação da qualidade da interação entre
jogadores e jogos em dispositivos móveis. Para chegar a uma
observação mais abrangente, optou-se por aplicar duas formas de
avaliação distintas, uma com envolvimento apenas de especialista e
outra com envolvimento também de usuários.

Não era objetivo deste trabalho encontrar problemas de usabili-
dade ou jogabilidade no jogo Jetpack Joyride, utilizado como ob-
jeto da avaliação, mas compreender o campo de atuação de cada um
desses conceitos na avaliação de um jogo para dispositivos móveis.
Percebeu-se que a aplicação dos métodos tradicionais de avaliação
de softwares produtivos pode, sim, ser utilizada em jogos, con-
tanto que observadas as caracterı́sticas especı́ficas dos jogos que
os diferem dos softwares convencionais.

Da revisão de literatura resultou a percepção de que a usabilidade
compreende apenas uma parte da avaliação de um jogo, uma vez
que avalia fatores relativos à interface e aos controle. A usabilidade,
porém, não cobre aspectos fundamentais para uma boa aceitação de
um jogo pelo mercado, como a mecânica, as regras, os objetivos, as
recompensas e ambiente. Para que esses aspectos fossem avaliados
corretamente foi necessário a construção de heurı́sticas especı́ficas
de jogabilidade e de mobilidade.

A avaliação heurı́stica mostrou-se eficiente por permitir a
identificação de erros de jogabilidade, de usabilidade e de mobil-
idade em um jogo já difundido e bem aceito no mercado. Os testes
com usuários também se revelaram aplicáveis e significativos no
caso dos jogos para dispositivos móveis, desde que feitas as devi-
das adaptações. Uma das contribuições mais importantes dos testes
com usuários nesse trabalho foi a percepção da necessidade de um
ambiente de teste próprio para jogos em dispositivos móveis, que
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permita ao jogador segurar o dispositivo e movimentá-lo da forma
como faria em um ambiente natural.

Percebeu-se que a análise do discurso, aliada à observação dos
usuários enquanto jogam, é extremamente valiosa, não só para en-
contrar erros, mas para ter insights de como criar melhorias e ex-
pansões que vão além da simples correção de problemas.
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