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RESUMO
Há um reconhecimento crescente da importância do ensino de Usabilidade, que vem sendo
abordada nas mais variadas formas nas disciplinas de graduação em assuntos relacionados à
informática. Usabilidade é um conceito essencial que os profissionais da área precisam aprender já
que produzem artefatos para os mais diversos tipos de usuários e contextos, mas por ser muito
subjetivo o ensino muitas vezes é dificultado. Um mapeamento sistemático da literatura apontou
que as técnicas utilizadas atualmente para o ensino de conceitos relacionados a usabilidade referemse, em sua maioria, ao desenvolvimento de projetos / estudos de casos ou aplicação de avaliações
heurísticas. Embora o uso de jogos sérios (serious games) venha sendo utilizado nas mais diferentes
áreas, a pesquisa apontou para a inexistência de jogos para apoiar o ensino de Usabilidade. Diante
disto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um jogo simulador que expõe o jogador a um
ambiente corporativo simulando situações reais de projetos numa empresa fictícia. Para selecionar
os conteúdos de usabilidade mais relevantes para abordar no jogo e definir suas características foi
realizada uma pesquisa documental sobre assuntos relacionados a usabilidade e jogos, uma pesquisa
em diretrizes de ensino nacionais e internacionais e uma pesquisa nos currículos das principais
universidades do país na área de informática. O jogo, denominado UsabilityGame, tem o objetivo
de auxiliar o ensino de usabilidade abordando ciclo de vida de engenharia de usabilidade, análise de
requisitos, prototipação e avaliação heurística. Para avaliar a efetividade do ensino-aprendizagem
do UsabilityGame como ferramenta de apoio ao ensino de usabilidade foram realizados quatro
quasi-experimentos que concluíram que o jogo auxilia na aprendizagem de usabilidade de forma
geral, destacando especificamente os assuntos de avaliação heurística e análise de requisitos.
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ABSTRACT
There is a growing recognition of the importance of teaching Usability, which has been
discussed in various forms in graduate courses in areas related to information technology. Usability
is an essential concept that professionals need to learn as they produce artifacts for different types of
users and contexts, but because it is very subjective, teaching it is often difficult. A systematic
mapping of literature found that the techniques currently used for teaching concepts related to
usability refer mostly to the development of projects / case studies or application of heuristic
evaluations. Although the use of serious games has been used in various different areas, the
research pointed to the inexistence of games to support the teaching of Usability. This paper
therefore proposes the development of a simulator game that exposes the player to a corporate
environment simulating real situations in the projects of a fictitious company. To select the most
relevant content to address usability in the game and define its characteristics, document research
was carried out on issues related to usability and games, with research of the national and
international teaching guidelines, and research on the curricula of leading universities in the
country, in the area of information technology. The objective of the game, called the
UsabilityGame, is to support the teaching of usability, addressing the usability engineering life
cycle, requirements analysis, prototyping and heuristic evaluation. To evaluate the effectiveness of
teaching and learning of the UsabilityGame as a tool to support the teaching of usability, four quasiexperiments were carried out, which concluded that the game promotes the learning of usability in
general, and in particular, the issues of heuristic evaluation and requirements analysis.
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1 INTRODUÇÃO
Interação humano-computador (IHC) é uma disciplina concentrada no projeto, avaliação e
implementação de sistemas de computação interativos para uso humano e com o estudo de
fenômenos que os cercam (ACM, 2001). Basicamente, IHC tenta aperfeiçoar as experiências de
pessoas com computadores tornando-os mais produtivos, eficientes e agradáveis (RUSU; RUSU,
2007).
A importância da educação de IHC para profissionais de software deve ser evidente e bem
entendida, na concepção de programas de Ciências da Computação, em todos os níveis (POWSANG et al., 2009) (RUSU; RUSU, 2007) (LIANG; DENG, 2009). No entanto, os profissionais
envolvidos em programas de Ciências da Computação consideram IHC uma questão secundária
(LESTER, 2008) (SOMERVELL; CHEWAR; MCCRICKARD, 2004) (LIANG; DENG, 2009).
Este é provavelmente um reflexo do conflito bem conhecido entre os especialistas de IHC e
engenheiros de software, pois muitas vezes ambos possuem diferentes formações resultando numa
falta de compreensão mútua sobre questões técnicas (BOSCH; FOLMER; WELIE, 2006). Isto
ocasiona graves consequências para a formação dos profissionais de software que geralmente
concentram-se na parte interna dos sistemas de software, ignorando a importância do
desenvolvimento da interface (RUSU; RUSU, 2007).
Polack-Wahl (2004) afirma que ao ensinar uma versão ampliada de técnicas de IHC no
curso de Engenharia de Software, os estudantes têm oportunidade de expandir seus conhecimentos e
descobrir uma parte importante de criação de software. A interface é um meio de comunicação, uma
plataforma no fluxo de informações e feedbacks e uma das principais formas de interação entre
humanos e computadores (CHAO, 2009).
Quando o usuário não entende como a interface funciona, então o produto é inútil
(POLACK-WAHL, 2004). Os usuários devem aprender facilmente e efetivamente a utilizar a
interface de um software. Além disso, o ensino de IHC promove uma visão crítica sobre a
importância da abordagem do projeto voltado ao usuário. Os alunos aprendem a desenvolver
sistemas que obtêm respostas positivas dos usuários e diminuir o custo com a reformulação de um
sistema que não inclui quem vai utilizá-lo no processo (COOKIE; MINGS, 2005).
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Um importante termo no design de interação é a usabilidade que faz uma avaliação global
do grau de utilização na interação humano-computador, o que garante a realização da interação. É
também um termo de qualidade do ponto de vista dos usuários para avaliar se o produto é eficaz,
fácil de aprender, seguro, eficiente, fácil de lembrar e com poucos erros (CHAO, 2009). Atividades
de usabilidade são estudadas pela engenharia de usabilidade sendo aplicadas no processo de
desenvolvimento de software, criando uma conexão entre usuários e desenvolvedores (COOKE;
MINGS, 2005) (LIANG; DENG, 2009).
Várias abordagens de ensino de engenharia de software focam na adição de realismo nos
projetos de classe entre os quais algumas dessas abordagens argumentam que uma das poucas
maneiras viáveis para proporcionar aos alunos a experiência de processos de engenharia de software
realistas dentro do ambiente acadêmico é através da simulação (NAVARRO, 2006). Como na
engenharia de software os alunos de engenharia de usabilidade podem vivenciar situações reais
simulando tarefas que são realizadas em ambientes corporativos em sala de aula através de um jogo
simulador. Dentro deste contexto, este trabalho procura fazer uma contribuição na área de ensino de
usabilidade, através do desenvolvimento e avaliação através de quasi-experimentos de um jogo
educacional no estilo simulador abordando ciclo de vida de usabilidade, análise de requisitos,
prototipação e avaliação heurística.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
Lester (2008) afirma que o ensino de IHC nos cursos da área de computação estão
concentrados apenas no simples projeto de uma interface gráfica, sem se preocupar com a
multidisciplinaridade exigida por tal assunto. O ensino de IHC deve ser incorporado com mais
efetividade para que os alunos adquiram um maior e mais completo conhecimento do assunto, para
que desenvolvam produtos de software com mais qualidade e projetados para seus respectivos
usuários. (LIANG; DENG, 2009).
A IHC é classificada como um tema central para a área de conhecimentos da Ciências da
Computação (ACM, 2001). Turban (2003) complementa que os estudantes estão preparados para
resolver problemas, mas não necessariamente para projetar estas soluções pensando nos usuários
finais.
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A abordagem para o ensino de IHC pelos professores da área varia, alguns enfatizam um
grande projeto de implementação durante o semestre, outros preferem realizar com os alunos uma
revisão de literatura e o desenvolvimento de artigos, alguns ensinam a partir do ponto de vista da
psicologia cognitiva, muitos enfatizam a programação, e outros mesclam todas as abordagens
mencionadas fazendo com que os alunos vivenciem a IHC das mais diversas formas (RUSU;
RUSU, 2006).
Vários conceitos são fundamentais para que a usabilidade se torne primordial para os
desenvolvedores de software. Primeiro, precisa ser entendido como incorporar usabilidade durante
todo o processo de desenvolvimento de software. O Ciclo de Vida Engenharia de Usabilidade
possui uma abordagem centrada no usuário em todos os processos enquanto o Ciclo de Vida de
Software muitas vezes inclui formalmente o usuário na fase de testes (ROZANSKI; SCHALLER,
2003).
Com o intuito de pesquisar diferentes formas de ensino e assuntos relacionados à
usabilidade, foi realizado um mapeamento sistemático da literatura (descrito no capítulo 3) que
como resultado, não encontrou ferramenta, jogo ou ambiente que auxilie especificamente o ensino
de usabilidade. Assim emerge a seguinte pergunta de pesquisa:
Uma ferramenta computacional no formato de jogo simulador pode auxiliar no ensino de
Engenharia de Usabilidade e tornar o ensino mais atrativo?

1.1.1 Solução Proposta
Observando o crescimento da adoção de IHC nos currículos de cursos relacionados a
informática (LIANG; DENG, 2009) e com o resultado do mapeamento sistemático (capítulo 4) que
apontou a ausência de ferramentas que apóiem o ensino de Engenharia de Usabilidade, propõem-se
o desenvolvimento de um jogo simulador visando apoiar o ensino de usabilidade para alunos de
graduação de maneira prática e funcional. Um jogo simulador pode ser uma importante ferramenta
de aprendizagem quando o aluno é exposto a situações do cotidiano, que neste caso são projetos
relacionados à usabilidade (GIBSON; ALDRICH; PRENSKY, 2007) (NAVARRO, 2006).
Os alunos devem conhecer a Engenharia de Usabilidade com enfoque prático, aplicando
conceitos de usabilidade em todo o processo de desenvolvimento de software (RUSU; RUSU;
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RONCAGLIOLO, 2008). Caroll e Rosson (2006) complementam com outros aspectos como a
necessidade de ensinar critérios e avaliações de usabilidade. Uma pesquisa documental1 (realizada
no escopo deste trabalho - seção 2.3), envolvendo o estudo de diretrizes de ensino nacionais e
internacionais da área de computação, como também a análise de currículos nacionais das principais
universidades do país, também aponta para a pertinência do ensino de ciclo de vida de usabilidade,
envolvendo o conteúdo de todas as suas etapas e atividades.
Baseado no levantamento bibliográfico realizado com relação a jogos e aprendizagem
através de jogos (seção 2.2) propõem-se um jogo 2D, executado integralmente via web, com três
fases, em primeira pessoa, classificado como um jogo educativo (CRAWFORD, 1997) no estilo
simulador (PRENSKY, 2007).
O jogo aborda o ensino do ciclo de vida de usabilidade, de forma geral, com as etapas de
análises de requisitos, prototipação, bem como a avaliação heurística. A partir do desenvolvimento
do jogo têm-se as seguintes hipóteses:
H01: Os alunos que utilizam o jogo proposto não apresentam melhora na aprendizagem dos
conceitos de usabilidade em relação aos alunos que não utilizam o jogo2.
HA1: Os alunos que utilizam o jogo proposto apresentam melhora na aprendizagem dos
conceitos de usabilidade em relação aos alunos que não utilizam o jogo.
H02: Os alunos que utilizam o jogo proposto não obtêm um melhor entendimento de análise
de requisitos de usabilidade que os alunos não utilizam o jogo.
HA2: Os alunos que utilizam o jogo proposto obtêm um melhor entendimento de análise de
requisitos de usabilidade que os alunos que não utilizam o jogo.

1

É a pesquisa realizada com base na documentação direta como questionários, entrevistas, entre outros ou indireta
resultante da extração de produtos oriundos de publicações oficiais ou privadas encontradas nos arquivos de uma ou
várias fontes (LOPES, 2006).
2
H0 representa a Hipótese nula, utilizada para teste que representa uma declaração de que não existe diferença entre o
parâmetro e a estatística com a qual ele está sendo comparado (COOPER; SCHINDLER, 2001). O objetivo é rejeitar a
hipótese nula.
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H03: Os alunos que utilizam o jogo proposto não aplicam melhor conceitos de prototipação
do que os alunos que não utilizam o jogo.
HA3: Os alunos que utilizam o jogo proposto aplicam melhor conceitos de prototipação do
que os alunos que não utilizam o jogo.
H04: Os alunos que utilizam o jogo proposto não aplicam melhor os conceitos de avaliação
heurística que os alunos que não utilizam o jogo.
HA4: Os alunos que utilizam o jogo proposto aplicam melhor os conceitos de avaliação
heurística que os alunos que não utilizam o jogo.
H05: Os alunos que utilizam o jogo proposto não obtêm melhor entendimento de ciclo de
vida de usabilidade que os alunos que não utilizaram o jogo.
HA5: Os alunos que utilizam o jogo proposto obtêm melhor entendimento de ciclo de vida
de usabilidade que os alunos que não utilizaram o jogo.
H06: A aplicação do jogo proposto não torna o processo de ensino aprendizagem de
usabilidade mais atrativo3.
HA6: A aplicação do jogo proposto torna o processo de ensino aprendizagem de usabilidade
mais atrativo.

1.1.2 Delimitação de Escopo
Este trabalho está limitado ao desenvolvimento de um jogo simulador para apoio ao ensino
de usabilidade. Portanto, não estará contemplado o ensino de outros assuntos abordados na área de
IHC como psicologia, ciência cognitiva, ergonomia, fatores humanos e sociologia (LESTER, 2008).
Pretende-se focar no ensino para o nível de graduação focando no ciclo de vida de usabilidade, bem
como os critérios de avaliação de usabilidade.

3

Como o jogo é uma atividade lúdica, ou seja, uma atividade que tem como objetivo produzir prazer, espera-se que o
jogo proposto torne o ensino de usabilidade mais divertido. Tal hipótese será validada com as respostas dos alunos
quanto ao questionário de percepção do jogo no qual os resultados são apresentados no capítulo 5.
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Não se pretende trabalhar a exposição do conteúdo diretamente, ou seja, desenvolver
material didático na forma de apostilas e apresentações, mas sim, apoiar ao ensino através de um
jogo que permita ao professor simular o ciclo de Engenharia de Usabilidade, atuando como um
complemento a aula do professor. Ou seja, o jogo não pretende atuar como “único meio” didático, e
sim, como mais uma alternativa para o ensino.
Ainda, não constitui objeto deste estudo, desenvolver novos conceitos, abordagens, técnicas
ou ciclo de vida de usabilidade, bem como não pretende estabelecer ou definir a proposta de uma
nova disciplina ou mesmo modificar ementas já adotadas em disciplinas relacionadas com IHC para
os cursos de graduação em Ciências da Computação.

1.1.3 Justificativa
O campo da educação não é uma exceção na utilização da tecnologia. Pelo contrário, a
educação foi sempre considerada como uma das áreas mais produtivas quanto a proliferação de
tecnologia. E um dos métodos educacionais que mais interage com a tecnologia é a utilização de
jogos e simuladores (GIBSON; ALDRICH; PRENSKY, 2007).
Apesar do computador e vídeo games serem associados com o entretenimento, eles também
podem ser importantes ferramentas de aprendizagem (GIBSON; ALDRICH; PRENSKY, 2007).
Navarro (2006) complementa que com uma interface gráfica interativa, educacional e personalizada
um ambiente de simulação baseado em jogos pode ser benéfico no processo de aprendizado na
engenharia de software e na educação em geral.
A convergência de simuladores de alta fidelidade com jogos sérios representa uma área com
um potencial crescente para cumprir exigências de aprendizagem cognitiva com um alto grau de
eficácia, ao mesmo tempo aproveitando as vantagens de conteúdo baseado em jogos para motivar e
engajar os usuários (PETRIDIS; et al., 2010).
A simulação é uma poderosa ferramenta educacional que tem sido utilizada com sucesso em
diversos domínios, como também fornece benefícios à educação como experiências acumuladas
sem envolver altos custos e sem riscos de graves conseqüências numa situação de erro. Além disso,
situações desconhecidas podem ser introduzidas e praticadas, experiências podem ser repetidas,
alternativas podem ser exploradas e muitas vezes a liberdade geral de experimentação é promovida
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no âmbito do exercício de formação, permitindo ao aluno adquirir uma visão mais profunda com
cada situação (NAVARRO, 2006).
Um exemplo de aplicação de jogos simuladores em outros domínios são os simuladores de
vôo utilizados exaustivamente por pilotos de aviões antes de voarem com passageiros (ROLFE;
STAPLES, 1986). Na área da engenharia de software pode ser citado o SIMSE, jogo simulador com
intuito de ensinar aos alunos de engenharia de software os ciclos de vida de desenvolvimento de
software (NAVARRO, 2006), como também o jogo “U-TEST” proposto por Silva (2010) para o
ensino de teste de software.
Justifica-se o desenvolvimento desta pesquisa pois, conforme observado em um
mapeamento sistemático (capítulo 4) realizado, não foram encontrados jogos, ferramentas ou
ambientes na área de usabilidade para apoiar o ensino, tornando este estudo uma nova forma de
abordagem para o ensino de usabilidade.

1.2 OBJETIVOS
Esta seção tem como objetivo apresentar o objetivo geral e os objetivos específicos do
trabalho proposto.

1.2.1 Objetivo Geral
Avaliar a contribuição de um jogo simulador para o ensino de usabilidade.

1.2.2 Objetivos Específicos
1. Identificar conteúdos atualmente ensinados em cursos na área de Usabilidade, visando
abordá-los no jogo simulador.
2. Conceber e implementar um jogo destinado a favorecer o processo de ensinoaprendizagem de conceitos relacionados a área de Usabilidade.
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3. Avaliar o jogo através de quasi-experimentos4 para permitir a verificação das hipóteses
identificadas neste trabalho.

1.3 METODOLOGIA
Com o objetivo de melhor entendimento dos métodos que serão utilizados neste projeto este
tópico está dividido em metodologia da pesquisa e procedimentos metodológicos.

1.3.1 Metodologia da Pesquisa
A elaboração de um projeto de pesquisa e o desenvolvimento da própria pesquisa,
independente do seu grau de complexidade, para se chegar ao resultado esperado, deve ter um bom
planejamento, argumentações concretas e baseados em informações já existentes (MENEZES;
SILVA, 2001). Parker e Rea (2000) complementam que as pesquisas tornaram-se um método
largamente empregado e reconhecido na maior parte dos países desenvolvidos, por meio de
relatórios apresentados pelos meios de comunicação, o conceito de se considerar informações
provenientes de um pequeno número de pessoas como uma representação precisa de um número de
indivíduos expressivamente maior se tornou comum.
O trabalho proposto é fundamentado numa revisão bibliográfica baseada em assuntos
levantados a partir do objetivo do trabalho que são os conceitos de usabilidade e aprendizagem
baseada em jogos. Além disso, pretende-se aplicar estudos empíricos para avaliar a contribuição do
jogo proposto no ensino de usabilidade.
Para a pesquisa foi utilizado o método hipotético-indutivo. Quando uma pesquisa é realizada
pela primeira vez as hipóteses e indicadores são construídos a partir da observação do campo
empírico resultando em novos conceitos e novas hipóteses que serão submetidas à comprovação
pelo modelo estabelecido (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Com a utilização do jogo proposto por
alunos de cursos de graduação que tenham no currículo disciplinas relacionadas à usabilidade

4

O design quasi-experimental é um delineamento de pesquisa que não têm distribuição aleatória dos sujeitos pelos
tratamentos, tampouco os grupos-controle. (GIL,1999)
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busca-se averiguar estatisticamente as hipóteses levantadas, de que o jogo apresenta uma
contribuição efetiva para o ensino de usabilidade.
Sob o ponto de vista da natureza do trabalho, pode-se considerar como uma pesquisa
aplicada, tendo como objetivo gerar conhecimentos com aplicação prática dirigidos à resolução de
problemas específicos (MENEZES; SILVA, 2001). A pesquisa do trabalho proposto tem como
objetivo averiguar a utilização de um jogo simulador para auxiliar educadores no ensino de
usabilidade.
Quanto à forma de abordagem do problema é classificada como pesquisa quantitativa
porque será realizada uma avaliação do desempenho dos alunos que utilizaram o jogo comparado
aos que não utilizaram o mesmo.
Baseado no ponto de vista dos objetivos para este trabalho é classificado como exploratória
que tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores (GIL,
1991).

1.3.2 Procedimentos Metodológicos
A seguir é apresentado o plano de trabalho com as etapas que foram realizadas para
desenvolver o trabalho proposto.
Plano de trabalho
Para contemplar todos os objetivos propostos foram realizadas as seguintes etapas:
Etapa 1. Estudo bibliográfico: consistiu na busca por literatura especializada, considerando
livros, sites e periódicos, visando fornecer uma base de fundamentação para a pesquisa. Esta etapa
teve como foco a pesquisa bibliográfica dos seguintes assuntos:
a) usabilidade: pesquisa sobre conceitos, critérios, ciclo de vida e técnicas, visando atender
ao objetivo específico 1;
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b) aprendizagem baseada em jogos: contemplando revisão sobre jogos com ênfase em
jogos educacionais e breves conceitos sobre processo ensino-aprendizagem, visando
fornecer base ao objetivo específico 2.
Etapa 2. Revisão sobre o tema Ensino de Usabilidade: teve como foco uma pesquisa
documental visando identificar os assuntos abordados no que tange o ensino de usabilidade em
cursos de graduação (focando objetivo específico 1). Esta pesquisa consistiu nas seguintes
atividades:
a) análise de currículos de referência: nesta atividade foram analisados os seguintes
documentos / currículos de referência para identificar conteúdos relacionados ao ensino
de IHC/usabilidade:
− Swebok (IEEE COMPUTER SOCIETY, 2004);
− ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction (ACM, 2001);
− Computing Curriculum - Software Engineering (ACM/IEEE-SE, 2004);
− Currículo de referência da SBC para cursos de graduação em computação e
informática (SBC, 2003);
− Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação (MEC) para Cursos da Área
de Computação e Informática (CEEInf, 1999).
b) currículos nacionais: foi realizada uma pesquisa em currículos de cursos na área de
computação considerando cursos de graduação de instituições que possuíssem pósgraduação nível 5, 6 ou 7, visando fazer um levantamento dos assuntos ensinados
relacionados a usabilidade.
c) mapeamento sistemático: buscou identificar “o quê” e “como” o ensino de usabilidade
vem sendo abordado. O protocolo do mapeamento está no capítulo 3.
Etapa 3: Projeto e Implementação do Jogo: teve como foco o desenvolvimento do jogo,
visando contemplar o objetivo específico 2. Esta etapa consistiu nas seguintes atividades:
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a) análise e projeto do jogo: identificou os objetivos de aprendizagem do jogo e definiu os
requisitos que foram contemplados na etapa de implementação baseado nos objetivos
estabelecidos. O projeto do jogo foi desenvolvido através do Game Design Document
(GDD) e Technical Design Document (TDD).
b) implementação: codificação do jogo procurando contemplar os requisitos levantados na
etapa de análise e projeto do jogo;
c) testes: foram realizados testes para verificar o funcionamento do jogo avaliando se ele
não apresentava erros e contemplava os requisitos estabelecidos no GDD e TDD.
Etapa 4: Avaliação: tem como foco um estudo empírico visando atender ao objetivo
específico 3. Este estudo consistirá nas seguintes atividades:
a) planejamento da avaliação: a avaliação do jogo foi projetada tendo como base as
hipóteses definidas no trabalho e considerando o framework de avaliação proposto por
kochanski (2009);
b) aplicação: durante a aplicação da avaliação todos os dados significativos para posterior
análise serão coletados, sendo a avaliação conduzida de acordo com o projeto
estabelecido;
c) análise e resultados: os resultados adquiridos na avaliação serão avaliados e as hipóteses
de pesquisa estabelecida neste trabalho serão confirmadas/rejeitadas e os resultados
documentados.

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
O trabalho está organizado em 6 capítulos correlacionados. O Capítulo 1, Introdução,
apresenta o tema proposto para este trabalho abordando o problema de pesquisa, a solução proposta,
os objetivos e a metodologia a ser utilizada.
O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, primeiramente com conceitos gerais sobre
IHC, aprofundando os estudos sobre usabilidade. Posteriormente, alguns conceitos relacionados
com jogos e aprendizagem através de jogos são apresentados. Ainda neste capítulo é apresentada
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uma pesquisa documental em diretrizes de ensino nacionais e internacionais como também em
currículos nacionais envolvendo o ensino de usabilidade.
O Capítulo 3 apresenta um mapeamento sistemático buscando por trabalhos que abordam
técnicas de ensino de IHC/usabilidade na área de informática, visando expor o estado da arte no
tema desta dissertação.
O Capítulo 4 apresenta o projeto do jogo proposto através de um GDD (Game Design
Document), do TDD (Technical Design Document), os objetivos de aprendizagem do jogo, bem
como uma abordagem geral do seu funcionamento.
O Capítulo 5 apresenta a avaliação do jogo.
E no último capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho, relacionando os objetivos
identificados inicialmente com os resultados alcançados, contribuições da pesquisa e trabalhos
futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo é apresentado uma visão geral sobre interação humano-computador,
detalhando alguns aspectos sobre usabilidade, critérios de avaliação de usabilidade, ciclo de
engenharia de usabilidade e técnicas. Por fim, este capítulo expõe uma pesquisa documental
envolvendo diretrizes curriculares e planos de ensino na área de IHC.

2.1 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR E USABILIDADE
2.1.1 Histórico e Conceitos
Com o advento dos computadores pessoais, em meados de 1980, criou-se o termo chamado
ergonomização da interação humano-computador (IHC), como uma maneira de descrever um novo
campo de estudo focado na questão dos computadores e sua relação com o ser humano.
Abordavam-se, principalmente, as dificuldades e limitações dos usuários (MEMÓRIA, 2004).
A Ergonomia é um conjunto de conhecimentos sobre as habilidades, limitações e outras
características humanas que são relevantes para o design (IIDA, 2005). Já, projeto ergonômico é a
aplicação para a informação ergonômica ao design de ferramentas, máquinas, sistemas, tarefas,
trabalhos e ambientes para o uso humano seguro, confortável e efetivo (PADOVANI, 1998).
Cabe à Ergonomia identificar fatores humanos referentes à eficiência de utilização dos
sistemas por parte dos usuários e aplicar estes conhecimentos no melhoramento da usabilidade
destes produtos (MEMÓRIA, 2004). A interação humano-computador é um campo de estudo
interdisciplinar que tem como objetivo geral entender como e por que as pessoas utilizam (ou não
utilizam) a tecnologia da informação (PADOVANI, 1998).
IHC é uma área multidisciplinar que envolve as áreas de Ciências da Computação,
Psicologia, Fatores Humanos, Lingüística, dentre outras. IHC está voltada para a aplicação do
conhecimento destas disciplinas para produzir interfaces amigáveis (user-friendly). Não é uma
disciplina especialmente voltada para o estudo de computação ou do ser humano, mas para a
comunicação entre estas duas entidades (SILVA FILHO, 2003).
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Sobre a Usabilidade de interfaces, linha inserida neste contexto de Ergonomização de
Interação, ela pode ser compreendida como a capacidade, em termos funcionais humanos, de um
sistema ser usado com facilidade e com eficiência pelo usuário (SANTOS, 2006).
Há várias definições de usabilidade e as características que a definem (MOSQUEIRA-REY;
ALONSO-RÍOS; MORET-BONILLO, 2009). No entanto, estas definições tendem a ser breves e
informais, e nenhum consenso foi ainda alcançado por pesquisadores e organizações de
normalização no que diz respeito ao conceito de usabilidade (ABRAN; et al., 2003). Uma das
definições mais amplamente utilizadas do termo usabilidade é definida pela ISO 9241-11 (ISO,
1998) que diz: "medida em que um produto pode ser usado por usuários específicos para atingir
metas especificadas com eficácia, eficiência e satisfação num contexto específico de uso".
A usabilidade refere-se a um conjunto de conceitos, tais como tempo de execução,
desempenho, satisfação do usuário e facilidade de aprendizagem. Porém usabilidade não foi
definida da mesma forma entre pesquisadores e por órgãos de normalização (ABRAN; et al., 2003).
O quadro 1 ilustra como o termo foi definido entre três padrões distintos.
Quadro 1. Definições de usabilidade
"A capacidade do produto de software de ser compreendido, aprendido, usado e atrativo para o
usuário, quando usado sob condições específicas." (ISO / IEC 9126-1, 2000)

"A medida em que um produto pode ser usado por usuários específicos para atingir metas
especificadas com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso especificado". (ISO 924111, 1998)

"A facilidade com que um usuário pode aprender a operar, preparar entradas e interpretar as saídas
de um sistema ou componente." (IEEE. 610,12-1990)

As normas relativas à usabilidade podem ser classificadas nas categorias apresentadas na
figura 1:
− Efeito do Produto (saídas, eficácia e satisfação no momento da utilização do produto)
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− Atributos do produto (interface e interação)
− Processo usado para desenvolver o produto
− Capacidade de Organização

Figura 1. Normas da ISO que envolvem usabilidade
Fonte: Adaptado de Abran, et al. (2003).
A usabilidade está diretamente ligada ao diálogo na interface e é a capacidade do aplicativo
em permitir que o usuário alcance suas metas de interação. Em seu sentido mais amplo, a
usabilidade da IHC não abrange apenas o sistema informatizado, mas o equipamento e o mobiliário
incluídos no ambiente de trabalho, fazendo interseção com a usabilidade de produtos (BASTIEN;
SCAPIN, 1993).
Usabilidade é uma preocupação restrita em relação ao problema maior de aceitabilidade do
sistema, que basicamente é a questão de saber se o sistema é bom o suficiente para satisfazer todas
as necessidades e exigências dos stakeholders e outros potenciais interessados, como dos usuários e
gerentes. A aceitabilidade global do sistema de computador é mais uma combinação de sua
aceitabilidade social e aceitabilidade prática (NIELSEN, 1993).
Um exemplo de aceitabilidade social são os sistemas atuais de controle de portas das
entradas de banco. Apesar de serem benéficos socialmente, pois tentam impedir situações de assalto
onde os usuários dos bancos ficam em sério risco, não são aceitos socialmente, pois qualquer pessoa
ao entrar no banco tenha que esbarrar na porta trancada por inúmeras vezes até se desfazer de todo e
qualquer objeto suspeito (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003).
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A aceitabilidade prática trata dos tradicionais parâmetros de custo, confiabilidade,
semelhança com sistemas existentes, etc. como também da categoria denominada “usefulness”.
"Usefulness'" refere-se ao sistema poder ser usado para atingir um determinado objetivo.
Novamente essa categoria é uma combinação de duas outras: utilidade e usabilidade. Utilidade deve
verificar se a funcionalidade do sistema faz o que deve ser feito, ou seja, se um jogo efetivamente
diverte e um software educacional auxilia o aprendizado (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003).
Nielsen (1993) afirma que é importante perceber que usabilidade não é única, uma propriedade
unidimensional de uma interface de usuário, e sim formada por múltiplos componentes que
tradicionalmente estão associados a diferentes critérios.

2.1.2 Critérios de Avaliação de Usabilidade
Algumas medidas de usabilidade mais consideradas são inclusive homologadas pela
International Standard Organization (ISO) e também descritas por autores como Nilsen (1993),
Bastien e Skapin (1993). Estes critérios de avaliação de usabilidade divergem entre estes autores.
quadro 2 apresenta uma relação de autores com os critérios.
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Quadro 2. Autores x Critérios de Usabilidade
Autores
Nielsen
Engenharia de Usabilidade (1993)

Critérios
Facilidade de Aprender
Eficiência de Uso
Memorização
Poucos Erros
Satisfação
Bastien e Skapin
Condução
Critérios Ergonômicos para Avaliação de Carga de Trabalho
Interfaces Humano-Computador (1993)
Controle Explícito
Adaptabilidade
Gestão de Erros
Consistência
Significância do Código
Compatibilidade
SQUARE 25000 (2005)
Apreensibilidade
Operacionalidade
Atratividade
Inteligibilidade
Conformidade
5
ISO 9241-11 (1998)
Eficiência
Efetividade
Satisfação
Abaixo é apresentada uma comparação da descrição dos critérios entre os quatro autores.
− Facilidade de aprender ou Apreensibilidade. O sistema deve ser compreendido para que o
usuário possa rapidamente começar a aprender com o trabalho feito com o sistema
(NIELSEN, 1993). Para a SQUARE 25000 (2005) refere-se aos atributos do software que
evidenciam o esforço do usuário para aprender sua aplicação.
− Eficiência de uso ou Operacionalidade. O sistema deve ser eficiente para ser utilizado de
maneira que o usuário aprenda a interagir com o sistema com maior produtividade
(NIELSEN, 1993). No contexto da SQUARE 25000 (2005) está relacionado com os
atributos do software que evidenciam o esforço do usuário para a operação e controle da
aplicação. Bastien e Scapin (1993) definem o Controle Explícito como um critério que
aborda tanto o sistema de processamento de ações explícitas ao usuário, e o controle que os

5

A norma da ISO 9241-11 estabelece orientações sobre usabilidade, atributos de usabilidade e objetivos do teste de
usabilidade.
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usuários têm no processamento de suas ações pelo sistema. Para os autores, o critério de
controle explícito é subdividido em dois critérios: ação explícita do usuário e controle do
usuário. A ISO 9241-11 complementa afirmando que não é suficiente permitir que o usuário
atinja o objetivo e realize a tarefa, mas que o faça com o menor esforço possível.
− Memorização. O sistema deve ser fácil de lembrar, de modo que o usuário casual seja capaz
de retornar ao sistema após certo período sem utilizá-lo sem ter que aprender tudo de novo
(NIELSEN, 1993).
− Poucos Erros ou Gestão de Erros. Nielsen (1993), assim como Bastien e Scarpin (1993)
definem o critério de erros afirmando que o sistema deve ter uma baixa taxa de erros, em
que o usuário cometa poucos erros durante o uso do sistema e se caso cometerem consigam
se recuperar com facilidade. Nielsen (1991) complementa que erros catastróficos não devem
ocorrer. Para Bastien e Scapin (1993) este critério se desdobra em: Erro de proteção,
qualidade de mensagens de erro e correção de erro.
− Satisfação ou Atratividade. O sistema deve ser agradável de usar, de modo que os usuários
fiquem satisfeitos com sua utilização (NIELSEN, 1993). Atratividade, segundo as normas
SQUARE 25000 (2005) e ISO 9241-11 (1998) referem-se à capacidade do software de ser
atrativo ao usuário, evidenciando a satisfação subjetiva do usuário durante o uso.
− Condução. Para Bastien e Scapin (1993) condução ou orientação refere-se aos meios
disponíveis para aconselhar, orientar, informar, instruir e orientar os usuários em suas
interações com um computador (mensagens, alarmes, rótulos, etc), inclusive do ponto de
vista léxico. O critério de orientação é subdividido em quatro critérios: Presteza,
agrupamento / distinção de itens, feedback imediato e legibilidade.
− Carga de Trabalho. O critério carga de trabalho diz respeito a todos os elementos da
interface que desempenham um papel na redução da carga dos usuários perceptual ou
cognitiva e aumento da eficiência do diálogo. O critério carga de trabalho, está subdividido
em dois critérios: brevidade (que inclui concisão e ações mínimas) e densidade da
informação (BASTIEN, SCAPIN, 1993).
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− Adaptabilidade. A adaptabilidade de um sistema se refere à sua capacidade de comportar-se
ao contexto e de acordo com as necessidades e preferências dos usuários. O critério de
adaptabilidade é subdividido em dois critérios. Flexibilidade e experiência do usuário
(BASTIEN, SCAPIN, 1993).
− Consistência. O critério de consistência se refere à forma como as escolhas de design de
interface (códigos, nomes, formatos, procedimentos, etc) são mantidos em contextos
similares e são diferentes quando aplicados a diferentes contextos (BASTIEN, SCAPIN,
1993).
− Significância dos códigos ou Compreensibilidade. Bastien e Scapin (1993) definem
significância dos códigos como critério que qualifica a relação entre um termo e/ou um sinal
e sua referência. Códigos e nomes são significativos para os usuários quando há uma forte
relação semântica entre tais códigos e os itens ou ações a que se referem.
− Compatibilidade. O critério de compatibilidade refere-se à correspondência entre as
características

dos

usuários

(memória,

percepção,

costumes,

habilidades,

idade,

expectativas, etc) e as características das tarefas, por um lado, e a organização da produção,
entrada e diálogo para uma determinada aplicação, por outro lado. O critério
compatibilidade também diz respeito à coerência entre ambientes e entre as aplicações
(BASTIEN, SCAPIN, 1993).
− Inteligibilidade. Critério definido pela SQUARE 25000 (2005) relacionado com os atributos
do software que evidenciam o esforço do usuário para reconhecer o conceito lógico e sua
aplicabilidade.
− Conformidade.

Critério

relacionado

com

observância

a

normas,

convenções

e

regulamentações (SQUARE 25000, 2005).
− Efetividade. A ISO (9241-11) aborda o critério como a capacidade da interface em permitir
que o usuário alcance os objetivos iniciais de interação. A efetividade é relacionada em
termos de finalização de uma tarefa e também em termos de qualidade do resultado obtido.
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2.1.3 Ciclo de Engenharia de Usabilidade
Engenharia de usabilidade é uma disciplina que fornece métodos estruturados para a
realização da usabilidade num design de interface para usuário durante o desenvolvimento de um
produto. Ela aborda várias outras disciplinas básicas incluindo psicologia cognitiva, psicologia
experimental, etnografia e engenharia de software (MAYHEW, 1999).
Surgiram um número menor de modelos de ciclos de vida na área de IHC do que na
engenharia de software (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005). Os modelos na área de IHC, como
de tradição, apresentam um foco maior no usuário. A seguir são descritos três modelos, sendo o
primeiro o modelo Estrela (Star) que consiste numa derivação do trabalho empírico de entender
como os designers lidavam com os problemas de design em IHC, o qual é um processo bastante
flexível, com avaliação em seu centro. O segundo modelo é o Processo de Projeto Centrado no
Usuário proposto pela ISO 13407, por fim o terceiro modelo é proposto por Mayhew (1999) que
constitui uma abordagem bem estruturada e completa que descende da tradição da engenharia de
usabilidade.

2.1.3.1

O Modelo de Ciclo de Vida Estrela (Star)

Enquanto pesquisadores envolvidos com engenharia de software estavam procurando
alternativas para o modelo cascata do ciclo de vida, pesquisadores ligados a IHC procuravam buscar
soluções para fornecer suporte ao design de interfaces. O modelo de ciclo de vida Estrela foi
proposto em 1989 por Hartson e Hix, emergindo de um trabalho empírico que realizaram
observando como designers de interface trabalhavam (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005).
Diferente dos outros modelos de ciclo de vida este ciclo de vida não determina o
ordenamento das atividades. As atividades são totalmente interconectadas, podendo ir de uma
determinada atividade para outra qualquer desde que passe primeiro pela atividade de avaliação. A
avaliação neste modelo é central, pois assim que uma atividade for completada ela deve ser avaliada
(PREECE; ROGERS; SHARP, 2005).
A Figura 2 demonstra a estrutura do modelo de ciclo de vida estrela.
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Figura 2. Modelo De Ciclo de Vida Estrela
Fonte: Preece, Rogers e Sharp (2005).

2.1.3.2

Processo de Projeto Centrado no Usuário

A norma ISO 13407 fornece a orientação sobre obtenção de qualidade no uso mediante a
incorporação de atividades de projeto centrada no usuário durante todo o ciclo de vida de sistemas
iterativos computacionais. A norma também descreve o projeto centrado no usuário como uma
atividade multidisciplinar incorporando fatores humanos, conhecimentos de ergonomia e técnicas
com objetivo de reforçar a eficácia e a produtividade, melhorando as condições de trabalho,
neutralizando os possíveis efeitos adversos do uso na saúde humana, segurança e desempenho
(USABILITY NET, 2006).
O modelo de Processo de Projeto Centrado no Usuário tem como princípio focar desde o
começo os usuários e suas tarefas que desenvolvem num determinado ambiente, medir a utilização
do produto observando a interação do usuário com ele e utilizar um processo de design iterativo que
pode ser modificado após as fases de prototipação ou testes (SOUZA; SPINOLA, 2006).
De acordo com a norma, há quatro principais atividades apresentados na figura 3 abaixo.
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Figura 3. Modelo Projeto Centrado no Usuário
Fonte: Souza e Spinola (2006).
A seguir uma breve descrição de cada atividade proposta pela norma ISO 13407:
− Compreender e especificar o contexto de uso: o objetivo é obter as informações sobre as
características dos usuários, o ambiente de uso e as tarefas que serão executadas com o
produto, além de fornecer uma base para as atividades de avaliações posteriores
(SOUZA; SPINOLA, 2006).
− Especificar os requisitos do usuário e da organização: determina os critérios de sucesso
para a usabilidade do produto em termos das tarefas realizadas pelos usuários, bem
como diretrizes e limitações do projeto (USABILITY NET, 2006).
− Produzir soluções de projeto: incorporar conhecimentos de interface homemcomputador nas soluções de projeto. As possíveis soluções de projeto são exploradas,
descrevendo-as através da utilização de protótipos. As primeiras soluções de projeto
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podem ser baseadas em experiências anteriores ou utilização de normas e guias, que são
refinados através de feedback do usuário (SOUZA; SPINOLA, 2006).
− Avaliar projetos em relação aos requisitos do usuário: a usabilidade do projeto deve ser
avaliada em relação às tarefas dos usuários, tendo como objetivo, confirmar o nível em
que os requisitos da organização e dos usuários foram alcançados, fornecendo também
informações para o refinamento do projeto (SOUZA; SPINOLA, 2006).
O ciclo destas atividades termina quando a avaliação do projeto em relação aos requisitos do
usuário é executada com um resultado satisfatório (SOUZA; SPINOLA, 2006).

2.1.3.3

O Ciclo de Vida de Engenharia de Usabilidade Proposto por Mayhew (1999)

Mayhew (1999) apresenta uma abordagem sobre engenharia de usabilidade privilegiando o
desempenho do usuário nas suas tarefas, priorizando conceber sistemas adaptados a suas
características e objetivos. Este ciclo oferece uma visão completa da engenharia de usabilidade e
uma descrição detalhada de como realizar testes de usabilidade (PREECE; ROGERS; SHARP,
2005). Cybis, Betiol e Faust (2007) concluem que os benefícios de uma abordagem centrada ao uso
resultam em sistemas intuitivos com aprendizagem e uso otimizados.
A figura 4 apresenta o ciclo de engenharia de usabilidade proposta por Mayhew (1999).
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Figura 4. Ciclo de Engenharia de Usabilidade
Fonte: Adaptado de Mayhew (1999).
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A seguir são detalhadas as etapas do ciclo apresentadas na figura 4.

2.1.3.4

Análise de Requisitos
As atividades da fase de análise de requisitos compreendem:
− Perfil do usuário: análise de descrições dos atributos de usuários que são relevantes
para o design da interface com usuário (por exemplo, experiência com uso do
computador, freqüência de uso previsto e nível de experiência de trabalho). Estas
descrições conduzirão as decisões de design da interface do usuário e irão identificar
as categorias de perfis de usuários para a análise do contexto da tarefa (MAYHEW,
1999).
− Análise do contexto da tarefa: as tarefas que serão realizadas através do sistema são
levantadas e estudadas pelos projetistas. Cybis, Betiol e Faust (2007) complementa
que devem ser conhecidos os objetivos e resultados, a estrutura, as dependências, os
custos, a carga mental, as interrupções e os incidentes, dentre outros.
− Capacidades e limitações da plataforma: Capacidades e limitações referentes à
plataforma

tecnológica

escolhidas

para

desenvolvimento

do

produto

são

determinadas e documentadas (janelas, manipulação, manipulação direta, cores)
(MAYHEW, 1999).
− Princípios gerais do projeto: atividade de pesquisa e catalogação do conhecimento
ergonômico disponível para o desenvolvimento da interface (usuário, tarefa,
equipamento e ambiente) no qual o sistema está inserido (CYBIS; BETIOL; FAUST,
2007).
− Objetivos de usabilidade: metas específicas de qualidade que contemple as
necessidades levantadas através do perfil do usuário e análise do contexto da tarefa.
E metas quantitativas, definindo o desempenho mínimo aceitável e critérios de
satisfação baseado num subconjunto de metas qualitativas de alta prioridade
(MAYHEW, 1999).
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Mayhew (1999) complementa que as atividades de análise de requisitos são documentadas
no guia de estilo do produto.

2.1.3.5

Projetos, Testes e Implementação
Esta fase do ciclo de vida proposto por Mayhew (1999) é dividido em três níveis. O nível

um é composto por três etapas relacionadas com questões de projeto:
− Reengenharia do trabalho: com base em todos os dados de análise de requisitos e os
objetivos de usabilidade extraídos, as tarefas dos usuários são redesenhadas em nível
da organização e do fluxo de trabalho visando agilidade e explorar as capacidades de
automação (MAYHEW, 1999).
− Modelo conceitual do projeto: este modelo pode ser desenvolvido como
representações abstratas de alternativas de projeto, nos quais os projetistas
especificam as principais telas e componentes da interface, bem como a navegação
entre elas (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
− Avaliação interativa do modelo conceitual do projeto (MCP): nesta etapa ocorre uma
simulação dupla. Um representante dos usuários, por um lado, realiza simulações
com tarefas fundamentais do sistema, considerando que as maquetes são o próprio
sistema. Os projetistas, por outro lado, simulam o comportamento do sistema,
demonstrando as telas em papel em resposta a cada ação do usuário (CYBIS;
BETIOL; FAUST, 2007).
O nível de projeto dois é composto por mais três tarefas:
− Padrões de projeto das telas: é uma adaptação do guia de estilo de janelas (Windows,
Mac, Swing Java) referente a plataforma que o produto será desenvolvido. A
adaptação deve ser feita com base nos resultados da etapa de análise de requisitos
(CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
− Protótipo de MCP e padrão de projeto de telas (PPT): construção de um protótipo
executável de parte da interface baseado no padrão de projeto e no modelo conceitual
da interface (MAYHEW,1999).
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− Avaliação interativa do protótipo: esta etapa compreende simulações mais realistas
do uso do sistema. Como o protótipo vai se tornando executável, o usuário não
precisa mais imaginar o sistema em funcionamento. Nesta etapa já é possível realizar
a análise da apresentação e comportamento dos componentes com a técnica de
avaliações heurísticas (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
No nível três, o projeto é concluído, baseado nos dois níveis anteriores, compreendendo:
− Projeto detalhado da interface do usuário (IU): segundo Cybis, Betiol e Faust (2007)
nesta atividade o projetista integra ao projeto aspectos não-essenciais até então
desconsiderados, tanto no que se refere ao modelo conceitual da interface quanto aos
padrões de tela.
− Avaliação interativa do projeto detalhado da interface do usuário (PDIU): nesta etapa
o usuário já está utilizando o sistema final para realizar suas tarefas, sendo assim as
simulações são bem realistas. Os avaliadores realizarão a integração das diversas
interfaces criadas que foram avaliadas individualmente. Cybis, Betiol e Faust (2007)
afirmam que nesta etapa os tempos de tarefas já poderão ser medidos e verificados se
são admissíveis e estão dentro dos limites especificados na etapa de análise de
requisitos.

2.1.3.6

Instalação
Mayhew (1999) afirma que analisando o ciclo de vida de engenharia de usabilidade, a tarefa

de feedback do usuário é realizada após a instalação de um novo produto. Cybis, Betiol e Faust
(2007) concluem que após um tempo de experiência utilizando o sistema, o usuário já está adaptado
a sua utilização e pode ser considerado um especialista, assim seu feedback sobre a usabilidade do
produto será mais confiável e valioso. Assim, considera-se a atividade de feedback que com o
produto instalado e sendo utilizado por um tempo, os feedbacks são recebidos para serem usados no
projeto de aprimoramento, projeto de novas versões, e também no desenvolvimento de novos
produtos relacionados (MAYHEW, 1999).
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2.1.4 Técnicas
Diversas técnicas podem ser aplicadas para a realização das atividades previstas no ciclo de
vida de usabilidade. De maneira geral essas técnicas são divididas entre técnicas de análise
contextual, técnicas de concepção e técnicas de avaliação (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007)
apresentadas na sequência.

2.1.4.1

Técnicas de Análise Contextual

A seguir são apresentadas técnicas de análise e especificação do contexto de uso em
sistemas interativos.

Técnicas de Análise
Dentre as técnicas de análise podem ser destacadas:
− Entrevistas tradicionais: é um método para descobrir fatos e pareceres omitidos
pelos potenciais usuários, atuais ou futuros usuários de sistemas que estão sendo
desenvolvidos ou em processo de avaliação (USABILITY NET, 2006).
− Entrevistas contextuais: são entrevistas realizadas enquanto os usuários realizam
suas tarefas no seus trabalhos. É uma combinação entre técnica de entrevista e
observação de usuário (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007). O usuário é
entrevistado no seu contexto, ao fazer suas tarefas com a menor interferência do
entrevistador quanto possível (USABILITY NET, 2006).
− Questionário de perfil e de uso: designa-se em obter informações sobre os
usuários de um sistema e saber como eles o utilizam. As perguntas devem estar
pautadas de acordo com as dúvidas da equipe de projeto. As respostas podem ser
enviadas por correios ou internet. Se o número de respostas for grande, deve ser
utilizados métodos estatísticos para se obter dados objetivos (CYBIS; BETIOL;
FAUST, 2007).
− Questionários de satisfação: podem ser aplicados quando há usuários que
utilizam o sistema freqüentemente, obtendo assim informações positivas e
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negativas do sistema. Este questionário pode ser aplicado para os usuários de
uma nova versão de um sistema (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
− Observação do usuário: método que envolve um observador assistindo e
realizando

anotações

enquanto

os

usuários

realizam

suas

atividades

(USABILITY NET, 2006). A observação pode ser direta quando o investigador
está presente durante a tarefa ou indireta quando a tarefa é observada por outros
meios, como através de gravação de vídeos (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005)
(USABILITY NET, 2006).
− Análise do trabalho: junção dos resultados alcançados através das técnicas de
entrevistas, questionários e observação da interação que tem como objetivo o
conteúdo do trabalho, compreendido por objetivos, usuários, estratégias,
informações, ferramentas, materiais, ambientes, entre outros (CYBIS; BETIOL;
FAUST, 2007).
− Análise dos competidores: identifica pontos fortes e fracos dos produtos ou
serviços concorrentes antes de começar a trabalhar em protótipos. As vantagens
de cada produto são discutidas, e um pequeno resumo da posição do mercado é
gerado no final da reunião (USABILITY NET, 2006).
− Focus Groups: conjunto informal de usuários dos quais são solicitadas opiniões
sobre um tópico específico. O objetivo é obter percepções, sentimentos, atitudes
e idéias dos participantes sobre o tema (USABILITY NET, 2006).

Técnicas de Especificação
As técnicas de especificação são relacionadas ao trabalho de gerar, analisar e organizar
requisitos para o produto a ser desenvolvido. Podem ser citadas as técnicas:
− Especificação de requisitos de usabilidade: Atividade que tem como objetivo
especificar fatores relacionados à utilização do sistema como seu contexto,
exigências quantitativas e qualitativas quanto à usabilidade (CYBIS; BETIOL;
FAUST, 2007).
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− Cenários de uso: técnica onde são analisadas e comunicadas parte das especificações
de requisitos desenvolvidos para usabilidade da interface. São informadas exigências
por meio de exemplos de situações corriqueiras de uso, apresentados em linguagem
natural como os usuários utilizarão tarefas específicas pelo sistema em certas
situações (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
− Personas: semelhante aos cenários de uso nos quais se tem como objetivo compor
uma maneira simples e eficaz de analisar e comunicar uma parte das especificações
de requisitos para usabilidade e para a interface. O foco não está numa tarefa
específica, e sim numa pessoa que utilizará o sistema (CYBIS; BETIOL; FAUST,
2007).

2.1.4.2

Técnicas de Concepção

A seguir são apresentadas técnicas designadas a implementar as especificações para a
interface e a usabilidade de um sistema, que são desenvolvidas na fase de análise contextual do
ciclo de engenharia de usabilidade.

Técnicas de Geração e Organização de Idéias
O grupo de técnicas apresentadas a seguir tem como objetivo a participação de usuários em
reuniões para discussão de novas idéias para o produto a ser desenvolvido:
− Brainstorming: antigo método conhecido para a geração de criatividade do grupo.
Um grupo de pessoas se reúne e se concentra num problema ou proposta. Há duas
fases da atividade: a primeira gera idéias e a segunda fase é destinada a realizar a
avaliação de cada idéia. (USABILITY NET, 2006).
− Card sorting: técnica utilizada para descobrir a representação ou modelo mental que
os usuários elaboram sobre o conjunto de itens de informações pretendidos para um
programa ou aplicação (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007). O investigador escreve
cada afirmação num pequeno cartão principal e seis ou mais informantes para
classificar estas cartas em grupos. Os resultados são combinados e, se necessário,
analisados estatisticamente (USABILITY NET, 2006).
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− Diagrama de afinidade: utilizado, assim como o card sorting, para organizar uma
grande quantidade de itens em grupos lógicos. Projetistas e representantes dos
usuários trabalham juntos para obter um consenso sobre a organização de itens. Os
diagramas de afinidade são tipicamente usados para identificar e agrupar as funções
de um produto em desenvolvimento (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).

Técnicas de Concepção
As técnicas de concepção tem como objetivo desenvolver rapidamente aspectos importantes
da interface a ser desenvolvida. Podem ser citadas:
− Storyboard – narrativa gráfica: protótipo de baixa fidelidade que consiste de uma
série de esboços de tela (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007). Eles são usados por
designers para ilustrar e organizar suas idéias e obter feedback (USABILITY NET,
2006).
− Maquetes – protótipos em papel: são utilizados para esclarecer e desenvolver
requisitos específicos para a interface do projeto (USABILITY NET, 2006) (CYBIS;
BETIOL; FAUST, 2007). Possibilitam criar simulações e testes de interações
rapidamente proporcionando a identificação precoce de problemas de usabilidade,
bem antes do início do desenvolvimento da interface de fato (CYBIS; BETIOL;
FAUST, 2007).
− Prototipagem rápida: protótipos interativos são desenvolvidos, que pode ser
rapidamente substituído ou alterado de acordo com os feedbacks de design. Estes
feedbacks podem ser derivados de colegas ou usuários enquanto eles trabalham com
o protótipo para realizar tarefas definidas (USABILITY NET, 2006). Os protótipos
podem ser de alta e baixa fidelidade, dependendo da veracidade com o sistema a ser
desenvolvido (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007). Um protótipo de baixa-fidelidade
não tem semelhança com o produto final, muitas vezes, é desenvolvido utilizando
materiais muito diferentes da versão final. Já a prototipação de alta-fidelidade utiliza
materiais que estejam no produto final gerando um protótipo muito mais semelhante
ao produto final esperado (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005).
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Técnicas de Modelagem de Interfaces
São técnicas com metodologias destinadas a projetar a estrutura, o conteúdo e o
comportamento da futura interface, dentre as quais:
− The brige – projeto de IHC orientado a objetos: baseiam-se em uma seqüência de
sessões de projeto participativo, envolvendo usuários, engenheiros de usabilidade,
engenheiros de software, programadores. Preferencialmente, todo o trabalho previsto
deve ser realizado em um ou dois dias de reuniões em salas equipadas apenas de
mesas, cadeiras, lápis, papel, cartões adesivos e desenhos de janela pré-impressos.
Nela, projetistas e usuário realizarão a passagem (the bridge) entre os requisitos de
usabilidade e o projeto de uma interface (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
− Usage centered design – projeto de IHC centrado no uso: privilegia o uso do sistema
e o desempenho do usuário na tarefa. No projeto centrado no uso, as decisões de
projeto são baseadas em análises “objetivas” de modelos de usuários, de tarefas de
conteúdos de interfaces, entre outros. Aqui, a participação do usuário tende a ser
mais seletiva, e as decisões de projeto priorizam a produtividade na integração
(CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).

2.1.4.3

Técnicas de Avaliação

A seguir são apresentadas técnicas de avaliação com foco na ergonomia das interfaces e a
usabilidades dos sistemas.

Avaliação da Ergonomia de Interfaces
As técnicas de avaliação de ergonomia são diagnósticas e se baseiam em verificações e
inspeções de aspectos ergonômicos das interfaces que possam colocar-se com um problema ao
usuário durante sua intenção com o sistema. Algumas das técnicas de avaliação ergonômicas de
inteface são:
− Avaliações analíticas: utilizado nas etapas iniciais de desenvolvimento de uma
Interface Humano-Computador, quando ela não passa de uma descrição da
organização proposta para as tarefas interativas (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
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− Avaliações heurísticas: consiste basicamente em especialistas, orientados por um
conjunto de princípios de usabilidade conhecidos como heurísticas, que avaliam os
elementos da interface com o usuário (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005).
Somente um avaliador não é ideal para que todos os problemas sejam encontrados,
sendo necessário entre três a cinco pessoas para que um resultado efetivo seja
alcançado (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
− Inspeções de ergonomia por meio de listas de verificação: permitem que
profissionais, não especificamente na área de ergonomia, identifiquem problemas
menores e repetitivos das interfaces (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
− Inspeções cognitivas: inspetores aplicam uma lista de verificação orientada à tarefa
interativa, abordando os processos cognitivos que se estabelecem quando o usuário a
realiza pela primeira vez (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
− Inspeções preventivas de erros: o avaliador aplica um conjunto de questões
específicas para inspecionar a interface de um sistema de alta responsabilidade à
procura de aspectos de seu projeto que possam levar os usuários a cometerem erros
na sua utilização, evitando a ocorrência de incidente ou acidentes mais sérios
(CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).

Avaliação da Usabilidade das Interações
As técnicas de avaliação são realizadas através de verificações e inspeções ergonômicas nas
interfaces procurando erros na interação do usuário com o sistema. Podem ser citadas as técnicas:
− Testes de usabilidade: têm como foco de avaliação a qualidade das interações que se
estabelecem entre os usuários e o sistema. Não se trata mais de elaborar diagnósticos
de problemas de usabilidade em função de uma desconformidade quanto à
ergonomia de interface. O objetivo é constatar esses problemas, medir seu impacto
negativo sobre as interações e identificar suas causas na interface (PREECE;
ROGERS; SHARP, 2005) (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
− Análise de dados e log: estudo baseado nos logs das solicitações num servidor de
aplicações. Este estudo é importante para analistas de usabilidade porque apresentam
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dados de interações reais possibilitando que se tenha uma visão do contexto dos
usuários (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
O quadro 3 apresenta uma síntese das possíveis relações entre as técnicas apresentas e as
fases do ciclo de engenharia de usabilidade proposta por Mayhew (2009) apresentado na sub-seção
2.1.33.

48

Quadro 3. Relação entre Ciclo de Engenharia de Usabilidade e Técnicas
Fase / tarefa do Ciclo de Engenharia de Técnicas
Usabilidade
Análise de Requisitos
Perfil do Usuário
Questionário de perfil e de uso
Análise do Contexto da Tarefa
Entrevistas tradicionais
Entrevistas contextuais
Questionários de satisfação
Observação do usuário
Capacidades e Restrições de Plataforma
Entrevistas tradicionais
Entrevistas contextuais
Análise de dados e log
Princípios Gerais do Projeto
Discussões de grupo
Análise do trabalho
Análise dos competidores
Objetivos de Usabilidade
Especificação de requisitos de usabilidade
Projetos, Testes e Implementação / Nível 1
Reengenharia do Trabalho
Cenários de uso
Personas
Modelo Conceitual do Projeto
Storyboard
Maquetes
Prototipagem rápida
The brige
Usage centered design
Avaliação Interativo do MCP
Avaliações analíticas
Projetos, Testes e Implementação / Nível 2
Padrões de Projetos das Telas
Prevê a adaptação do guia de estilo de janelas na
plataforma que o produto será desenvolvido baseado
no resultado da etapa de análise de requisitos.
Protótipos de MCP e PPT
Esta atividade prevê a construção de um protótipo
executável resultado da etapa de análise de
requisitos
Avaliação Interativa do Protótipo
Avaliações analíticas
Avaliações heurísticas
Projetos, Testes e Implementação / Nível 3
Projeto Detalhado da IU
Esta atividade prevê o aperfeiçoamento do Padrões
de Projetos das Telas desenvolvido no nível 2
Avaliação Interativa da PDIU
Avaliações analíticas
Avaliações heurísticas
Inspeções de ergonomia
Inspeções cognitivas
Inspeções preventivas de erros
Instalação
Feedback do Usuário
Questionários de satisfação
Testes de usabilidade
Análise de dados e log
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2.2 JOGOS E APRENDIZAGEM POR INTERMÉDIO DE JOGOS
Primeiramente esta seção inicia com uma introdução a jogos com seus conceitos gerais e
tipos de jogos. Como complemento há uma abordagem sobre jogos sérios, seus conceitos e
diferenças entre jogos tradicionais e por fim a aprendizagem através de jogos.

2.2.1 Jogos
Geralmente para ser considerado um jogo, uma atividade precisa incluir algumas
características. A atividade geralmente é uma disputa de habilidades físicas ou mentais exigindo que
os participantes sigam um conjunto de regras para atingir um objetivo. Um jogo envolve
competição com outras pessoas ou personagens, podem ser instrutivos ou não, interativos ou não e
podem ser baseados em computador ou não (HOGLE, 1996) (BRIGHT; HARVEY, 1984)
(DEMPSEY ET AL., 1994).
Originalmente, os jogos eram jogados em ambientes não informatizados, e com a evolução
tecnológica os jogos também podem ser jogados através do suporte de computadores onde alguns
através da internet permitem que os jogadores se enfrentem em locais separados, muitas vezes a
milhares de quilômetros de distância (LEEMKUIL; JONG; OOTES, 2000). Crawford (1997) define
os universos de jogos em cinco grandes categorias:
a) Jogos de tabuleiro: Estes jogos consistem de uma superfície de jogo dividido em setores
povoados por peças móveis. A organização mais comum das peças são diretamente
associadas aos jogadores, enquanto o tabuleiro do jogo muitas vezes não tem controle
pelo jogador. Jogadores manipulam suas peças em toda a superfície do tabuleiro, com o
objetivo de capturar peças de outros jogadores, ganhar o controle de território, ou
adquirir alguma mercadoria valorizada. Principal preocupação do jogador nesses jogos é
a análise das relações geométricas entre as peças. (CRAWFORD, 1997).
b) Jogos de cartas: Estes jogos utilizam um conjunto de 52 símbolos gerados a partir de
dois fatores: classificação (13 valores) e naipe (4 valores). Os jogos giram em torno de
conjuntos construídos a partir destes dois fatores. Os jogadores podem ganhar ou perder
a posse de cartas ou por processos aleatórios ou por correspondência de alguma
combinação permitida pelas regras do jogo.
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c) Jogos esportivos: Estes jogos enfatizam mais a aptidão física do que mental. As regras
do jogo especificam rigorosamente um conjunto preciso de ações que é permitido ao
jogador executar. A utilização hábil do corpo é a principal preocupação dos jogadores
nestes jogos.
d) Jogos para crianças: Este tipo de jogo freqüentemente toma a forma de atividade de
grupo com ênfase num jogo físico simples. Embora estes jogos contenham simples
componentes físicos e mentais, sua função não é desafiar a criança a atingir seu limite
em qualquer domínio. Em vez disso, a principal preocupação do jogador nesses jogos é o
uso de habilidades sociais disseminando o papel fundamental do grupo na vida humana.
e) Jogos de Computador: Estes jogos são disputados em tipos de computadores como:
máquinas dedicadas como os arcades (deve ser inserida uma moeda para iniciar o jogo),
máquinas dedicadas de mão conhecidas como handhelds, videogames e computadores
pessoais. O computador atua como árbitro e adversário na maioria desses jogos, em
muitos deles também fornece gráficos animados. O jogo desenvolvido neste trabalho faz
parte desta categoria de jogos.
Milhares de jogos de computador estão disponíveis comercialmente em uma variedade de
configurações de hardware apresentando um variado conjunto de propriedades. Diante disto,
Crawford (1997) criou uma taxonomia para classificação de jogos de computador que levanta
fatores comuns entre grupos de jogos e denotando diferenças entre tais grupos. Crawford (1997)
observa ainda que uma taxonomia bem construída, muitas vezes, sugere áreas ainda não exploradas
para projetos de jogos. O mais importante da taxonomia é revelar princípios para projetos de jogos.
A taxonomia proposta por Crawford (1997) divide os jogos de computador em duas grandes
categorias: habilidade e ação e jogos de estratégia. Cada categoria principal possui várias
subcategorias.
Jogos de Habilidade e Ação: É a categoria de jogos de computador mais popular.
Caracterizada por jogar em tempo real com grande ênfase em gráficos e som, e podendo se utilizar
joystick invés de teclados. As habilidades primárias exigidas do jogador são a coordenação mãoolho e o tempo de reação rápida. O grupo 1 dos jogos de habilidade e ação são: jogos de combate,
jogos de labirinto, jogos esportivos, jogos de raquete, jogos de corrida e jogos diversos.
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Quadro 4. Jogos de Habilidade e Ação
Categoria
Jogos de Combate

Jogos de Labirinto

Jogos Esportivos
Jogos de Raquete

Jogos de Corrida

Jogos Diversos

Descrição
Todos os presentes participam de um confronto direto violento. O
jogador humano deve atirar e destruir os inimigos que são
controlados pelo computador.
O mais bem sucedido jogo deste tipo é o PAC-MAN. A
característica principal é o labirinto de caminhos através dos quais o
jogador deve se mover. Às vezes, um ou mais inimigos perseguem
o jogador.
São jogos baseados em jogos reais, como por exemplo: basquete,
futebol, futebol americano, tênis, boxe, entre outros.
São jogos baseados em ping-pong. O elemento central do jogo é
interceptar um projétil com uma raquete controlada. Este tipo de
jogo é implementado com infinitas variações.
Alguns jogos de computador envolvem uma corrida simples
permitindo que o jogador se mova numa velocidade constante
extraindo penalidades de tempo por falhas de habilidade como bater
em árvores, rochas e manchas de óleo, por exemplo.
São jogos que não se encaixam dentro da taxonomia definida pelo
autor.

Fonte: Adaptado de Crawford (1997).
Jogos de Estratégia: compõe a segunda ampla classe de jogos de computador. Estes jogos
enfatizam pensamento ao invés de manipulação. A grande diferença entre jogos de habilidade e
ação é a ênfase em habilidades motoras. Todos os jogos de habilidade e ação requerem alguma
habilidade motora e os jogos de estratégia não. A taxonomia divide essa classe de jogos em:
Aventura, jogos de D&D, jogos de guerra, jogos de azar, jogos educacionais e jogos interpessoais.
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Quadro 5. Jogos de Estratégia
Categoria
Aventura

D&D
Guerra
Azar

Educacionais
Interpessoais

Descrição
Estes jogos decorrem de um dos mais antigos jogos de computador, onde
geralmente o aventureiro deve percorrer um mundo complexo, acumulando as
ferramentas adequadas e energia para superar cada obstáculo, até que
finalmente o aventureiro chega ao tesouro ou objetivo.
São jogos de exploração, cooperação e conflito ambientado num mundo de
contos de fadas, castelos, dragões, feiticeiros, etc.
São jogos baseados em guerras. Geralmente são mais complexos de todos os
jogos disponíveis para o público.
Jogos de azar são jogados há milhares de anos e sua implementação em
computadores foi sempre bem previsível, como por exemplo, jogos de dados,
jogo de vinte e um, entre outros.
Apesar de todos os jogos são de alguma forma educativa, os jogos deste
conjunto são projetados com objetivos educacionais explícitos em mente.
Focam as relações entre indivíduos ou grupos.

Fonte: Adaptado de Crawford (1997).
Diferente da taxonomia proposta por Crarwford (1997) que é dividida entre jogos de
habilidade e ação e estratégia, Prensky (2007) e Herz (1993) propõem uma classificação de jogos
mais sucinta e semelhantes entre si. O quadro 6 apresenta uma relação entre a taxonomia de jogos
proposta por Herz (1993) e Prensky (2007).
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Quadro 6. Taxonomia de Jogos proposta por Herz (1993) e Prensky (2007)
Categoria
Jogos de Ação
HERZ (1993);
PRENSKY (2007)

Jogos de Aventura
HERZ (1993);
PRENSKY (2007)
Jogos de Luta
HERZ (1993);
PRENSKY (2007)
Jogos de Enigma
HERZ (1993);
PRENSKY (2007)
Jogos de RPG
HERZ (1993);
PRENSKY (2007)
Jogos de Simulação
HERZ (1993);
PRENSKY (2007)
Jogos de Esportes
HERZ (1993);
PRENSKY (2007)
Jogos de Estratégia
HERZ (1993);
PRENSKY (2007)

Descrição
Começou com os jogos clássicos dos arcades e consoles de videogames
domésticos. Super Mario, Sonic e assim por diante. Esta categoria inclui
jogos de dado com scroller, jogos de labirinto, jogos de plataforma de salto,
objetos caindo onde o jogador deve atirar para não ser atingido, corridas e
perseguições e jogos de tiro em primeira pessoa como Doom, Quake, entre
outros.
Geralmente tem como objetivo encontrar o caminho pelo mundo
desconhecido, pegar objetos, e resolver enigmas.
Geralmente o jogo apresenta vários personagens onde um ou dois jogares
selecionam dois destes personagens para uma luta entre si em que é
encerrada assim que um seja exterminado.
Problemas a serem resolvidos, tipicamente visuais, sem a presença de uma
história. Um exemplo clássico é o Tetris.
São na maior parte medieval em suas imagens e envolvem questões
geralmente para salvar alguém ou algo.
Abordam vôo ou condução de automóveis ou a construção de mundos como,
por exemplo, o Sim City.
São jogos que simulam jogos esportivos reais como futebol, basquete,
futebol americano, entre outros. Na maioria dos jogos você pode controlar
um ou mais jogadores ao mesmo tempo.
Tipicamente abordam o jogador no comando de algo grande como um
exército ou uma civilização inteira e com o objetivo de evoluir na forma
desejada, por conta própria ou contra oponentes.

Fonte: Adaptado de Herz (1993) e Prensky (2007)
Uma classificação especial dentro da área de jogos são os jogos sérios que possuem
características diferenciadas dos jogos convencionais porque possuem foco na aprendizagem. Os
jogos sérios têm vários componentes que podem ajudar a torná-los bem sucedidos como teorias de
aprendizagem, da colaboração e da competitividade, bem como a oportunidade para avaliação
(SEENEY; HANCOCK, 2009). Na seção a seguir são abordados os jogos sérios e suas
características.

2.2.2 Jogos Sérios
Os jogos sérios representam o estado da arte na convergência das tecnologias de jogos
eletrônicos com os princípios de design instrucional e pedagogias (PETRIDIS; et al, 2010). Jogos
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Sérios é uma especialidade de jogos de computador que atende os objetivos de ensino e tem
desenvolvido uma série de produtos de alto nível em diversos domínios de aplicação (ZYDA,
2005). Estes tipos de jogos implementam princípios de entretenimento, criatividade e tecnologia
para satisfazer os objetivos da formação governamental ou empresarial (GREITZER; KUCHAR;
HUSTON, 2007).
A figura 5 demonstra um comparativo entre a estrutura de jogo e jogo sério. Em
contrapartida dos jogos voltados ao entretenimento, os jogos sérios implementam técnicas de
pedagogia no seu projeto (ZYDA, 2005).

Figura 5. Comparativo entre a estrutura de jogo e jogo sério
Fonte: Adaptado de ZYDA (2005).
Jogos sérios são geralmente relacionados a jogos usados para treinamento, publicidade,
simulação ou educação e desenvolvidos para serem executados em computadores pessoais ou
videogame (SUSI, 2007). Eles diferem dos jogos comerciais porque geralmente têm foco na
aprendizagem e formação e utilizam técnicas pedagógicas (SEENEY; HANCOCK, 2009).
Possuem um vasto campo de aplicação como, por exemplo, aplicações militares, educacionais,
saúde e corporativos (SUSI, 2007) (ZYDA, 2005). Eles possuem vários componentes que podem
ajudar a torná-los bem sucedidos - teorias de aprendizagem, experiências de jogo de alta qualidade,
colaboração e competição, bem como a oportunidade para avaliação (SEENEY; HANCOCK,
2009). Zyda (2005) demonstra as mais diversas áreas aonde jogos sérios podem ser aplicados
(figura 6).
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Figura 6. Jogos sérios e as mais diversas áreas de aplicação
Fonte: Adaptado de Zyda (2005).
Dentre as vantagens dos jogos sérios está a possibilidade dos alunos vivenciarem
experiências em situações que seriam impossíveis no mundo real por causa da segurança, custos,
tempo, entre outros (CORTI, 2006) (SQUIRE; JENKINS, 2003). Argumenta-se ainda que podem
ter impactos positivos no desenvolvimentos dos jogadores quanto uma série de competências
diferentes (SUSI, 2007).
Diante do exposto sobre jogos sérios, utilizados muitas vezes com fins pedagógicos, é
pesquisado a seguir sobre aprendizagem através de jogos.

2.2.3 Aprendizagem por Intermédio de Jogos
Há uma crescente atenção na comunidade científica quanto apoiar a aprendizagem através
de jogos de computador, dado seu apelo a um público amplo, sua capacidade de manter a atenção
do jogador por longos períodos de tempo e sua capacidade de fornecer simulações realistas
(BELLOTTI; et al, 2009).
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Há algum tempo os jogos de computador têm desempenhado um papel importante junto a
crianças e adultos em atividades de lazer. Não há dúvidas de que os jogos de computador são
extremamente atraentes e incorporam características que são envolventes, assim atraindo o interesse
de vários educadores (CONNOLLY; STANSFIELD; HAINEY, 2007).
Embora a idéia de usar jogos para facilitar o ensino estar sendo reanimado com novas
tecnologias e novas idéias, há vários livros didáticos da década de 1950 até início de 1970,
centrados no uso de jogos e simulações nas salas de aula para facilitar a aprendizagem
(BALASUBRAMANIAN; WILSON, 2006).
Gee (2003) defende que nas escolas e locais de trabalho, famílias e pesquisadores têm muito
que aprender sobre a aprendizagem com computador e videogames. Esses jogos podem incorporar
um conjunto de princípios de aprendizagem, como por exemplo, no ensino de ciências nas escolas.
Os princípios de aprendizagem que incorporam jogos são todos fortemente apoiados por pesquisas
contemporâneas em ciência cognitiva que estuda o pensamento humano e da aprendizagem por
meio de pesquisas laboratoriais, estudos do cérebro, e pesquisa em sites reais de aprendizagem,
como salas de aula e locais de trabalho.
A pesquisa de jogos de computador e educação inclui três perspectivas acadêmicas
demonstradas na figura 7. A perspectiva humana é concentrada em como o jogo irá afetar e mudar
usuários, comunidades de jogos, outras redes sociais e a sociedade em geral. A perspectiva de
negócios está preocupada com a economia em torno de jogos de computador. Como exemplo, o que
inclui questões de concorrência no mercado local e estratégias de investimento. A perspectiva de
construção trata o desenvolvimento do jogo o transformando num código executável
(KANKAANRANTA; NEITTAANMÄKI, 2009).
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Figura 7. Perspectivas do Desenvolvimento de Jogos
Fonte: Adaptado de Kankaanranta e Neittaanmäki (2009).
No quadro 7, Prensky (2001) apresenta um comparativo de tipos de aprendizado baseados
em conteúdo, atividades de aprendizado e possíveis estilos de jogos.
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Quadro 7. Comparativo entre conteúdos, atividades de aprendizado e estilos de jogos possíveis.
Conteúdo

Exemplos

Fatos

Leis, políticas,
especificações do
produto

Competências

Entrevistando,
ensinando venda,
executando uma
máquina,
gerenciamento de
projetos
Tomadas de decisão,
cronometragem, ética,
contratação

Julgamento

Atividades de
Aprendizado
Perguntas
Memorização
Associação
Exercitar
Imitação. Experiência
de treinamento, prática
contínua, crescente
desafio

Estilos de Jogos
Possíveis
Competições
Jogos para memória
Jogos de ação
Jogos de esporte
Jogos de papel
Jogos de aventura
Jogos de detetive

Jogos de papel
Jogos de detetive
Interação entre vários
jogadores
Jogos de aventura
Jogos de estratégia
Jogos de RPG

Jogos de Simulação
Jogos de construção
Jogos de teste de
realidade
Quebra-cabeças

Comportamentos

Supervisão,
exercitando autocontrole dando
exemplos

Revisão dos casos
Fazer perguntas
Fazendo escolhas
(praticando)
Experiência
Treinamento
Imitação
Experiência
Treinamento
Prática

Teorias

Lógicas de Marketing,
como as pessoas
aprendem

Lógica
Experimentação
Questionamento

Raciocínio

Pensamento
estratégico e tático,
análise de qualidade
Auditoria, criação da
estratégia

Problemas
Exemplos

Processo

Procedimentos

Criatividade
Linguagem

Sistemas

Montagem,
procedimentos legais
de caixa de banco
Invenção, design de
produto
Siglas, línguas
estrangeiras, negócios
ou jargão profissional
Cuidados de saúde,
mercados, refinarias

Sistema de análise e
desconstrução
Prática
Imitação
Prática

Jogos de estratégia
Jogos de aventura
Jogos de simulação
Jogos cronometrados
Jogos de reflexo

Jogo
Memorização
Imitação
Prática contínua de
imersão
Compreender os
princípios
Tarefas graduadas
jogadas em
micromundos

Quebra-cabeças
Jogos de invenção
Jogos de RPG
Jogos de reflexo
Jogos de simulação
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Observação

Comunicação

Humor, moral,
ineficiências,
problemas
Linguagem apropriada,
cronometragem,
envolvimento

Observação
Experiência

Jogos de concentração
Jogos de aventura

Imitação
Prática

Jogos de RPG
Jogos de reflexo

Fonte: Adaptado de Prensky (2001).
Além do tipo de aprendizado, várias pesquisas têm considerado também o nível do
aprendizado pretendido no jogo (SILVA, 2010) (KOCHANSKI, 2010), utilizando a taxonomia de
Bloom como referência. A taxonomia de Bloom é uma estrutura de organização hierárquica de
objetivos educacionais resultante do trabalho liderado por Benjamin S. Bloom em meados de 1950.
Esta estrutura proposta por Bloom classifica as possibilidades de aprendizagem em três domínios: o
cognitivo que abrange a aprendizagem intelectual, o afetivo com aspectos de sensibilização e
gradação de valores e o psicomotor compreendendo as habilidades de execução de tarefas que
envolvem o organismo muscular. Para cada domínio existem níveis de profundidade de aprendizado
onde cada nível é mais complexo e mais específico que o anterior. Apenas o domínio cognitivo foi
implementado na sua totalidade (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001).
No quadro abaixo é apresentada uma revisão da taxonomia proposta por Bloom
desenvolvida por Anderson e Krathwohl (2001).
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Quadro 8. Taxonomia revisada de Bloom
1. Lembrar: recuperar, recordar, ou reconhecer o conhecimento da memória. Recordar é quando a
memória é usada para produzir definições, fatos, ou listas, ou recitar ou recuperar o material.
2.Entender: compreendendo o significado de diferentes tipos de funções sejam eles escritos ou
atividades com mensagens gráficas como interpretação, exemplificando, classificação, resumo,
conclusão, comparação e explicação.
3. Aplicar: Realização ou através de um procedimento por meio de execução ou de implementação.
Aplicando relacionamentos com as situações em que o material aprendido é usado através de
produtos como modelos, apresentações, entrevistas ou simulações.
4. Analisar: Quebrando conceitos materiais ou em partes, determinando como estas partes se
relacionam e se inter-relacionam entre si ou a uma estrutura global ou efeito. Ações mentais
incluídas nesta função são diferenciados, organizados e atribuídos, assim como ser capaz de
distinguir entre os componentes ou peças. Quando se está analisando ele/ela pode ilustrar essa
função mental da criação de planilhas, pesquisas, diagramas ou representações gráficas.
5. Avaliar: Fazer julgamentos com base em critérios e normas por meio de verificação e crítica.
Críticas, recomendações e relatórios são alguns dos produtos que podem ser criados para
demonstrar os processos de avaliação.
6. Criar: Colocar elementos para formar um todo coerente e funcional; reorganizando elementos
num novo padrão ou estrutura por meio de geração, planejamento ou produção. Este nível exige que
os usuários coloquem as partes juntas em uma nova forma ou sintetizar as partes em algo novo e
diferente uma nova forma ou produto. Este processo é a função mental mais difícil na nova
taxonomia.
Fonte: Anderson e Krathwohl (2001).
Muitos trabalhos na área de engenharia de software (SILVA (2010), KOCHANSKI (2009),
NAVARRO (2006) e DINIZ (2010)) utilizaram jogos como uma forma de ensino e empregam a
taxonomia de Bloom como forma de analisar o nível de conhecimento obtido através do jogo.

2.3 DIRETRIZES E CURRÍCULOS PARA ENSINO DE USABILIDADE
Esta seção apresenta um estudo sobre o ensino de usabilidade para cursos de graduação
apresentados nos currículos de referência divididos entre as diretrizes nacionais e internacionais.
Além disso, foram analisados currículos de cursos de graduação das instituições que apresentam as
maiores avaliações em cursos de pós-graduação (mestrados e doutorado) no Brasil.

2.3.1 Diretrizes de ensino
Esta seção discute detalhes as instruções para o ensino de usabilidade dentro do contexto da
engenharia de software para cursos de graduação e recomendações de competências apresentadas
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nos Currículos de Referência dos cursos das Áreas de Computação. Para melhor compreensão esta
seção divide as diretrizes em internacionais e nacionais.

2.3.1.1

Diretrizes Internacionais

Dentro das diretrizes internacionais foram pesquisadas as recomendações de currículo do
Swebok, Computing Curriculum - Software Engineering (IEEE, 2004) e ACM SIGCHI Curricula
for Human-Computer Interaction (ACM, 2003).

Swebok
O objetivo do Swebok (IEEE, 2004) é fornecer uma caracterização consensualmente
validada dos limites da disciplina de engenharia de software e para fornecer tópicos de acesso ao
corpo de conhecimento suportado pela disciplina. O corpo de conhecimento é subdividido em dez
áreas de conhecimento da engenharia de software (KA) mais um capítulo adicional fornecendo uma
visão geral do KAS de disciplinas fortemente relacionadas. Estas áreas podem ser desagregadas em
dois ou três níveis para facilitar o encontro de temas de interesse. As descrições dos KAS são
projetadas para discriminar entre os vários conceitos importantes, permitindo que o leitor a
encontrar seu caminho rapidamente para assuntos de interesse. Ao encontrar um assunto, os leitores
são referidos papéis principais ou capítulos de livros selecionados por apresentar sucintamente o
conhecimento.
Para identificar as recomendações previstas no Swebok que intervém a área em estudo para
o desenvolvimento do jogo proposto, foi realizada uma pesquisa nas dez áreas principais e suas
desagregações, bem como no capítulo adicional com as disciplinas fortemente ligadas, buscando os
termos “Usability”, “Human Computer” e “HCI”. Assim, tem-se ilustrado na figura 8 as áreas do
resultantes do mapeamento.
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Figura 8. Resultados da pesquisa nas diretrizes do Swebok
Dentro das dez áreas de conhecimento principais foram encontrados termos como
“Usability”, “Human Computer” e “HCI” em quatro áreas (Projeto de Software, Construção de
Software, Teste de Software e Qualidade de Software). Há também referências no tópico especial
de disciplinas relacionadas. Os principais aspectos a serem abordados são: (i) o teste de usabilidade
observando que este processo avalia o quanto é fácil para os usuários finais usar e aprender a
utilizar um software, incluindo a documentação do usuário; (ii) como efetivamente as funções do
software suportam as tarefas do usuário; e (iii) a capacidade de recuperação de erros cometidos pelo
usuário. Há menções sobre IHC dentro de ergonomia de software, listando as áreas de
conhecimento de ergonomia que se aplicam ao software.

Computing Curriculum - Software Engineering
O objetivo principal deste documento é fornecer orientações para instituições acadêmicas
sobre o que deve constituir um ensino de graduação em engenharia de software. Estas
recomendações foram desenvolvidas por um grupo de participantes voluntários de diferentes países,
considerando o trabalho que tem sido realizado na educação de Engenharia de Software.
Recomendações curriculares de Engenharia de Software são de especial relevância uma vez que não
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há atualmente um aumento na criação de programas de graduação em Engenharia de Software e um
processo de avaliação de tais programas já está estabelecido em vários países (ACM, 2003).
A estrutura do documento é da seguinte forma. O conhecimento é um termo usado para
descrever todo o espectro de conteúdos para a disciplina: informação, a terminologia, os artefatos,
dados, funções, métodos, modelos, procedimentos, técnicas, práticas, processos e literatura. O
documento é organizado hierarquicamente em três níveis.
O nível mais alto da hierarquia é a área de conhecimento da educação representando um
subcampo específico de engenharia de software que é geralmente reconhecida como uma parte
significativa do corpo de conhecimentos de engenharia de software que um estudante deve saber.
Cada área é dividida em divisões menores chamadas unidades, que representam módulos
individuais dentro de uma área temática. Cada unidade é subdividida em um conjunto de tópicos,
que são o nível mais baixo da hierarquia.
Visando identificar as recomendações previstas em no que tange a área em estudo deste
trabalho, mapeou-se todas as áreas, unidades e tópicos que apresentam qualquer menção aos termos
“Usability”, “Human Computer” e “HCI”. Assim, tem-se ilustrado na figura 9 as unidades do
documento (ACM, 2003) resultantes do mapeamento. Importante observar que, ao final de cada
tópico tem-se a representação do “nível de aprendizagem6,relevância do tópico”. Para tanto, utilizase K para o nível de Conhecimento, C para o nível de Compreensão e A para o nível de Aplicação
no que tange o nível de aprendizagem e quanto a relevância do tópico, utiliza-se E para essencial, D
para desejável e O para opcional.

6

Utilizando taxonomia de Bloom, conforme descrito na seção 2.2.3
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Figura 9. Resultado da pesquisa na diretriz Computing Curriculum
Em síntese, o documento propõe que deve ser ensinado aos alunos conteúdos como: (i)
introdução abrangente aos princípios e técnicas de IHC e design de interface de usuário, com foco
em software altamente utilizáveis; (ii) modelagem das tarefas executadas pelos usuários, projeto
centrado no usuário, avaliação de interfaces para usuário; (iii) questões relacionadas a interface de
usuário, tais como técnicas de codificação (cor, ícones, som, etc), design e projeto de páginas para
internet, feedback e mensagens de erro, internacionalização de interfaces de usuário, tempo de
resposta, acessibilidade aos deficientes; (iv) interfaces para os mais diversos tipos de dispositivos de
saída; e (v) interface de usuário por voz, etc.

ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction
Este documento é um relatório desenvolvido pelo ACM Special Interest Group in
Computer-Human Interaction (SIGCHI). A tarefa da comissão é produzir um conjunto de
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recomendações para a educação em IHC. O comitê incluiu membros principalmente das
universidades, mas também membros com experiência em organizações industriais.
O documento é dividido em capítulos que detalham o relatório das recomendações e base
lógica para o ensino de IHC em ambiente universitário. O capítulo 1 é a introdução com
informações gerais sobre o próprio documento, sobre IHC e a SIGCHI. O capítulo 2 aborda uma
definição de IHC e sua relação com outras áreas de conhecimento. O capítulo 3 detalha exemplos
para cursos de aperfeiçoamento e o capítulo 4 estabelece uma abordagem para educação de IHC, a
população de estudantes no qual o relatório é dirigido, os programas educativos e como o IHC se
encaixa no currículo. Além disso, o Capítulo 4 propõe currículos de exemplo. O capítulo final do
relatório, o capítulo 5, discute algumas das questões educacionais levantadas pelas recomendações
do comitê e tenta identificar as limitações do relatório e questões não resolvidas.
Quanto ao ensino de IHC em Ciências da Computação, o comitê recomenda que os cursos
da área devam concentrar em treinar uma nova geração de projetistas de sistemas, construtores e
implementadores que estarão verdadeiramente preocupados com os usuários que utilizarão o
software desenvolvido. Eles devem estar familiarizados com uma grande variedade de disciplinas
relevantes: a psicologia da percepção, a ciência cognitiva, engenharia de software, sistemas de
administração de interface do usuário, design gráfico, design industrial, a teoria da organização,
projeto experimental. Eles devem ser capazes de se comunicar com usuários, gerentes,
programadores, psicólogos e designers gráficos (SIGCHI, 2009).
Os conteúdos relacionados a IHC devem ser apresentados com grau acadêmico, com
profundidade e rigor. Espera-se que os graduados estejam habilitados a trabalhar com IHC em
outras áreas da Ciências da Computação. No entanto, também devem estar preparados para carreiras
em desenvolvimento de software, design de interface, fatores humanos tanto no desenvolvimento de
software como também em ambientes corporativos preocupados com planejamento, gestão,
implementação ou uso de soluções de software (SIGCHI, 2009).

2.3.1.2

Diretrizes Nacionais

Foram analisados também dentro do contexto da engenharia de software para cursos de
graduação e recomendações de competências relacionados a usabilidade ou IHC os currículos de
referência dos cursos das Áreas de Computação e Informática propostos pela Comunidade de
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Computação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), nas Diretrizes Curriculares propostas
pela Comissão de Especialistas em Ensino de Computação e Informática (CEEInf) da Secretaria de
Educação Superior do Ministério da Educação (MEC).
A Comissão de Especialistas de Ensino de Computação e Informática - CEEInf, da
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), propõem Diretrizes
Curriculares Nacionais de Cursos da Área de Computação e Informática com uma estrutura
curricular abstrata, organizada de tal forma que as instituições de Ensino Superior possam, a partir
dessa estrutura, exercer a criatividade e conceber currículos plenos diversificados.
A estrutura do documento proposto pelo CEEInf é composta por cinco tópicos onde o
primeiro é a denominação da área de formação de recursos humanos, em segundo são os objetivos
da formação de recursos humanos na área de computação e informática, em terceiro a estrutura
curricular abstrata, no quarto a metodologia e o quinto apresenta o tempo mínimo para formação de
recursos humanos na área de computação e informática.
O terceiro tópico onde é apresentada a estrutura curricular abstrata é dividido entre as áreas
de formação que compõe os currículos dos cursos de graduação da área de computação, incluindo,
para cada uma delas, uma descrição das matérias afins. Pesquisando neste tópico por IHC e
usabilidade foram encontrados dentro de sistemas multimídia, interface homem-máquina e
realidade virtual menções de interação humano-computador e usabilidade mais precisamente dentro
da disciplina de Interface homem-máquina (CEEINF, 1998).
O documento menciona que profissionais da computação produzem artefatos que se
destinam aos mais variados públicos específicos com diferentes características. Tais artefatos
precisam ser inseridos o mais naturalmente possível dentro do contexto de trabalho dos seus
usuários. Com isto os profissionais de computação devem entender a estrutura de trabalho realizado
pelos usuários através de análises de usuários e tarefas, além disso, há uma crescente preocupação
de tais profissionais em criar ferramentas e ambientes computacionais que se adaptem aos seus
usuários (CEEINF, 1998).
Também são citados aspectos gerais sobre IHC já apresentados no presente trabalho e
reforça a importância de tais conceitos em projetos computacionais levando em consideração a
usabilidade durante todo processo centrado no usuário (CEEINF, 1998).
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Outra diretriz analisada foi o Currículo de Referência da SBC para Cursos de Graduação em
Computação e Informática proposto pela SBC (2003). Este documento foi elaborado pelos grupos
de trabalho da Diretoria de Educação da SBC encarregados de elaborar uma proposta de currículo
de referência para os cursos de graduação na área de Computação e Informática.
Analisando o documento na seção onde as matérias são detalhadas foi encontrada a
disciplina de Interfaces Usuário-Máquina que abordava assuntos de usabilidade e IHC. O
documento apresenta como conteúdo da disciplina os fatores humanos em software interativo,
estilos interativos, linguagens de comandos, manipulação direta, dispositivos de interação, padrões
para interface e usabilidade, sua definição e métodos para avaliação (SBC, 2003).

2.3.2 Currículos Nacionais
Considerando o objetivo de ensino do jogo proposto no presente trabalho foi realizada uma
pesquisa em currículos nacionais buscando identificar o que tem sido ensinado referente a
usabilidade e interação humano-computador em cursos de graduação. Para tanto, considerou-se
universidades que possuem cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) com conceito CAPES
cinco ou superior na avaliação do triênio 2007-2009 (CAPES, 2010). As universidades que
contemplaram este requisito foram: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO),
Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP), Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Foram analisados todos os planos de ensino (apêndice A) em todos os cursos de graduação
relacionados a informática das universidades selecionadas em busca de assuntos relacionados a
Usabilidade ou interação humano-computador. Muitas vezes o plano de ensino estava divulgado no
site do curso, e, em casos em que não estava disponível, os coordenadores do curso foram
contatados disponibilizando os planos de ensino para a pesquisa. A tabela 1 apresenta uma relação
entre as universidades e cursos de graduação com disciplinas encontradas e o número de disciplinas
específicas e não-específicas quanto aos assuntos pesquisados.

68

Tabela 1. Síntese da Pesquisa dos Currículos Nacionais
Universidade
PUC-RIO
UFF
UFRGS
UFRJ

USP

UFMG
UFPE

UNICAMP

Curso
Sistemas de Informação
Ciências da Computação
Ciências da Computação
Ciências da Computação
Ciências da Computação
Engenharia de
Computação e
Informação
Ciências da Computação
IME
Ciência da Computação
Bacharelado em
Informática
Sistemas de Informação
Ciências da Computação
Ciências da Computação
Engenharia da
Computação
Sistemas de Informação
Ciências da Computação
Engenharia da
Computação

Disciplinas
Específica
2
1
1
1
1
1

Não-Específica
1

1

1

1
1

2
1

2
3
1
1
2
1

1
1
1

2

Foram encontradas disciplinas que abordavam os assuntos pesquisados em todas as oito
universidades que tiveram seus planos de ensino de graduação pesquisados, englobando no total de
trinta (30) disciplinas que abordam usabilidade ou IHC, tanto considerando a titularidade da
disciplina quanto item da ementa. Destas disciplinas, 59% eram obrigatórias no currículo dos
cursos. No entanto, importante destacar o número de disciplinas obrigatórias integralmente ligadas a
IHC, nesta situação foram encontradas 10 (dez) disciplinas.
De todos os 30 planos considerados, 25 apresentavam o conteúdo programático detalhado.
Em tais planos foram encontrados 14 que abordavam assuntos em que jogo proposto neste trabalho
pretende ensinar aos graduandos em cursos relacionados a informática. A tabela 2 apresenta esta
relação de forma detalhada, ou seja, lista as disciplinas e conteúdos em que o jogo proposto pode
ser empregado.
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Tabela 2. Relação dos conteúdos programáticos com assuntos abordados no jogo proposto
Universida
de
PUC-RIO

UFF
UFRGS
UFRJ

USP

UFMG
UNICAMP

Curso

Disciplina

Conteúdo

Sistemas de
Informação

Intr Int HumanoComputador

Ciências da
Computação

Intr Int HumanoComputador

Prototipação de interfaces.
Avaliação de sistemas
interativos.
Storyboarding e prototipação de
interfaces.
Avaliação de sistemas
interativos.
Prototipagem. Projeto das
interfaces humanas.
Usabilidade: teoria e prática.
Teste de usabilidade.
Prototipação de Interfaces.
Avaliação de Interfaces.
Projetos de interfaces.
Usabilidade
Usabilidade: definição e
métodos para avaliação.

Ciências da
Computação
Ciências da
Computação
Ciências da
Computação
Engenharia de
Computação e
Informação
Ciências da
Computação IME
Ciências da
Computação

Proj De Sistemas De
Software I
Interface HomemMáquina
Interação HomemComputador
Interface HumanoComputador
Interfaces HomemMaquina
Princípios de Interação
Homem-Computador
Interação Usuáriocomputador

Bacharelado em
Informática

Interação UsuárioComputador

Ciências da
Computação
Ciências da
Computação

Engenharia De Software

Engenharia da
Computação

Construção de Interfaces
Homem-Computador
Construção de Interfaces
Homem-Computador
Construção de Interfaces
Homem-Computador

Implementação e avaliação de
interfaces homem-computador.
Ciclo de vida da engenharia de
usabilidade. Heurísticas para
usabilidade.
Métodos para avaliação da
usabilidade. Desenvolvimento
prático em avaliação e
construção de interfaces.
Ciclo de vida da engenharia de
usabilidade. Heurísticas para
usabilidade.
Métodos para avaliação da
usabilidade. Desenvolvimento
prático em avaliação e
construção de interfaces.
Desenho da interface de
usuários.
Avaliação.
Avaliação.
Avaliação.
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Diante dos resultados apresentados na tabela 2, observa-se como conteúdos relacionados a
criação de protótipos e construção interfaces, a avaliação de interfaces (destacando-se avaliação
heurística). Um dos planos aborda ciclo de vida de engenharia de usabilidade, no entanto, vale
ressaltar que todos os assuntos abordados nos planos são integrantes do ciclo de vida de usabilidade.

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a adoção do uso de computadores e ambientes computacionais na vida do homem
tornou-se importante o estudo da relação da máquina e do homem, suas formas de interação tanto
nos aspectos físicos como também psicológicos. Com isto o ensino de IHC/usabilidade tem se
tornado cada vez mais importante nos currículos de alunos da área de informática.
O estudo de usabilidade aborda diversos aspectos, destacando-se o ciclo de vida de
usabilidade que engloba todas as atividades relacionadas a um projeto de interface centrado no
usuário desde a etapa de análise de requisitos, projeto testes e implementação até a fase de
instalação.
Fazendo uma síntese da análise documental envolvendo as diretrizes nacionais e
internacionais e, considerando ainda os assuntos abordados pelo jogo proposto neste trabalho, foram
encontrados assuntos relacionados em todas as diretrizes, exceto na diretriz da CEEInf (CEEINF,
1998) que não apresenta os conteúdos detalhados. Considerando as diretrizes internacionais, o
Swebok (IEEE, 2004) detalha os conteúdos relacionados a IHC/usabilidade com destaque a teste de
usabilidade. Já no detalhamento da diretriz Computing Curriculum (ACM, 2003) menciona
assuntos relacionados ao ciclo de vida de usabilidade, porém sem mencionar um ciclo de vida
específico. Já o documento da SIGCHI (SIGCHI, 2009) reflete a importância do ensino de
conceitos de IHC a uma nova geração de projetistas de sistemas, construtores e implementadores
que estarão verdadeiramente preocupados com os usuários que utilizarão o software desenvolvido.
Quanto às diretrizes nacionais, ambos os documentos apresentavam um nível de
detalhamento superficial (quando comparado com as diretrizes internacionais). As diretrizes da
CEEInf (CEEINF, 1998) destacam a importância do ensino de usabilidade já que muitas vezes
profissionais da computação produzem artefatos que serão diretamente utilizados por usuários finais
e precisam ser desenvolvidos dentro do contexto de tais usuários. Já o Currículo de Referência da
SBC (SBC, 2003) apresenta os assuntos detalhados na disciplina de Interfaces Usuário-Máquina,
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destacando-se métodos de avaliação que é um dos assuntos abordados pelo jogo proposto por este
trabalho. O estudo dos currículos nacionais demonstrou a importância do ensino de IHC/usabilidade
no Brasil já que em todos os cursos foram encontrados disciplinas relacionadas ao assunto onde
59% eram de forma obrigatória. Além disso, foram encontrados os assuntos abordados nos jogos
em todas as disciplinas onde os planos estavam detalhados.
Ainda, este capítulo apontou que os jogos vêm sendo considerado um instrumento relevante
para apoiar o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, questiona-se: Há algum jogo
disponível para apoiar o ensino de usabilidade? Quais os métodos de ensino empregados para o
ensino de usabilidade? Para buscar uma resposta a estas perguntas o capítulo 3 apresenta um
mapeamento sistemático sobre ensino de usabilidade.
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3 MAPEAMENTO SISTEMÁTICO: ENSINO DE USABILIDADE
Considerando que o foco deste projeto é o ensino de usabilidade faz-se pertinente realizar
um estudo visando identificar como os conceitos de usabilidade estão sendo ensinados, bem como
quais os resultados obtidos pelas pesquisas nesta área. Assim, tem-se no mapeamento sistemático da
literatura um método adequado, pois, conforme Kitchenham e Charters (2007), o mapeamento
sistemático é um meio de identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis relevantes
para uma questão de pesquisa específica, ou área temática ou fenômeno de interesse.
De maneira geral, um mapeamento sistemático da literatura possui 3 etapas principais: (i)
Planejamento; (ii) Execução; e (iii) Análise e resultados (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

3.1 PLANEJAMENTO
A etapa de planejamento do mapeamento sistemático tem como meta verificar se realmente
é necessária a realização de tal mapeamento e, posteriormente, produzir um documento
contemplando as questões da pesquisa, o que o mapeamento sistemático irá abordar, produzindo um
protocolo de mapeamento (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Assim, por não se ter encontrado
nenhum mapeamento ou revisão sistemática envolvendo estudos referente ao ensino de usabilidade,
ressalta-se a necessidade de realizar a pesquisa, definindo-se o protocolo do mapeamento
sistemático conforme Quadro 9.
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Quadro 9. Protocolo de mapeamento adotado neste trabalho
Objetivo

Perguntas de pesquisa

Estratégia

Critérios de Seleção

Critérios de Qualidade

Descobrir o que é ensinado referente a usabilidade e quais são as
estratégias de ensino abordados. Além disso, descobrir se há algum tipo
de ambiente computacional de auxílio a este tipo de ensino.
Pergunta 1: Existe algum jogo ou simulador para apoiar o ensino de
usabilidade?
Pergunta 2: Como e o que estão ensinando relacionado a usabilidade e
IHC?
Os limites do mapeamento são estabelecidos identificando qual é o
escopo considerado para que o mapeamento seja focado em responder
as perguntas de pesquisa. Além disso, foi adotado um conjunto de
critérios denominado PICOC - População, Intervenção, Comparação.
Resultados e Contexto (PETTICREW, 2005). Desta forma, o escopo
para o mapeamento foi estabelecido conforme segue:
População - Instituições de ensino superior com cursos na área de
computação envolvendo ensino de usabilidade ou IHC
Intervenção - Métodos de ensino de usabilidade
Comparação - Emprego de jogos ou simuladores para o ensino de
usabilidade
Resultados - Melhorias obtidas no ensino/aprendizagem
Contexto - Extração de informações a respeito de métodos de
ensino/aprendizagem
String de busca: ((usability) AND (HCI OR "Human Computer
Interaction" OR requirements OR "user centered design" OR
evaluation OR heuristic OR analysis) AND (teach OR education OR
game OR teaching OR learning OR simulation OR learn))
Fontes de pesquisa:
• IEEE Explore
• ACM Digital Library
• SpringerLink
• ScienceDirect
• Serão apenas considerados estudos publicados a partir do ano de
2000
• Os termos de busca devem estar contidos no título ou no abstract
• Serão considerados trabalhos na língua inglesa
• Serão considerados apenas trabalhos que passaram por revisão por
pares
• Serão apenas considerados estudos que abordem o ensino de
usabilidade voltado a áreas da computação
• a usabilidade também é ensinada em outras áreas com
intuitos diferentes e, neste caso, os estudos foram excluídos;
• estudos que tratam de avaliação (ou outros conceitos) de
usabilidade sem ter como objetivo o ensino de conceitos de
usabilidade foram excluídos;
• há estudos que investigam sobre os cursos e assuntos
relacionados
a
usabilidade
sem,
no
entanto,
referenciarem/apresentarem as técnicas utilizadas. Neste
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caso, os estudos foram excluídos.
Estratégia
para 1. Leitura do título e abstract para verificar a adequação aos critérios
de inclusão e exclusão;
extração dos dados
2. Caso o estudo fosse incluído no passo 1, foi realizada a leitura do
artigo completo (novamente confrontando com os critérios de
inclusão e exclusão);
3. Caso o estudo atendesse aos critérios foi realizado o preenchimento
de uma planilha contemplando os principais pontos de interesse.
Inicialmente, considerou-se também o seguinte critério de seleção: “Serão considerados
estudos que relatem a avaliação do método proposto, ou seja, serão excluídos estudos que não
apresentarem avaliação/resultados.” No entanto, posteriormente a execução verificou-se que a
aplicação deste critério excluiria todos os estudos. Assim, este critério não foi considerado neste
mapeamento.

3.2 EXECUÇÃO
Com o protocolo definido a execução do mapeamento pode ser iniciada. A etapa de
execução, conforme Kitchenham e Charters (2007) compreende a identificação da pesquisa, seleção
do estudo, estudo da avaliação de qualidade, extração dos dados e síntese de dados. A execução da
string de busca nas 4 bases de dados resultou em 852 estudos, conforme detalhado na Tabela 3.
Importante considerar que, como em todas as bases de dados o número de estudos retornados foi
muito elevado, a análise considerou apenas parte dos resultados, utilizando como critério de parada
a percepção do pesquisador de que os estudos estavam, cada vez mais, se distanciando do objetivo
da pesquisa. Um fator sinalizador pode ser considerado a contínua exclusão de artigos.
Tabela 3. Síntese do Mapeamento Sistemático
Base de dados

String formatada

IEEE Explore

(("Abstract":usability) AND
("Abstract":HCI OR "Abstract":"Human
Computer Interaction" OR "Abstract":
requirements OR "Abstract": "user centered
design" OR "Abstract": Evaluation OR
"Abstract": heuristic OR
"Abstract":Analysis)) AND
(("Abstract":Teach OR
"Abstract":Education OR "Abstract":Game
OR "Abstract":teaching OR
"Abstract":learning OR
"Abstract":simulation OR

Total de
estudos
342

Total de
artigos
considerados
75

Artigos
selecionados
5

75

ACM Digital Library

SpringerLink*

ScienceDirect

BDBComp**

"Abstract":learn))
((Abstract:usability) AND (Abstract:HCI
OR Abstract:"Human Computer
Interaction" OR Abstract: requirements OR
Abstract: "user centered design" OR
Abstract: Evaluation OR Abstract: heuristic
OR Abstract:Analysis)) AND
(Abstract:Teach OR Abstract:Education OR
Abstract:Game OR Abstract:teaching OR
Abstract:learning OR Abstract:simulation
OR Abstract:learn)
Abs: (usability or "Human Computer
Interaction" or HCI) and (Education or
Game or simulation)
(Abstract(usability)) AND (Abstract(HCI)
OR Abstract(Human Computer Interaction)
OR Abstract(requirements) OR
Abstract(user centered design) OR
Abstract(Evaluation) OR
Abstract(heuristic) OR Abstract(Analysis))
AND (Abstract(Teach) OR
Abstract(Education) OR Abstract(Game)
OR Abstract(teaching) OR
Abstract(learning) OR Abstract(simulation)
OR Abstract(learn))
Usabilidade
IHC
Interação Humano-Computador
Interação Homem-Máquina
Avaliação heurística
Requisitos de Usabilidade
Projeto Centrado no Usuário
Avaliação de usabilidade
Ensino de usabilidade
Simulador
Jogo
Total

217

50

0

132

40

0

161

50

0

25

25

0

877

240

5

* A string teve que ser reduzida por limitações no motor de busca.
** Os termos foram pesquisados separadamente por limitações no motor de busca.
Como pode ser observado na Tabela 3, a pesquisa considerou 240 estudos (aprox. 27%) de
um total de 877 retornados. A figura 10, apresenta a distribuição dos estudos excluídos7 observando
os critérios definidos no protocolo (quadro 9).

7

A lista dos estudos excluídos pode ser encontrada em:
http://www.usabilitygame.com/dissertacao/estudos_excluidos.html
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Figura 10. Razões para exclusão de estudos
Considerando os cinco estudos relevantes para pesquisa, tem-se na Tabela 4 a síntese dos
dados, considerando:
− Base dados: qual a base em que o artigo foi encontrado;
− Referência: referência bibliográfica do artigo;
− Título: título do artigo;
− Objetivo da pesquisa: qual é o objetivo da pesquisa que o artigo aborda;
− Conteúdo: qual conteúdo de usabilidade ou IHC que o artigo aborda;
− Técnica proposta: qual a técnica de ensino proposta pelos autores.
− Público-alvo: público-alvo da técnica de ensino.
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Tabela 4. Síntese dos dados do mapeamento sistemático
Base
dados
IEEE

Referência

Título

Objetivo da pesquisa

Conteúdo

Técnica proposta

Tao, 2005

Work in progress introducing usability
concepts in early phases of
software development

Avaliação de
Usabilidade

Avaliação heurística em
projetos
desenvolvidos
pelos próprios alunos

Wahl, 2000

Student-Run Usability
Testing

O artigo aborda a importância do ensino de
usabilidade, porém afirma que a avaliação de
usabilidade raramente é ensinada como um
elemento
indispensável
no
processo
de
desenvolvimento em disciplinas de projeto de
software. Assim, o artigo apresenta uma abordagem
para integrar avaliação de usabilidade na
modelagem de sistemas interativos.
O autor afirma que testes de usabilidade são
realizados por empresas de software para
determinar o nível de usabilidade dos sistemas
desenvolvidos. Com a importância de testes de
usabilidade na indústria se torna importante ensinar
aos alunos elementos básicos de teste de
usabilidade.

Teste de
Usabilidade

Faulkner;
Culwin,
2001

The internet as a resource
for teaching non internet
topics

Teste de
Usabilidade

Carroll;
Rosson,
2006

Case Studies as Minimalist
Information

O artigo exalta a importância da web de forma geral
e afirma que tem sido uma ferramenta utilizada na
educação com muito sucesso, motivando os
estudantes. Porém, existem muitos problemas de
usabilidade que dificultam a utilização de sites ou
sistemas desenvolvidos para esta plataforma. No
artigo é descrita uma atividade destinada a ensinar
engenharia de usabilidade usando um conjunto de
páginas web onde estudantes realizam uma
pesquisa de usabilidade com 124 usuários.
O artigo aborda a utilização de estudos de caso
como um recurso instrucional no ensino de
engenharia de usabilidade. O autor afirma que
através de estudos de caso os alunos são expostos a
situações que simulam o mundo real e auxiliam na
educação profissional.

Alunos são separados em
grupos que desenvolvem
um
sistema
para
automatização
de
bibliotecas
e,
após
desenvolvido o sistema,
cada grupo faz uma
avaliação de usabilidade
dos
softwares
desenvolvidos
pelos
colegas.
Alunos realizam uma
pesquisa de usabilidade
onde 124 usuários utilizam
um conjunto de páginas
web e respondem a uma
pesquisa ao final da
navegação.

Ciclo de
vida de
usabilidade

São apresentados aos
alunos estudos de casos de
situações reais onde eles
devem desenvolver um
projeto seguindo as etapas
do ciclo de vida de
usabilidade.

Públicoalvo
Alunos de
graduação
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Ludi, 2005

Providing Students with
Usability Testing
Experience: Bringing Home
the Lesson “The User is Not
Like You”

A autora afirma que o ensino de teste de software
tem muitos aspectos como a apresentação de vários
tipos de testes e uso de ferramentas. Além disso,
complementa que muitas perspectivas existem
quanto ao planejamento, condução e gerenciamento
das atividades de teste. Assim, o artigo descreve o
processo e projeto de testes de usabilidade em
seminários realizados para alunos de engenharia de
software.

Teste de
Usabilidade

Seminário com práticas
aplicando várias técnicas
como testes de usabilidade
para
lidar
com
a
usabilidade de um sistema.
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3.3 ANÁLISE E RESULTADOS
Analisando os cinco artigos que contemplaram os critérios de seleção e qualidade e
procurando responder as perguntas de pesquisa definidas no protocolo pode ser concluído que:
Existe algum jogo ou simulador para apoiar o ensino de usabilidade? Não foram encontrados jogos
que tenham como objetivo ensinar usabilidade ou IHC.
Já com relação à segunda pergunta: Como e o que estão ensinando relacionado a usabilidade
e IHC? Quanto ao que estão ensinando, analisando os artigos, quatro deles abordam assuntos
relacionados a avaliação e testes de usabilidade. Um dos artigos “Case Studies as Minimalist
Information” (CARROLL; ROSSON, 2006) aborda o emprego de estudo de caso, sendo que os
alunos precisam realizar todas as etapas relacionadas ao ciclo de vida de usabilidade. Dois artigos
(TAO, 2005) (WAHL, 2000) abordam a aplicação de avaliação heurística em projetos
desenvolvidos pelos próprios alunos. O artigo “The internet as a resource for teaching non internet
topics” (FAULKNER; CULWIN, 2001) apresenta uma prática desenvolvida pelos alunos, os quais
conduziam uma pesquisa com usuários escolhidos aleatoriamente na universidade para utilizar
páginas web e os usuários respondiam algumas questões quanto a usabilidade de tais páginas. Outra
técnica proposta foi a de seminários, em que alunos podem realizar práticas aplicando técnicas para
avaliação de usabilidades de sistemas.
Importante destacar que em nenhum dos estudos selecionados, foi apresentada a avaliação
da abordagem proposta. Desta forma, percebe-se a ausência de pesquisas empíricas relacionadas
com o ensino de usabilidade.
Diante dos resultados encontrados, pode-se destacar dois aspectos relevantes da presente
pesquisa: (i) a proposta e desenvolvimento de um jogo para apoiar o ensino de usabilidade, o qual
constitui uma técnica ainda não experimentada; e (ii) a realização de quasi-experimentos visando
identificar a contribuição do jogo no aprendizado dos alunos.
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4 DESENVOLVIMENTO
Neste capítulo é apresentado o projeto do jogo proposto neste trabalho. Inicialmente é
apresentado o Game Design com os dois artefatos gerados nesta etapa que são o Game
Development Document (GDD) e o Technical Design Document (TDD). Posteriormente, são
abordados os objetivos educacionais e, por fim, a apresentação do jogo.
Para definição do Game Design partiu-se da pesquisa documental que apontou quais os
assuntos mais abordados quanto a usabilidade para serem abordados no jogo, no caso, ciclo de vida
de usabilidade, análise de requisitos, prototipação e avaliação heurística.
A partir daí, buscou-se analisar alguns jogos (sérios e de entretenimento) para auxiliar na
concepção e fomentar ideias quanto ao enredo e funcionalidades das fases do jogo. Desta forma,
definiu-se o conceito do jogo - uma empresa de desenvolvimento de software passando por
problemas com seus produtos em relação a usabilidade. Neste momento também definiu-se os
papéis que seriam abordados no jogo, de engenheiro de usabilidade líder (professor) e engenheiro
de usabilidade (aluno).
Posteriormente, definiu-se que as fases do jogo teriam relação com o assunto ciclo de vida
de usabilidade (utilizando o ciclo proposto por Mayhew por ser o ciclo, dentre os pesquisados na
fundamentação teórica, mais completo e com as fases bem documentadas, contemplando exemplos
para elaboração de cada fase) estabelecendo, assim, as 3 fases do jogo (relacionadas com as etapas
do ciclo): Análise de Requisitos, Prototipação e Instalação (englobando a avaliação heurística).
Desta forma, o Game Design foi sendo elaborado.
Deste ponto em diante, o desenvolvimento ocorreu de forma iterativa. Ou seja, cada fase foi
desenvolvida através de pesquisas específicas relacionadas ao tema abordada naquela fase, além de
contar com a participação da professora Renate Raabe (professora da disciplina de Engenharia de
Usabilidade da Univali, possuindo mestrado também nesta área).
O TDD foi sendo também iterativamente desenvolvido conforme o desenvolvimento
avançava para novas fases, já que todas as fases possuem características de desenvolvimento
diferentes.

81

4.1 GAME DESIGN
O Game Design é uma formalização sobre as decisões tomadas na etapa de projeto do jogo
onde são documentados aspectos gerais do jogo como regras, tempo, riscos, aspectos técnicos entre
outros (SCHELL, 2008). Dois artefatos geralmente gerados nesta etapa são conhecidos como Game
Design Document (GDD) abordando diversos itens relacionados a jogabilidade do jogo e o
Technical Design Document (TDD) com a concepção técnica do jogo (RABOWSKY, 2009). Assim
as seções 4.1.1 e 4.1.2 abordam, respectivamente, o GDD e o TDD do Usabilitygame.

4.1.1 Game Development Document (GDD)
O modelo de GDD utilizado no projeto foi baseado em Azevedo (2008) e Ogden e Falstein
(2005). Este modelo foi criado com objetivo de nortear projetos de jogos, já que envolve uma série
de disciplinas como artes visuais, artes musicais, design e computação tanto na área de software
como hardware. Contudo, devido as características do jogo proposto, o modelo foi adaptado, pois,
conforme Azevedo (2008) destaca, o modelo pode ser adaptado para o estilo de jogo desenvolvido
sem necessidade de preenchimento de todos os quesitos propostos.

4.1.1.1

Resumo do Projeto

Conceito do Jogo
Jogo educacional no estilo simulador o qual tem objetivo de auxiliar no ensino-aprendizagem de
IHC/usabilidade para alunos de cursos de graduação na área de informática e afins. O jogo tem
como cenário uma empresa fictícia chamada Booble Corporate onde o jogador no papel de
engenheiro de usabilidade terá de participar de processos de desenvolvimento relacionados a design
de interação.

Conjunto de características
Trata-se de um jogo 2D, executado integralmente via web, com três fases, em primeira pessoa.
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Gênero
É classificado como um jogo educativo (CRAWFORD, 1997) no estilo simulador (HERZ, 1993)
(PRENSKY, 2007).

Público-alvo
Alunos de graduação de cursos relacionados à informática.

Resumo do Fluxo do Jogo
Para iniciar o jogo, o jogador deve enviar seu currículo para a Booble Coorporate (cadastro do
jogador), sendo que o cadastro deverá ser confirmado através de mensagem enviada ao jogador.
Caberá ao Engenheiro de Usabilidade Líder (professor) formar a nova equipe contratada pela
Booble Coorporate. Após contratado, o jogador – agora no papel de engenheiro de usabilidade,
poderá fazer login para iniciar o jogo. Iniciando o jogo, o jogador poderá acessar os mais diversos
ambientes da Booble Cooporate como a sala do presidente, sala do engenheiro de usabilidade líder,
sala de desenvolvimento, sala do consultor Nielsen, agência bancária e laboratório de usabilidade.
As fases do jogo são executadas em tais salas.
Escopo do Projeto
Número de cenários:
O jogador, no papel de engenheiro de usabilidade, terá como cenário principal o interior do
prédio da Booble Corporate onde ele poderá escolher a sala na qual ele deseja entrar. As salas
disponíveis são:
− Sala do Consultor Nielsen: Nesta sala o jogador poderá consultar o personagem Nielsen para
conseguir informações sobre heurísticas de usabilidade, critérios e recomendações
ergonômicas.
− Sala do Presidente: Nesta sala o jogador, no papel de engenheiro de usabilidade contratado,
poderá consultar o personagem chamado JR que é o presidente da Booble Corporate o qual
passará informações sobre o desempenho do jogador no jogo.
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− Sala do Engenheiro de Usabilidade Líder: Nesta sala o jogador poderá consultar o
engenheiro de usabilidade líder (papel representado pelo professor no jogo) obtendo
informações de qual sala/fase ele deverá se dirigir para progredir no jogo, bem como
feedback sobre suas ações.
− Laboratório de Usabilidade: Nesta sala o jogador fará a avaliação heurística de sistemas
supostamente desenvolvidos pela Booble Corporate.
− Sala de Desenvolvimento: Nesta sala o jogador fará o desenvolvimento de protótipos (de
baixa, média e alta fidelidade) tendo como referência um documento de guia de estilo
apresentado a ele.
− Agência Bancária: Nesta sala o jogador no papel de engenheiro de usabilidade fará a análise
de requisitos de um cliente da Booble Corporate que pretende desenvolver um sistema
bancário.
− Níveis do jogo:
− O enredo do jogo segue as três fases principais do Ciclo de Vida de Usabilidade proposto
por Mayhew (1999).
− Fase 1 (Agência Bancária): Relacionada com a etapa de análise de requisitos do Ciclo de
Vida de Usabilidade
− Fase 2 (Sala de Desenvolvimento): Relacionada com a etapa de Projeto, Testes e
Implementação do Ciclo de Vida de Usabilidade
− Fase 3 (Laboratório de Usabilidade): Relacionada com a fase de Instalação do Ciclo de Vida
de Usabilidade

4.1.1.2

Jogabilidade

Progressão do Jogo:
O jogo inicia com apresentação de um vídeo do personagem JR que é o presidente da
Booble Corporate apontando que os softwares desenvolvidos pela empresa são difíceis de usar e
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que a empresa está contratando engenheiros de usabilidade com a missão de resolver tal problema.
Após a apresentação do vídeo o jogador é direcionado para o menu principal do jogo. Para iniciar o
jogador (aluno) deve acessar a opção “enviar currículo” que é a forma de realizar cadastro no jogo.
Após receber um e-mail de confirmação ele poderá realizar o login acessando a opção “jogar”. Ao
realizar o login ele poderá selecionar em qual turma ele deseja jogar, mas para isto o professor no
papel de engenheiro de usabilidade líder deverá ter vinculado o aluno com alguma equipe criada.
Selecionada a equipe o jogador terá acesso ao prédio da Booble Corporate com várias portas que
são os cenários do jogo (descritos anteriormente). Ele deverá entrar nas salas para poder interagir
com os personagens e avançar nas fases do jogo.
A qualquer momento ele poderá acessar a “Sala do Engenheiro de Usabilidade Líder” para
obter informações de qual sala/fase ele deverá entrar e cumprir naquele momento. Inicialmente ele
deve entrar na “Sala do Banco” para iniciar a fase de análise de requisitos, na qual serão
apresentadas imagens ao jogador e ele deverá, numa lista de requisitos apresentados a ele, apontar
quais são os requisitos que se aplicam ao contexto apresentado. Depois de terminada a fase, ele
deverá se dirigir a fase 2 de desenvolvimento de protótipos. Nesta fase é apresentada ao jogador
uma ferramenta para desenvolvimento de protótipos de baixa fidelidade, e campos para upload de
arquivos de protótipos de média e alta fidelidade, bem como um documento de guia de estilo
definindo o projeto a ser desenvolvido. Assim que os protótipos forem concluídos o aluno deverá se
dirigir ao laboratório de usabilidade, que é a sala relacionada com a fase 3 do jogo, onde serão
apresentados ao usuário imagens de sistemas supostamente desenvolvidos pela Booble Corporate
para ser realizada a avaliação heurística de tais sistemas. Cumprida as três fases o jogador encerrou
o jogo e terá sua pontuação encerrada e sua posição atualizada no ranking.
Fluxo do Jogo:
A jogabilidade proposta para o UsabilityGame pode ser melhor compreendida observando o
fluxo do jogo apresentado na figura 11.
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Figura 11. Fluxo do jogo
Opções do Jogo:
O engenheiro de usabilidade líder (papel do professor) poderá configurar quais fases o
engenheiro de usabilidade (papel do aluno) deverá cumprir. Ainda, na fase 2 ele também poderá
escolher quais protótipos deverão ser desenvolvidos, bem como em que ferramenta deverão ser
desenvolvidos os protótipos de média e baixa fidelidade. Assim, o fluxo do jogo e a progressão
poderão variar conforme seleção inicial.

Re-jogando e Salvando o jogo:
A qualquer momento, tanto o aluno no papel de engenheiro de usabilidade como o professor
no papel de engenheiro de usabilidade líder, poderão sair do jogo. Porém, ao sair da fase 1 antes de
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terminar o jogador perderá todo progresso dentro da fase e ao retornar deverá iniciar novamente. Na
fase 2 o jogador tem a opção de salvar o protótipo construído a qualquer momento. E na fase 3 o
progresso é automaticamente salvo.

4.1.1.3

Enredo, Universo e Personagens

Enredo, Narrativa e Universo:
A história é ambientada no interior da empresa Booble Corporate (uma empresa de
desenvolvimento de software) que está com um alto índice de reclamação referente a dificuldade de
utilização dos seus sistemas, gerando um grande número de chamadas no atendimento da empresa.
Portanto, a empresa está contratando engenheiros de usabilidade para melhorar a facilidade de uso
dos softwares desenvolvidos. Assim, o jogador faz parte da história enviando o seu currículo e se
tornando um engenheiro de usabilidade da equipe da Booble Corporate. Durante o jogo ele passará
por etapas do ciclo de vida da Engenharia de Usabilidade.
Personagens:
− Engenheiro de Usabilidade: Papel do aluno no jogo, sendo ele contratado pela
Booble Corporate para participar das fases de desenvolvimento relacionadas ao ciclo
de vida de usabilidade;
− Engenheiro de Usabilidade Líder: Papel do professor no jogo, cabe a ele: (i)
montar a equipe e define quais fases estarão habilitadas; (ii) realizar a avaliação dos
protótipos desenvolvidos na fase 2; e (iii) verificar o desempenho final dos
jogadores;
− Consultor Nielsen: Personagem criado para apresentar aos engenheiros de
usabilidade informações sobre avaliações heurísticas, critérios e recomendações
ergonômicas;
− Presidente JR: Presidente da Booble Corporate, contextualiza no início do jogo o
problema da empresa e expõe o papel do jogador. Além disso, apresenta o
desempenho do jogador no jogo;
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− Caixa do Banco, Diretor de Informática do Banco e Gerente da Agência 23:
Personagens apresentados na primeira fase do jogo, sendo entrevistados para
fornecer informações utilizadas no levantamento de requisitos.

4.1.1.4

Interface

Sistema Visual:
Como a proposta do jogo é ser desenvolvido para ser executado na internet através de um
navegador, são utilizados recursos da linguagem eXtensible Hypertext Markup Language (XHTML)
e Cascading Style Sheets (CSS) e uso da biblioteca para a linguagem Java Script conhecida como
JQuery, bem como o Adobe Flash para desenvolvimento do vídeo do início do jogo.

Sistema de Controle:
Basicamente o jogador fará a interação do jogo através do mouse e do teclado.

Sistema de Áudio:
O jogo não utiliza sistema de áudio.8

Sistema de Ajuda:
No menu principal do jogo há um botão de ajuda com informações sobre fases, interações e
regras do jogo.

4.1.1.5

8

Projeto Técnico

Optou-se pela não utilização de áudio nesta versão do jogo já que para aplicação dos quasi-experimentos geralmente
laboratórios de universidades não dispõem de caixas de som ou fones de ouvido, como também por limitações técnicas
(pois propõem-se um jogo web sem necessidade de utilizar plug-ins). Além disto, a realização de narrativas e
componentes de áudio demandariam grande tempo de desenvolvimento, não sendo viável dentro do prazo de
desenvolvimento disponível..
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Equipamento-alvo:
Como o jogo é projetado para ser executado integralmente na web através de um navegador
ele se torna automaticamente multi-plataforma, podendo ser executado nos mais diversos
dispositivos que possuem resolução de tela com no mínimo 1024 por 768 pixels.

Ambiente Desenvolvimento:
O jogo tem como plataforma de desenvolvimento o sistema operacional Windows 7, com a
utilização da IDE NetBeans 6.9 para programação do jogo e o MySQL Querybrowser 5.2 para
operações com banco de dados.

Linguagem de Programação:
O jogo tem como linguagem de programação PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) e banco
de dados MySQL.

4.1.2 Technical Design Document (TDD)
A partir das definições do GDD, esta seção apresenta os requisitos funcionais, nãofuncionais e as regras do jogo, bem como o modelo entidade-relacionamento proposto para o banco
de dados.

4.1.2.1

Requisitos Funcionais

RF1. O jogo deve permitir um aluno realizar cadastro como engenheiro de usabilidade;
RF2. O jogo deve permitir um professor realizar cadastro como engenheiro de usabilidade
líder;
RF3. O jogo deve permitir um aluno fazer login como engenheiro de usabilidade para iniciar
o jogo;
RF4. O jogo deve permitir um professor fazer login como engenheiro de usabilidade líder
para iniciar o jogo;
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RF5. O jogo deve permitir um professor (engenheiro de usabilidade líder) cadastrar turmas
vinculando quais alunos (engenheiros de usabilidade) farão parte desta turma e quais fases deverão
jogar;
RF6. O jogo deve permitir que um professor (engenheiro de usabilidade líder) possa alterar
dados do seu cadastro;
RF7. O jogo deve permitir que um professor (engenheiro de usabilidade líder) possa avaliar
protótipos desenvolvidos pelos alunos (engenheiros de usabilidade) definindo uma nota para tal
avaliação;
RF8. O jogo deve permitir que o professor (engenheiro de usabilidade líder) possa fazer
logout;
RF9. O jogo deve permitir ao aluno (engenheiro de usabilidade) iniciar o jogo, selecionando
em qual turma ele deseja jogar;
RF10. O jogo deve permitir que o aluno (engenheiro de usabilidade) possa alterar os dados
do seu cadastro;
RF11. O jogo deve permitir o aluno (engenheiro de usabilidade) acessar a sala do
engenheiro líder (papel do professor do jogo) para ter indicativos de qual fase (sala) se dirigir, bem
como obter feedback da fase 2 do jogo.
RF12. O jogo deve permitir o aluno (engenheiro de usabilidade) acessar a sala do Consultor
Nielsen que irá apresentar informações referentes a heurísticas;
RF13. O jogo deve permitir o aluno (engenheiro de usabilidade) acessa a sala do Presidente
JR. o qual apresentará informações referentes ao desempenho do aluno no jogo;
RF14. O jogo deve permitir o aluno (engenheiro de usabilidade) acessar o Laboratório de
Usabilidade, permitindo ao jogador visualizar imagens referentes a sistemas computacionais e
associar às heurísticas definindo problemas de usabilidade;
RF15. O jogo deve permitir que na sala de Desenvolvimento o aluno (engenheiro de
usabilidade) desenvolva protótipos de baixa, média e alta fidelidade;

90

RF16. O jogo deve permitir que na sala de Desenvolvimento tenha uma ferramenta que
permita ao aluno (engenheiro de usabilidade) construir um protótipo de baixa fidelidade.
RF17. O jogo deve permitir que na sala de Desenvolvimento o aluno (engenheiro de
usabilidade) faça upload de protótipos de média e alta fidelidade;
RF18. O jogo deve permitir que na sala do Banco o aluno (engenheiro de usabilidade)
visualize algumas imagens e selecione quais requisitos de usabilidade são verdadeiros.

4.1.2.2

Requisitos Não-Funcionais

RNF1. O jogo deve ser executado num ambiente web através dos navegadores Google
Chrome 15, Firefox 12 e Internet Explorer 8.
RNF2. O jogo deve ser desenvolvido com a linguagem de programação PHP 5.3;
RNF3. O jogo deve utilizar banco de dados MySQL 5.4;
RNF4. Os jogadores terão dois tipos de acesso: os alunos terão acesso como engenheiro de
usabilidade e os professores como engenheiro de usabilidade líder;
RNF5. Na ferramenta de desenvolvimento de protótipo deve haver balões explicando ao
usuário o que é cada elemento da ferramenta;
RNF6. As telas da interface deverão ter tamanhos adequados à resolução de monitores de
1024 por 768;
RNF7. Não deverão ser utilizados efeitos sonoros.

4.1.2.3

Regras do Jogo

Regra 1. Apenas podem jogar engenheiros (alunos) que enviaram seus currículos e foram
aceitos em uma equipe pelo Engenheiro de Usabilidade líder;
Regra 2. O engenheiro de usabilidade não pode refazer uma fase. Assim que tal for
concluída não poderá ter sua pontuação modificada.
Regra 3. A pontuação obtida é atualizada após o término de cada fase;
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Regra 4. Com exceção da fase 1, o jogador poderá sair a qualquer momento e retomar as
atividades quando desejar ;
Regra 5. O jogador poderá visitar a sala do consultor Nielsen, do presidente JR e do
engenheiro de usabilidade líder quantas vezes desejar;
Regra 6. A pontuação geral do jogo é definida através do quadro 10.
Quadro 10. Regras de Pontuação do Jogo
Pontuação Geral:
Pontuação Geral = (Pontuação da fase 1 + Pontuação da fase 2 + Pontuação da fase 3) / 3

Pontuação da fase 1:
Quantidade de acertos=(Quantidade de requisitos falsos – falsos que o jogador assinalou) +
(Quantidade de requisitos assinalados como verdadeiro corretamente)
Pontuação da fase 1 = (Quantidade de acertos*100) / total de requisitos

Pontuação da fase 2:
Esta fase é avaliada pelo professor. A pontuação dependerá da quantidade de protótipos
(pode ser protótipo de baixa fidelidade, média fidelidade e alta fidelidade) definida pelo professor
que deve ser desenvolvido nesta fase:
A fórmula definida para a fase completa:
Pontuação da fase 2 = (Protótipo de baixa fidelidade + Protótipo de média fidelidade +
protótipo alta fidelidade) / Quantidade de protótipos

Pontuação da fase 3:
Pontuação da fase 3 = (Quantidade de corretas * 100) / Total de heurísticas
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4.1.2.4

Modelo Entidade-Relacionamento

Na figura 12 é apresentado o modelo Entidade-Relacionamento do banco de dados do jogo,
estando o dicionário de dados detalhado no apêndice B.

Figura 12. Modelo Entidade-Relacionamento do jogo
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4.2 OBJETIVOS EDUCACIONAIS
Um dos focos principais de uma disciplina de IHC é o ciclo de engenharia de usabilidade
(DOUGLAS, 2002), complementado com outros aspectos como critérios e avaliações de
usabilidade (COOKE; MINGS, 2005). Assim, o jogo tem como objetivo apoiar o ensino do ciclo de
vida de usabilidade abordando também avaliação heurística de usabilidade.
As fases foram desenvolvidas seguindo a ordem das etapas do ciclo de vida proposto por
Mayhew (1999). A escolha deste ciclo de vida para ser utilizado no jogo justifica-se por ter a
mesma estrutura do modelo proposto pela norma ISO 13407, porém fornece mais informações
sobre as atividades das fases do processo de desenvolvimento, e como complemento apresenta a
fase de instalação do sistema (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007).
A primeira fase é relacionada com a “análise de requisitos” na qual o jogador é apresentado
a diversas imagens representando cenários e situações relacionadas a um banco que é cliente da
Booble Corporate. Como por exemplo, entrevistas com usuários (caixas do banco), o ambiente
(com filas de espera), questionários e estatísticas de dados relacionados aos utilizadores do produto
a ser desenvolvido, dentre outros. O jogador ao visualizar os cenários/situações precisa associar
dentre vários requisitos verdadeiros e falsos quais são os corretos baseado nos cenários apresentado
a ele.
Desta forma, espera-se que o aluno (jogador) possa perceber as diversas técnicas que podem
ser empregadas para identificar requisitos de usabilidade (entrevistas, análise do ambiente e
documentos, questionários, dentre outros). Além disso, esta fase contribui para o aprendizado
apresentando exemplos de requisitos, categorizados (contexto da tarefa, restrição de plataforma,
princípios de projeto e objetivos de usabilidade), favorecendo, assim, a identificação dos
componentes de um guia de estilo. O Apêndice C apresenta as imagens utilizadas, bem como os
requisitos associados.
A segunda fase é associada à etapa de projeto, testes e implementação, apresentando ao
jogador um documento de requisitos de usabilidade (guia de estilo) de um software para Iphone que
deve permitir aos usuários acompanharem a programação de um cinema, informações sobre filmes,
lugares disponíveis e compra de ingressos. Uma ferramenta para construção de protótipos foi
desenvolvida para que o jogador possa, baseado neste documento de requisitos, construir os
protótipos das telas deste software (observando 3 níveis de prototipação - configurado pelo
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professor: baixa, média e alta fidelidade). Com o desenvolvimento do protótipo concluído, o
jogador solicita a avaliação do engenheiro de usabilidade líder, cabendo ao professor realizar a
avaliação, resultando na atualização da pontuação do jogador. Esta fase permitirá ao aluno conhecer
um documento de requisitos de usabilidade (guia de estilo) e interpretar os requisitos que ele
recebeu, desenvolvendo os protótipos do software (mantendo relação com o previsto no ciclo de
vida). O Apêndice D apresenta o documento de guia de estilo utilizado no jogo9.
A fase três corresponde a fase de Instalação do ciclo de vida proposto por Mayhew (1999).
O jogo apresenta telas correspondentes a um sistema supostamente desenvolvido pela Booble
Corporate que possui alguns problemas de usabilidade. Nesta fase o jogador deve associar áreas da
tela com um conjunto de dez heurísticas de usabilidade, permitindo ao aluno exercitar a avaliação
heurística de usabilidade de um software, conhecendo e aplicando as heurísticas propostas por
Nielsen (1994). O Apêndice E apresenta as interfaces utilizadas, destacando a avaliação heurística
esperada.
Tendo em vista tais objetivos educacionais, o Quadro 11 expõe os níveis de aprendizado em
IHC (observando a Taxonomia revisada de Bloom, apresentada na seção 2.2.3) esperado que os
alunos atinjam.

9

O livro de Mayhew (1999) não apresenta um template padrão para o desenvolvimento do documento guia de estilo,
por este motivo foi criado um documento próprio utilizando os exemplos das tarefas descritas no livro como: O perfil
do usuário, análise de contexto da tarefa, capacidade e limitações da plataforma, princípios gerais do projeto e objetivos
de usabilidade.
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Quadro 11. Níveis de aprendizado esperados no jogo com relação as atividades
Atividade no jogo
Fase 1 (Análise
requisitos)

de

Fase 2 (Prototipação)

Fase
3
heurística)

Nível de aprendizado
esperado
- Perceber as diversas técnicas que Entender
podem ser empregadas para identificar
requisitos
de
usabilidade;
- Conhecer os diferentes “tipos” de
requisitos que devem ser considerados
em um projeto de IHC
- Analisar o documento de guia de estilo Analisar
(quanto
ao
e identificar itens para desenvolvimento documento de guia de
do protótipo;
estilo)
- Desenvolver os protótipos de baixa, Aplicar
(quanto
ao
média e alta fidelidade
protótipo de baixa, média e
alta fidelidade)
- Identificar problemas de usabilidade Aplicar
numa interface;
- Aplicar a avaliação heurística em
diversas interfaces
- Compreender do ciclo de maneira Entender
geral, a ordem das etapas e conhecer as
etapas com um todo
- Conhecer as heurísticas proposta por Lembrar
Nielsen
Objetivos Educacionais

(Avaliação

Ciclo
de
vida
de
usabilidade (interação nas
fases)
Sala do Consultor Nielsen

4.3 USABILITYGAME
Esta seção apresenta o jogo para apoio ao ensino de Usabilidade, denominado
UsabilityGame, compreendendo uma breve descrição relacionada às telas do jogo. O acesso ao jogo
pode ser realizado em http://www.usabilitygame.com.
O jogo inicia com uma animação (figura 13) com o presidente da Booble Corporate
apresentando o principal problema da empresa, a falta de usabilidade dos produtos desenvolvidos.
No vídeo também aparecem outros dois personagens: (i) um usuário de um software da Booble
Corporate comentando que as operações que ele precisa realizar necessitam de preenchimento de
muitos campos e que se ele realizasse a operação no papel seria mais rápido; e (ii) um atendente do
help desk da Booble Corporate orientando o cliente no uso de um produto.
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Figura 13. Tela inicial do jogo com vídeo de apresentação da Booble Corporate
Após apresentado o vídeo, o usuário é direcionado ao menu principal do jogo (Figura 14).
No menu são listadas as seguintes opções:
− “Enviar Currículo”: Cadastro do jogador como aluno (engenheiro de usabilidade);
− “Jogar”: Login do jogador (aluno) como engenheiro de usabilidade líder;
− “Ranking”: Ranking dos jogadores com melhor avaliação de todas as turmas;
− “Acesso do Engenheiro”: Login do jogador (professor) como engenheiro de
usabilidade líder;
− “Tutorial e Regras do Jogo”: Página com textos que auxiliam o jogador no jogo e
as regras do jogo.
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Figura 14. Menu principal do jogo
A figura 15A apresenta o cadastro do jogador como engenheiro de usabilidade, no caso o
papel do aluno no jogo. Basicamente os dados solicitados são nome completo, e-mail, senha e
confirmação de senha, instituição de ensino e o semestre que o aluno está cursando. Após efetuado
o cadastro, o jogador receberá um e-mail para confirmar o cadastro no jogo.
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Figura 15. Cadastro e Login do jogador como engenheiro de usabilidade
Após o jogador efetuar o login (figura15B) será apresentada a ele uma tela (Figura 16) na
qual selecionará a turma que em deseja jogar. Um jogador pode pertencer a uma ou mais turmas,
podendo obter desempenhos diferentes.

Figura 16. Lista de turmas na qual o aluno pertence
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Assim que o jogador selecionar a turma desejada ele entrará no corredor (Figura 17) da
Booble Corporate com as salas definindo as fases e interações do jogador. O aluno poderá
movimentar a visualização das salas com o mouse. As salas que são apresentadas a ele são:
− “Nielsen”: Sala do consultor Nielsen onde o jogador terá informações sobre
heurísticas, critérios e recomendações ergonômicas;
− “Presidente”: Sala do presidente onde o jogador encontrará informações sobre seu
desempenho;
− “Eng. Líder”: Sala do engenheiro de usabilidade líder onde o jogador receberá
informações sobre as próximas etapas, bem como feedback de algumas ações;
− “Lab. Usabilidade”: Sala onde serão apresentadas telas de sistemas supostamente
desenvolvidos pela Booble Corporate, devendo o jogador realizar avaliação
heurística de tais telas;
− “Desenvolvimento”: Sala onde o jogador encontrará uma ferramenta para
desenvolvimento de protótipos de baixa fidelidade e opção para upload de protótipo
de média e alta fidelidade;
− “Banco”: Sala onde serão apresentadas imagens ao jogador referentes ao banco
cliente da Booble Corporate, devendo o jogador realizar a análise de requisitos;
− “Sair”: Ao clicar nesta sala o jogador será direcionado para o menu principal do
jogo.
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Figura 17. Corredor da Booble Corporate
A figura 18 apresenta a sala referente à primeira fase do jogo, de análise de requisitos. Nesta
sala são apresentadas imagens (figura 18A) ao jogador com intuito de fazê-lo perceber quais os
requisitos da lista (figura 18B) são verdadeiros. O Apêndice C apresenta em detalhes as imagens
disponíveis e os requisitos associados (Falsos e Verdadeiros).
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Figura 18. Sala de Análise de Requisitos
A figura 19 apresenta a ferramenta para desenvolvimento de protótipos de baixa fidelidade,
parte da fase 2 do jogo. O jogador recebe um guia de estilo que ele pode acessar através da barra de
artefatos (figura 19G). A ferramenta possui elementos (figura 19D) que o jogador pode arrastar para
a área de edição (figura 19F). Alguns elementos podem ter suas propriedades alteradas (figura
19H). Os elementos disponíveis são: quadrado, texto, linha horizontal e linha vertical. Além disso, o
usuário pode salvar a imagem atual que ele está trabalhando e criar novas através na barra de
ferramentas (figura 19B). Um projeto pode ter mais de um arquivo (figura 19E) e o jogador pode
criar links entre tais arquivos. Os nomes dos arquivos também podem ser alterados (figura 19C). O
jogador pode acessar (se o professor ativar) as áreas para envio dos protótipos de média e alta
fidelidade pelas abas acima da ferramenta (figura 19A). Depois de terminado o protótipo o jogador
pode enviá-lo ao engenheiro de usabilidade líder (professor) realizar a avaliação.
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Figura 19. Ferramenta para desenvolvimento de protótipos de baixa fidelidade
Outras opções da fase 2 do jogo são o envio do protótipo de média (figura 20) e alta
fidelidade, devendo o jogador desenvolver através de outra ferramenta (indicada pelo professor) e
realizar o upload pelo jogo para o professor realizar a avaliação.
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Figura 20. Ferramenta para envio de imagens de protótipo de média fidelidade
A figura 21 apresenta a fase 3 do jogo. São expostas imagens ao jogador de sistemas
supostamente desenvolvidos pela Booble Corporate (figura 21A). No lado direito (figura 21B) é
apresentada a lista com 10 heurísticas (NIELSEN, 1994). A área da imagem que deve ser avaliada
fica delimitada com um quadro com borda pontilhada. O usuário então deve arrastar a heurística a
qual ele relacionou ao problema de usabilidade no quadro e, se a heurística estiver correta, o quadro
ficará verde senão vermelho. O jogador pode também comentar a aplicação de tal heurística (figura
21C).
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Figura 21. Ferramenta para avaliação heurística
O jogo ainda possui salas que não são ligadas diretamente com alguma das três fases do
jogo. Uma delas é a sala do Consultor Nielsen (figura 22), uma alusão a Jakob Nielsen (respeitado
pesquisador na área de usabilidade). Nesta sala o jogador encontra informações sobre heurísticas,
critérios e slogans de usabilidade.
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Figura 22. Sala do Consultor Nielsen
Na sala do presidente (figura 23) o jogador poderá obter informações sobre seu desempenho
no jogo. De acordo com a pontuação e andamento do jogador no UsabilityGame o presidente
apresenta uma mensagem mais positiva quando o jogador está bem, e mais negativa, incluindo a
ameaça de “demissão” do jogador caso ele não esteja com um bom desempenho.
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Figura 23. Sala do Presidente
Uma forma do jogador acompanhar seu andamento no jogo é a sala do engenheiro de
usabilidade líder (figura 24). Nesta sala o jogador recebe um indicativo de que fase ele deve
cumprir no momento que ele está no jogo. Se ele for novato ele recebe uma pequena explicação de
como ele deve iniciar o jogo, ou caso ele já cumpriu todas as fases ele recebe o gabarito das fases 1
e 3.
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Figura 24. Sala do Engenheiro de Usabilidade Líder
Ao concluir as fases 1 e 3 o jogador tem a pontuação automaticamente atualizada e, na fase
2, a pontuação dependerá da avaliação do professor. O jogo possui um ranking geral (figura 25)
apresentando os alunos com as maiores pontuações de todas as equipes e o ranking por mostrando
os melhores desempenhos dos alunos por equipe.

Figura 25. Ranking do UsabilityGame
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A figura 26 mostra o tutorial do jogo com seus tópicos de ajuda dividido nas seções
objetivos do jogo, objetivos educacionais, como jogar (apresentando o UsabilityGame tanto no
papel de engenheiro de usabilidade (aluno) e engenheiro de usabilidade líder (professor)), regras do
jogo e as fórmulas de pontuação do jogo.

Figura 26. Tutorial do jogo
Outro papel importante do jogo é o do engenheiro de usabilidade líder, representado pelo
professor. No menu principal do jogo o professor deve acessar o item “acesso do engenheiro de
usabilidade líder”. Este item é representado pela figura 27, refere-se ao cadastro do professor (figura
27B) e login (figura 27A).
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Figura 27. Cadastro e login do professor (engenheiro de usabilidade líder)
Feito o login do professor será apresentado o menu do jogo (figura 28) para o engenheiro de
usabilidade líder com os seguintes itens:
− “Equipes”: Esta opção permite ao engenheiro de usabilidade líder (professor) criar
novas equipes e configurá-las, listar e excluir equipes já criadas;
− “Alterar Cadastro”: Permite ao engenheiro de usabilidade líder (professor) alterar
seu cadastro;
− “Correção de Projetos”: Permite ao engenheiro de usabilidade líder (professor)
efetuar correções dos protótipos desenvolvidos pelos alunos;
− “Relatório Geral”: Permite ao de usabilidade líder (professor) verificar quais as
respostas dos alunos nas fases 1 (análise de requisitos) e 3 (avaliação heurística);
− “Sair”: Permite ao engenheiro de usabilidade líder (professor) sair do acesso
específico a ele e ser direcionado ao menu principal do jogo.
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Figura 28. Menu para o professor (engenheiro de usabilidade líder)
A figura 29 apresenta a tela referente a criação de uma nova equipe. Nesta tela o professor
poderá definir o nome da equipe, os alunos pertencentes a tal equipe e quais fases deverão ser
jogadas pela equipe. Na fase de prototipação o professor também poderá escolher quais protótipos
deverão ser desenvolvidos. Esta possibilidade de configurar quais fases os alunos deverão realizar
permite flexibilizar o uso do jogo, seja em relação ao tempo de aplicação, seja em relação ao foco
(conteúdo) desejado.
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Figura 29. Cadastro de uma nova turma
A figura 30 demonstra a funcionalidade criada para o professor efetuar a correção dos
protótipos desenvolvidos pelos alunos. Assim que o aluno selecionar a opção de enviar o protótipo
para avaliação, o professor poderá visualizar o protótipo desenvolvido, postar um comentário e a
nota para o protótipo. Assim que o professor submeter esta postagem a pontuação do aluno é
atualizada.
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Figura 30. Tela de avaliação de protótipos pelo professor (engenheiro de usabilidade líder)
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5 AVALIAÇÃO
Este capítulo tem como objetivo demonstrar o planejamento, aplicação e resultados das
avaliações realizadas do jogo UsabilityGame. Este capítulo está organizando da seguinte maneira:
A seção 5.1 relata o teste piloto, a 5.2 apresenta o planejamento da avaliação, as seções 5.3, 5.4, 5.5
e 5.6 relatam os quatro experimentos realizados e na 5.7 são apontados os resultados encontrados.

5.1 AVALIAÇÃO POR ESPECIALISTA E TESTE PILOTO
Com intuito de verificar se o jogo encontrava-se apto para a realização dos experimentos a
professora Renate Raabe (professora da disciplina Engenharia de Usabilidade do Curso de Ciências
da Computação da UNIVALI) realizou uma avaliação com o UsabilityGame para verificar o
conteúdo das fases, a jogabilidade e aspectos de usabilidade do jogo (resultados descritos no
apêndice F). A avaliação durou cerca de 3 horas e foi dividida em 4 partes: (i) especificações
funcionais, (ii) exigências de conteúdo, (iii) motivação intrínseca e (iv) avaliação geral. O resultado
geral numa escala de 0 a 10 o jogo apresentou como resultado 6,96. De forma geral, o jogo foi bem
avaliado, mas a especialista sugeriu mudanças quanto a inserção de mais informações da proposta
pedagógica do jogo, como por exemplo, melhorar o tutorial, os objetivos educacionais e incorporar
no jogo algum conteúdo. Diante disto, o tutorial do jogo foi melhorado, bem como inserido os
objetivos educacionais em relação a cada fase/aspecto do jogo que tem o objetivo de ensinar algum
conteúdo. Também foram inseridos textos explicativos para auxiliar os jogadores no cumprimento
dos objetivos das fases, como também um ícone de ajuda para que o jogador que estiver com
dificuldade possa encontrar mais informações sobre os passos e objetivos naquela fase do jogo.
Para testar o jogo numa situação real, em que seriam realizadas as avaliações seguintes, foi
realizado um teste piloto com 6 alunos da disciplina de Programação Avançada para Internet do
curso de Sistemas de Informação do CEAVI/UDESC. Os objetivos deste teste foram:
1. Verificar problemas na programação do jogo que não haviam sido identificados no
desenvolvimento;
2. Analisar a usabilidade do jogo junto a usuários finais;
3. Analisar a jogabilidade do UsabilityGame;
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4. Identificar o tempo necessário para aplicação de cada fase.
Em relação ao objetivo 1 foram encontradas falhas na fase 2 do jogo (prototipação), a
ferramenta de desenvolvimento de protótipos apresentou problemas ao arrastar componentes e
alterar suas propriedades. Tais problemas foram corrigidos.
No que tange o objetivo 2 foi constatado que faltavam alguns feedbacks aos jogadores nas
fases 1 e 3 como também uma melhor explicação do que deveria ser feito em cada fase. Diante de
tais problemas foram melhorados os feedbacks aos usuários ao terminar cada fase, como também
foram inseridos textos explicando o que deveria ser feito nas fases. Além disso, foram melhorados
os arquivos de ajuda do jogo, apresentando imagens e destacando itens da interface.
Já referente ao objetivo 3 foi verificado que na fase 1 (Análise de Requisitos) ao seu
término, o jogo mostrava ao aluno quais requisitos verdadeiros ele havia assinalado corretamente.
Na aplicação do piloto ficou claro que um aluno poderia copiar do colega ao lado quais eram as
respostas corretas. O mesmo problema foi encontrado na fase 3 (Avaliação Heurística), quando o
aluno arrastava a heurística apontando o problema de usabilidade, o jogo apresentava o feedback
com a resposta da heurística correta (possibilitando a outro jogador obter a resposta).
O objetivo 4 demonstrou que a fase 2 do jogo era a mais demorada já que os jogadores
tinham que analisar o documento de guia de estilos e desenvolver o protótipo. A fase 1 do jogo no
geral os alunos completavam mais rapidamente que a fase 2 e a terceira os alunos cumpriram
rapidamente geralmente em menos de 10 minutos. Diante da aplicação do piloto ficou claro que os
alunos conseguiriam com certo tempo de sobra terminar o jogo numa noite de aula, levando entre 1
hora e meia e 2 horas para concluir todas as fases.

5.2 PLANEJAMENTO GERAL DA AVALIAÇÃO
Nesta seção são descritos os aspectos gerais dos experimentos, ou seja, que se aplicam a
todos os experimentos realizados. Para nortear as definições foi utilizado o framework proposto por
Kochanski (2009).
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5.2.1.1

Estratégia e Hipóteses de Pesquisa

É utilizada estratégia quantitativa para a obtenção de evidência para avaliar as seguintes
hipóteses de pesquisa:
H01: Os alunos que utilizam o jogo proposto não apresentam melhora na aprendizagem dos
conceitos de usabilidade em relação aos alunos que não utilizam o jogo10.
HA1: Os alunos que utilizam o jogo proposto apresentam melhora na aprendizagem dos
conceitos de usabilidade em relação aos alunos que não utilizam o jogo.
H02: Os alunos que utilizam o jogo proposto não obtêm um melhor entendimento (nível
entender da taxonomia de Bloom) de análise de requisitos de usabilidade que os alunos não utilizam
o jogo.
HA2: Os alunos que utilizam o jogo proposto obtêm um melhor entendimento (nível
entender da taxonomia de Bloom) de análise de requisitos de usabilidade que os alunos que não
utilizam o jogo.
H03: Os alunos que utilizam o jogo proposto não aplicam (nível aplicar da taxonomia de
Bloom) melhor conceitos de prototipação do que os alunos que não utilizam o jogo.
HA3: Os alunos que utilizam o jogo proposto aplicam (nível aplicar da taxonomia de Bloom)
melhor conceitos de prototipação do que os alunos que não utilizam o jogo.
H04: Os alunos que utilizam o jogo proposto não aplicam (nível aplicar da taxonomia de
Bloom) melhor os conceitos de avaliação heurística que os alunos que não utilizam o jogo.
HA4: Os alunos que utilizam o jogo proposto aplicam (nível aplicar da taxonomia de Bloom)
melhor os conceitos de avaliação heurística que os alunos que não utilizam o jogo.

10

H0 representa a Hipótese nula, utilizada para teste que representa uma declaração de que não existe diferença entre o
parâmetro e a estatística com a qual ele está sendo comparado (COOPER; SCHINDLER, 2001). O objetivo é rejeitar a
hipótese nula.
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H05: Os alunos que utilizam o jogo proposto não obtêm melhor entendimento (nível
entender da taxonomia de Bloom) de ciclo de vida de usabilidade que os alunos que não utilizaram
o jogo.
HA5: Os alunos que utilizam o jogo proposto obtêm melhor entendimento (nível entender da
taxonomia de Bloom) de ciclo de vida de usabilidade que os alunos que não utilizaram o jogo.
A estratégia de pesquisa qualitativa será utilizada para obtenção de informações relativas ao
perfil dos participantes cujas perguntas estarão no questionário de perfil e também para obtenção de
evidências para as hipóteses de pesquisa:

H06: A aplicação do jogo proposto não torna o processo de ensino aprendizagem de
usabilidade mais atrativo11.
HA6: A aplicação do jogo proposto torna o processo de ensino aprendizagem de usabilidade
mais atrativo.

5.2.1.2

Forma de Realização

Como forma de realização será in-vivo pelo quasi-experimento ser realizado no ambiente
onde realmente ocorre o ensino de Engenharia de Usabilidade.

5.2.1.3

Abordagem de Pesquisa

A abordagem de pesquisa utilizada será a descritiva pelo fato do objetivo do estudo estar
focado na descrição dos efeitos de um fenômeno dado uma intervenção propositalmente realizada.

5.2.1.4

Estratégia para Seleção de Grupos

Os participantes dos quasi-experimentos são acadêmicos de turmas de graduação que
estejam cursando disciplinas que abordem assuntos relacionados a usabilidade. A seleção dos

11

Como o jogo é uma atividade lúdica, ou seja, uma atividade que tem como objetivo produzir
prazer, espera-se que o jogo proposto torne o ensino de usabilidade mais divertido. Tal hipótese será
validada com as respostas dos alunos quanto ao questionário de percepção do jogo no qual os
resultados são apresentados no capítulo 5.
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participantes para os grupos experimental e controle será realizada de forma aleatória através de um
sorteio. Cada aluno retirará um papel de um cesto que contem papéis com o número exato de alunos
de tal turma, em cada papel está escrito A ou B. O aluno que retirar a letra A fará parte do grupo A
(experimental) e o aluno que retirar o papel com letra B fará parte do grupo B (controle).
Desta forma, como a seleção dos participantes não será aleatória justifica a denominação de
quasi-experimento (GIL,1999).

5.2.1.5

Questionários

Serão entregues aos alunos o termo de concordância (apêndice G) que os alunos devem
assinar e entregar ao pesquisador como prova que aceitou participar do quasi-experimento, o
questionário de percepção do jogo (apêndice I) após o término da aplicação do jogo, e de perfil do
participante (apêndice H).

5.2.1.6

Pré-condições

Para a participação do quasi-experimento o candidato deve estar cursando alguma disciplina
que aborda assuntos relacionados a engenharia de usabilidade nos cursos da área de
Computação/Informática e o professor deverá ter abordado os assuntos relacionados ao jogo
previamente.

5.2.1.7

Variáveis de Controle

Kochanski (2009) afirma que as variáveis de controle são diretamente dependentes das
hipóteses definidas e que serão medidas que proverão os principais dados para a análise e
interpretação dos resultados. Para os quasi-experimentos acerca do UsabityGame foram definidas as
variáveis a seguir.
Variável 1 - Pontuação geral dos participantes no pré-teste e pós-teste para responder a
hipótese H01 e HA1.
Variável 2 – Pontuação dos participantes nas perguntas relacionadas à análise de requisitos
no pré-teste e pós-teste para responder as hipóteses H02 e HA2.

118

Variável 3 - Pontuação dos participantes nas perguntas relacionadas à prototipação no préteste e pós-teste para responder as hipóteses H03 e HA3.
Variável 4 - Pontuação dos participantes nas perguntas relacionadas à avaliação heurística
no pré-teste e pós-teste para responder as hipóteses H04 e HA4.
Variável 5 - Pontuação dos participantes nas perguntas relacionadas ao ciclo de vida de
usabilidade no pré-teste e pós-teste para responder as hipóteses H05 e HA5.
Variável 6 - Quantidade de participantes que consideraram o processo de aprendizagem mais
atrativo com o UsabilityGame para responder as hipóteses H06 e HA6.

5.2.1.8

Planejamento da Instrumentalização

Kochanski (2009) afirma que no planejamento de instrumentalização deve ser definido qual
será o tratamento ou intervenção realizada e como tal tratamento ou intervenção ocorrerá como
também deve ser descrito ainda quais serão os objetos ou equipamentos utilizados, as diretrizes de
realização do quasi-experimento e os instrumentos de medição.
Inicialmente os alunos deverão assinar o termo de concordância (apêndice G) que é o
comprovante que cada aluno aceitou participar do experimento. Após a assinatura do termo todos os
alunos responderão ao questionário de perfil do participante (apêndice H) e em seguida farão
individualmente o pré-teste (apêndice J). Ao término do pré-teste, exceto para o quasi-experimento
1 que não prevê divisão em grupos, a turma será dividida em dois grupos experimental e de controle
conforme procedimento descrito na sub-seção 5.2.1.4. O grupo experimental será encaminhado a
um laboratório de informática para jogar o UsabilityGame e o grupo de controle irá para uma sala
de aula onde terá uma atividade. Ao término do experimento todos os alunos farão o pós-teste
(mesma prova que o pré-teste com questões e alternativas com ordem alterada) e apenas os que
jogaram o jogo responderão o formulário de percepção do jogo (apêndice I).
Os materiais utilizados serão: Questionários, testes, computadores ou notebooks com acesso
a internet, projetor e folhas A4.
Os dados para responder a pergunta de pesquisa relativa ao efeito de aprendizagem pelo uso
do jogo “UsabilityGame” serão medidos pela nota do pré-teste e pós-teste. A questão relativa à
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atratividade do jogo será medida pelas respostas dos participantes no questionário de percepção do
jogo.

5.2.1.9

Avaliação da Validade

A avaliação da validade é um fator essencial para os resultados de um quasi-experimento e
deve ser considerada na fase de planejamento para obtenção de resultados válidos (KOCHANSKI,
2009).
Quanto a ameaças de conclusão os dados das medições podem não ser devidamente
transcritos para a planilha de cálculos. Diante deste risco será realizada conferência dos dados da
planilha.
Como ameaça de validade interna os participantes podem estudar propositalmente entre o
pré-teste e o pós-teste. Este risco pode ser minimizado com a aplicação do pré-teste e pós-teste no
mesmo dia. Porém a aplicação dos testes no mesmo dia pode acarretar uma nova ameaça, pois os
alunos podem cansar ou desmotivá-los pela quantidade de informações ou até mesmo ocorrer
aprendizado com a resolução dos próprios testes.
Outra ameaça seria quanto aos participantes estarem desmotivados e desinteressados pelo
estudo realizado e responder ao pré-teste e pós-teste sem preocupação com resultados. Será pedido
aos professores que cederem suas disciplinas para aplicação do jogo avaliar os alunos com nota,
assim mantendo os alunos motivados para realização dos testes.
Quanto a aplicação das mesmas questões para o pré-teste e pós-teste evita outra ameaça
interna de uma prova ter questões com níveis de dificuldade diferentes da outra prova. O pós-teste
terá as questões do pré-teste com a ordem das questões diferentes como também suas respectivas
alternativas.
Alunos previamente selecionados não comparecerem na aplicação do quasi-experimento ou
não completarem todas as etapas do mesmo implicam como uma ameaça de validade de construção
do quasi-experimento. O fato de ser solicitado aos professores para que a aplicação do jogo
contabilize algum tipo de nota como também presença, minimiza o risco de alunos não
compareceram no dia da aplicação do quasi-experimento.
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Quanto a ameaça de validade externa, pode ocorrer que um ou mais participantes já terem
conhecimento ou experiência prévia quanto a usabilidade. Serão analisados os questionários de
perfil do participante com o objetivo de encontrar indivíduos com tais características e eliminá-los
do quasi-experimento na apresentação dos resultados.

5.3 QUASI-EXPERIMENTO 1
O primeiro quasi-experimento para avaliação do jogo UsabilityGame ocorreu no dia
19/10/2011 com sete alunos da disciplina Projetos de Interface do oitavo semestre do curso de
Sistemas de Informação do CEAVI/UDESC em Ibirama (SC). Esta disciplina é a única do curso
que possui enfoque no conteúdo de usabilidade. Com 36 horas/aula o professor apresenta aos alunos
conceitos relacionados a usabilidade, o ciclo de vida de de usabilidade e as heurísticas propostas por
Nielsen (1993). E com enfoque prático os alunos realizam avaliações de interfaces e desenvolvem
protótipos de sistemas propostos pelo professor.
Devido a disponibilidade de apenas duas aulas para aplicação do quasi-experimento, o termo
de concordância, o questionário de perfil do participante e o pré-teste foram realizados na aula
antecedente ao que foi realizado o quasi-experimento.
Como o planejamento para o quasi-experimento 1 previa o menor número de alunos
comparado a todos os outros quasi-experimentos, não havia previsão da divisão da turma entre
grupos experimentais e de controle. A figura 31 apresenta a estrutura do primeiro experimento.
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Figura 31. Estrutura do primeiro experimento
O quasi-experimento começou às 18h30min, sendo que inicialmente os instrutores foram
apresentados, e, em seguida, foram expostas algumas informações acerca da execução do jogo.
Todos os alunos que compareceram jogaram o UsabilityGame no laboratório de informática 4 da
instituição. Por volta das 20 horas foi aplicado o pós-teste e o formulário de percepção do jogo.
O quadro 12 apresenta a diferença de desempenho dos sete participantes entre o préteste e o pós-teste, apresentando o número de acertos por assuntos.
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Quadro 12. Comparação dos Resultados do Pré-Teste e Pós-Teste no Quasi-experimento 1
Pré Teste
Pós teste
Participante AH CV AR P Total AH CV AR P
1
2
2 1
3
3
3
3
8
2
1
2 2
3
2
1
4
8
3
0
2 1
3
1
2
2
6
4
3
2 0
2
2
1
1
7
5
3
1 1
2
3
3
2
7
6
0
1 0
3
2
1
2
4
7
1
3 2
3
2
2
4
9

Total Diferença
3
4
12
4
3
11
3
2
8
2
-1
6
3
4
11
2
3
7
3
2
11

“AH” é avaliação heurística, “CV” é o ciclo de vida de usabilidade, “AR” é análise de requisitos e “P” prototipação.

A figura 32 apresenta um gráfico comparativo entre o desempenho de todos os participantes
no pré-teste com o pós-teste. Neste caso nota-se que 6 dos 7 alunos tiveram desempenho superior
no pós-teste em comparação ao pré-teste.

Figura 32. Comparativo de desempenho dos participantes do quasi-experimento 1

5.4 QUASI-EXPERIMENTO 2
O segundo quasi-experimento foi realizado no dia 20/10/2011 com 11 alunos da disciplina
de Engenharia de Software do quinto semestre do curso de Sistemas de Informação do
CEAVI/UDESC em Ibirama (SC). Nesta disciplina o tema usabilidade é abordado dentro de um
tópico da disciplina (envolvendo qualidade de software), sendo que os alunos não realizam
nenhuma atividade específica sobre o assunto.
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Esta turma também só teve a disponibilidade de duas aulas para realização do quasiexperimento, e da mesma forma que o quasi-experimento 1 o termo de concordância, o questionário
de perfil de participante e o pré-teste foram aplicados na aula antecedente da que o jogo foi
aplicado. Este quasi-experimento segue o planejamento apresentado na figura 33.

Figura 33. Estrutura do segundo experimento
O quasi-experimento iniciou às 18h30min, e assim que os alunos foram chegando, se eram
alunos do grupo experimental foram encaminhados pro laboratório 4 jogar o UsabilityGame e os
que eram do grupo de controle foram encaminhados para a sala 11, onde tiveram a atividade
placebo.Ato contínuo, os alunos do grupo experimental foram apresentados para o instrutor que os
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acompanhou enquanto jogavam o UsabilityGame. Da mesma maneira, os alunos do grupo de
controle foram apresentados para seu instrutor que os acompanhou durante a atividade placebo.
Justifica-se que não havia outros laboratórios disponíveis na Universidade no mesmo dia e
horário, razão pela qual, a atividade placebo necessitaria ser realizada sem utilização de
computadores. A atividade escolhida foi que os alunos jogassem o jogo Banco Imobiliário no qual
não há nenhuma relação com o assunto do jogo UsabilityGame evitando assim interferência nos
resultados do quasi-experimento. Em torno das 20 horas, finalizado o período do quasiexperimento, ambos os grupos iniciaram a execução do pós-teste e o grupo experimental recebeu
em conjunto o formulário de percepção do jogo para preenchimento.
No quadro 13 pode ser analisado os resultados do pré-teste e pós-teste dividido entre os seis
alunos do grupo experimental e cinco alunos do grupo de controle.
Quadro 13. Comparação dos Resultados do Pré-Teste e Pós-Teste no Quasi-experimento 2
Pré Teste
Pós teste
Participante AH CV AR P Total AH CV AR P
Grupo Experimental
8
0
1
2
2
1
2
2
5
9
2
1
0
3
4
2
0
6
10
1
3
1
2
4
1
3
7
11
2
2
3
2
4
2
2
9
12
1
1
0
2
1
2
0
4
13
1
2
1
1
3
1
0
5
Grupo de Controle
14
2
1
1
3
2
1
0
7
15
2
2
2
2
2
3
1
8
16
3
3
2
2
3
3
3
10
17
0
2
2
2
0
0
3
6
18
2
1
4
3
2
1
4
10

Total Diferença
3
4
3
2
2
3

8
10
11
10
5
7

3
4
4
1
1
2

3
3
3
1
3

6
9
12
4
10

-1
1
2
-2
0

“AH” é avaliação heurística, “CV” é o ciclo de vida de usabilidade, “AR” é análise de requisitos e “P” prototipação.

O desempenho dos participantes do quasi-experimento 2 que jogaram o UsabilityGame pode
ser analisado no gráfico figura 34. Todos os 6 alunos que jogaram UsabilityGame tiveram um
desempenho superior no pós-teste comparado ao pré-teste, alguns alunos inclusive com uma
diferença de 4 acertos entre um teste e outro.
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Figura 34. Comparativo de desempenho dos participantes do quasi-experimento 2 que jogaram
UsabilityGame
Já na figura 35 pode ser analisado o desempenho dos alunos que jogaram o jogo placebo
“Banco Imobiliário”. Analisando o desempenho de todos os alunos, apenas 2 tiveram desempenho
superior no pós-teste comparado ao pré-teste.

Figura 35. Comparativo de desempenho dos participantes do quasi-experimento 2 que jogaram
placebo
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5.5 QUASI-EXPERIMENTO 3
O terceiro quasi-experimento foi realizado no dia 31/10/2011 com 11 alunos da disciplina
Qualidade de Software do oitavo semestre do curso de Sistemas de Informação no campus 3 da
Furb em Bluemenau (SC). Um tópico desta disciplina está relacionado a avaliação da qualidade da
interface do produto, os alunos estudam alguns conceitos de usabilidade, porém apenas na forma de
avaliação de um produto de software.
Como nos outros quasi-experimentos houve apenas disponibilidade de 2 aulas para
realização do quasi-experimento. e da mesma forma que o primeiro e segundo quasi-experimento o
termo de concordância, o questionário de perfil do participante e o pré-teste também foram
aplicados na aula antecedente da que o jogo foi aplicado. A estrutura do quasi-experimento 3 é
apresentado na figura 36, destaca-se aqui que o grupo de controle recebeu uma atividade
relacionada ao tema usabilidade (diferente do experimento anterior em que ao grupo de controle foi
aplicado um placebo).
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Figura 36. Estrutura do terceiro e quarto experimento
O quasi-experimento iniciou por volta das 20 horas, e os alunos do grupo experimental
foram acomodados no laboratório 5 e do grupo de controle foram para a sala 3. Os alunos do grupo
de controle receberam um estudo de caso semelhante ao da fase 2 do jogo UsabilityGame onde
deveriam realizar o levantamento de requisitos de usabilidade e desenvolver o protótipo em papel
baseado nos requisitos levantados, onde os colegas das outras equipes deveriam ao final da
atividade executar tal protótipo e fazer uma avaliação do mesmo. Por volta das 21h45min ambos os
grupos iniciaram o pós-teste, além disso, o grupo experimental também respondeu o formulário de
percepção do jogo.
O quadro 14 apresenta a diferença dos resultados do pré-teste e pós-teste dividido entre os
seis alunos do grupo experimental e cinco alunos do grupo de controle.
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Quadro 14. Comparação dos Resultados do Pré-Teste e Pós-Teste no Quasi-Experimento 3
Pré Teste
Pós teste
Participante AH CV AR P Total AH CV AR P
Grupo Experimental
19
1
0
1
1
1
2
2
3
20
2
2
1
4
1
2
3
9
21
0
2
2
0
3
2
1
4
22
1
2
2
3
3
1
3
8
23
1
2
2
3
1
2
1
8
24
1
2
1
3
1
1
2
7
Grupo de Controle
25
2
1
1
2
1
3
1
6
26
4
1
2
3
4
2
3
10
27
0
3
0
2
3
2
1
5
28
1
2
3
3
0
0
1
9
29
2
1
2
4
1
2
2
9

Total Diferença
1
1
0
2
2
3

6
7
6
9
6
7

3
-2
2
1
-2
0

3
3
2
3
3

8
12
8
4
8

2
2
3
-5
-1

“AH” é avaliação heurística, “CV” é o ciclo de vida de usabilidade, “AR” é análise de requisitos e “P” prototipação.

A figura 37 apresenta o comparativo de desempenho entre os participantes que jogaram
UsabilityGame no quasi-experimento 3. O gráfico demonstra que 3 alunos tiveram desempenho
melhor no pré-teste comparado ao pós-teste, 1 aluno teve o mesmo desempenho e 2 tiveram melhor
desempenho no pós-teste.

Figura 37. Comparativo de desempenho dos participantes do quasi-experimento 3 que jogaram
UsabilityGame
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Quanto ao desempenho dos alunos que fizeram a atividade, a figura 38 demonstra que 3 dos
5 alunos tiveram desempenho melhor no pós-teste comparado ao pré-teste e 2 um desempenho
inferior.

Figura 38. Comparativo de desempenho dos participantes do quasi-experimento 2 que fizeram
atividade

5.6 QUASI-EXPERIMENTO 4
O quarto quasi-experimento foi realizado no dia 07/11/2011 com 18 alunos da disciplina
Engenharia de Usabilidade do oitavo semestre do curso de Ciências da Computação da Univali no
campus de Itajaí (SC). Nesta disciplina os alunos aprendem conceitos específicos sobre usabilidade,
estudam o ciclo de vida de usabilidade com suas estapas como análise de requisitos de usabilidade,
prototipação e também exercitam a avaliação de usabilidade.
Foi o único quasi-experimento que foram disponibilizadas 4 aulas (correspondendo a uma
noite inteira de aula). Vale ressaltar que este quasi-experimento tem a mesma estrutura que o quasiexperimento anterior (figura 36).
O quasi-experimento iniciou às 19h15min no laboratório 5 do bloco 22 com uma
apresentação sobre a atividade a ser realizada e a apresentação do termo de concordância. De todos
os alunos presentes um aluno não aceitou participar do quasi-experimento e foi dispensado. Todos
os demais responderam o questionário de perfil do participante e ao pré-teste e, por volta das 20
horas, os alunos foram avisados sobre a divisão da turma.
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O grupo experimental permaneceu no laboratório 5 enquanto o grupo de controle foi
encaminhado para a sala 5 do bloco 3 para realizar a mesma atividade do quasi-experimento 3. Por
volta das 21h40min foram entregues aos grupos o pós-teste e o também para o grupo experimental o
formulário de percepção do jogo.
Com um número maior de participantes que nos quasi-experimentos anteriores, o quadro 15
apresenta a diferença dos resultados do pré-teste e pós-teste dividido entre os dez alunos do grupo
experimental e oito alunos do grupo de controle.
Quadro 15. Comparação dos Resultados do Pré-Teste e Pós-Teste no Experimento 4
Pré Teste
Pós teste
Participante AH CV AR P Total AH CV AR P
Grupo Experimental
30
2
1
0
3
1
1
1
6
31
2
1
0
0
1
2
3
3
32
1
1
2
1
0
0
1
5
33
0
2
1
2
0
0
2
5
34
0
1
1
0
2
2
0
2
35
0
0
1
3
1
1
1
4
36
1
2
2
1
1
2
1
6
37
0
0
2
3
3
2
2
5
38
1
1
1
2
1
0
1
5
39
1
2
3
3
1
2
2
9
Grupo de Controle
40
0
3
3
2
0
3
2
8
41
2
2
2
3
1
2
0
9
42
1
2
2
1
1
3
3
6
43
2
4
0
3
2
1
0
9
44
2
1
0
2
1
1
2
5
45
2
1
1
1
1
2
0
5
46
1
2
1
3
1
1
2
7
47
3
2
2
2
3
1
3
9

Total Diferença
3
0
2
3
2
2
0
3
2
3

6
6
3
5
6
5
4
10
4
8

0
3
-2
0
4
1
-2
5
-1
-1

3
3
4
3
2
1
1
2

8
6
11
6
6
4
5
9

0
-3
5
-3
1
-1
-2
0

“AH” é avaliação heurística, “CV” é o ciclo de vida de usabilidade, “AR” é análise de requisitos e “P” prototipação.

O desempenho dos alunos que jogaram o UsabilityGame no quasi-experimento 4 pode ser
analisado na figura 39. Num total de 10 alunos que jogaram o jogo 4 tiveram desempenho melhor
no pós-teste em comparação ao pré-teste, enquanto 2 alunos tiveram desempenho igual em ambos
os testes e 4 tiveram desempenho melhor no pré-teste.
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Figura 39. Comparativo de desempenho dos participantes do quasi-experimento 4 que jogaram
UsabilityGame
Já a figura 40 apresenta o desempenho dos alunos que realizaram atividade. Neste caso, 2
alunos apresentaram desempenho melhor no pós-teste, 2 alunos tiveram desempenho igual em
ambos os testes e 4 foram melhor no pré-teste.

Figura 40. Comparativo de desempenho dos participantes do quasi-experimento 4 que fizeram
atividade

132

5.7 RESULTADOS
Esta seção apresenta os resultados baseado na coleta de dados dos quatro quasiexperimentos realizados acerca do jogo UsabilityGame. A subseção 5.7.1 apresenta os resultados
quanto análise quantitativa com utilização de análises estatísticas com os resultados do pré-teste e
pós-teste, já a subseção 5.7.2 a análise qualitativa baseado nos resultados do questionário de
percepção do jogo, a seção 5.7.3 a síntese dos resultados e 5.7.4 as ameaças.
Importante ressaltar que a análise dos questionários de perfil dos participantes (considerando
todos os 4 quasi-experimentos) não apontou nenhum aluno com conhecimento prévio ou
experiência de trabalho na área de usabilidade. O conhecimento prévio dos alunos era apenas os
abordados em sala de aula pelos professores das disciplinas.

5.7.1 Análise Quantitativa
Analisando o escore padronizado em busca de indivíduos que pudessem ser considerados
outliers, como resultado, aproximadamente 95% dos indivíduos tiveram um escore entre 2 e -2 e
todos ficaram entre 3 e -3 podendo concluir que os dados são normais e que nenhum dos indivíduos
pode ser considerado outlier (MARTINS, 2002).
Para a análise estatística dos resultados dos quasi-experimentos realizados foi utilizado o
teste dos sinais por postos ou Wilcoxon que são testes não paramétricos (quando os dados não são
normalmente distribuídos) e são úteis para comparar duas populações que é o caso dos quasiexperimentos relacionados ao UsabilityGame (BARBETTA; REIS; BORNIA, 2008).
De acordo com Favero (2010), os testes não paramétricos são uma alternativa aos testes
paramétricos quando as condições destes não podem ser verificadas. Assim, quando o conjunto de
dados apresentar normalidade e homogeneidade das variâncias, será utilizado o teste t para
comparar duas amostras. Porém, quando não for possível a verificação dessas premissas, será
utilizado o teste paramétrico denominado de Wilcoxon.
O teste de Wilcoxon informa a direção das diferenças para cada par (antes e depois de um
teste) e leva em consideração a magnitude das diferenças dentro de cada par (FAVERO, 2010)
(BRUNI, 2010). Segundo Favero (2010) antes da aplicação de um teste de hipótese deve ser
seguidos os seguintes passos:
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− Passo 1: calcular a diferença (D) entre os escores para cada par;
− Passo 2: colocar em ordem crescente os valores do passo 1 (D), determinando assim os
postos;
− Passo 3: em cada posto, identificar o sinal (+ ou -) (comparar se aumentou de antes para
depois ou se diminuiu);
− Passo 4: determinar N, o número de D não nulos;
− Passo 5: calcular Sp (soma dos postos positivos) e Sn (soma dos postos negativos);
Em seguida, deve-se fixar a hipótese nula e alternativa. A hipótese nula afirma não haver
diferença entre os grupos (antes e depois), e a hipótese alternativa afirma haver diferença entre os
grupos (antes e depois).
Foi utilizado o software SPSS 13.0 para Windows para automatização dos cálculos e nível
de significância do teste no valor de 5 por cento.
A subseção 5.7.1.1 apresenta os resultados com todos os alunos que jogaram o
UsabilityGame e todos que não jogaram o jogo (jogaram placebo ou fizeram atividade de
usabilidade), já a subseção 5.7.1.2 demonstra os resultados por assunto e nível de aprendizagem e a
subseção 5.7.1.3 apresenta os resultados divididos por quasi-experimento.

5.7.1.1

Geral

O quadro 16 apresenta a comparação dos resultados do pré-teste com o pós-teste dos alunos
do grupo experimental que jogaram o jogo UsabilityGame nos 4 experimentos realizados
totalizando 29 alunos e de todos os alunos que não jogaram o UsabilityGame que jogaram um jogo
placebo ou participaram de uma atividade.
Quadro 16. Resultado quantitativo geral
Grupo experimental
Grupo de controle
a.
b.

Z
p-value
Z
p-value

Based on negative ranks
Based on positive ranks

-3.006a
.003
-.201b
.841
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Aplicando o teste de Wilcoxon encontra-se o valor do sig ou p-value de 0,003 sendo assim
menor do que 0,05, rejeitamos a hipótese nula H01 e aceitamos a hipótese alternativa HA1 que
afirma que os alunos que utilizaram o jogo proposto apresentaram melhora na aprendizagem dos
conceitos de usabilidade em relação aos alunos que não utilizaram o jogo, ou seja, os resultados
mostraram que quem jogou o UsabilityGame apresentou mudança no aprendizado.

5.7.1.2

Por Assunto e Nível de Aprendizagem (Taxonomia de Bloom)

O quadro 17 apresenta a aplicação do teste de Wilcoxon diante dos resultados dos pré-teste e
pós-testes comparando o grupo experimental e grupo de controle relacionado com cada assunto
abordado pelo jogo.
Quadro 17. Análise quantitativa por assunto
AH
Grupo experimental Z
-2.865a
p-value .004
Grupo de controle
Z
-1.265b
p-value .206

CV
-.197a
.844
-.528b
.597

AR
-2.223a
.026
-.166a
.868

P
-.755a
.450
-.586a
.558

Total
-3.006a
.003
-.201b
.841

a. Based on negative ranks
b. Based on positive ranks
“AH” é avaliação heurística, “CV” é “ciclo de vida de usabilidade”, AR é “análise de requisitos” e P é “prototipação”

Analisando os resultados nota-se que o valor do sig ou p-value é menor que 0,05 para o
grupo experimental nos assuntos de avaliação heurística e análise de requisitos e no total (como
visto na sub-seção anterior). Diante deste resultado rejeita-se a hipótese nula H02 e aceita-se a
hipótese alternativa HA2 que afirma que os alunos que utilizam o jogo obtêm um melhor
entendimento de análise de requisitos que os alunos que não jogaram. Também rejeita-se a hipótese
nula H04 e aceita-se a hipótese alternativa HA4 que afirma que os alunos que utilizam o jogo
proposto aplicam melhor os conceitos de avaliação heurística que os alunos que não utilizam o jogo.
Não foi possível rejeitar as hipóteses nulas H05 que afirma que os alunos que jogaram o jogo
proposto não tiveram melhora no entendimento de ciclo de vida de usabilidade, como também, a
hipótese H03 que alegava que os alunos que jogavam o UsabilityGame não aplicavam melhor
conceitos de prototipação do que os alunos que não jogaram.
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5.7.1.3

Por Experimento

O quadro 18 apresenta os resultados quantitativos de todos experimentos relacionados por
assunto.
Quadro 18. Análise quantitativa por experimento
AH
Experimento 1
Z -1.667a
p-value .096
Experimento 2 Grupo
Z
-2.060a
experimental p-value .039
Grupo
Z
.000b
controle
p-value 1.000
Experimento 3 Grupo
Z
-1.069a
experimental p-value .285
Grupo de
Z
-.378c
controle
p-value .705
Experimento 4 Grupo
Z
-.647a
experimental p-value .518
Grupo de
Z
-1.732c
controle
p-value .083

CV
.000b
1.000
.000b
1.000
-.447c
.655
.000b
1.000
-.276a
.783
-.264a
.792
-.707c
.480

AR
-2.428a
.015
.000b
1.000
.000b
1.000
-1.000a
.317
.000b
1.000
-.000b
1.000
-.264a
.792

P
-.577a
.564
-1.890a
.059
.577a
.564
-1.633c
.102
.000b
1.000
-.707a
.480
-.535a
.593

Total
-2.209a
.027
-2.214a
.027
.000b
1.000
-.412a
.680
-.406a
.684
-.704a
.481
-.632c
.527

a. Based on negative ranks
b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks
c. Based on positive ranks
“AH” é avaliação heurística, “CV” é “ciclo de vida de usabilidade”, AR é “análise de requisitos” e P é “prototipação”

Diante dos resultados, analisando o valor do sig ou p-value menor que 0,05, no experimento
1 o assunto análise de requisitos mostrou melhora na aprendizagem entre todos os alunos que
jogaram o jogo, como também, o resultado geral deste experimento demonstrou que houve
diferença entre os alunos. Já no experimento 2, o grupo experimental apresentou melhora no
assunto de avaliação heurística como também no resultado total, já o grupo de controle que teve a
atividade placebo não apresentou nenhum resultado positivo. Nos experimentos 3 e 4 não se obteve
valores que pudessem comprovar melhora no aprendizado em algum dos assuntos pelo grupo
experimental tampouco com os alunos do grupo de controle que tiveram a atividade de usabilidade.

5.7.2 Análise Qualitativa (Questionário de Percepção)
Em todos os quasi-experimentos os 29 participantes que jogaram o jogo UsabilityGame
responderam ao questionário de percepção do jogo (apêndice I) com 10 questões que avaliavam a
opinião do jogador quanto a aspectos de qualidade do jogo, conforme segue:
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− P1. O jogo foi atrativo e interessante de jogar?
− P2. O jogo ensinou requisitos de usabilidade?
− P3. O jogo ensinou desenvolvimento de protótipos?
− P4. O jogo ensinou avaliação heurística?
− P5. O jogo ensinou ciclo de vida de usabilidade?
− P6. O jogo forneceu informação suficiente sobre usabilidade?
− P7. O jogo apresentou um grau de dificuldade adequado para o aprendizado?
− P8. A duração do jogo foi adequada?
− P9. A idéia de ensinar usabilidade através de um jogo simulador foi adequada?
− P10. A contextualização apresentada pelo jogo foi adequada?
As respostas seguiam a escala Likert, sendo que o participante devia responder “1” para
discordo totalmente, “2” para discordo parcialmente, “3” para não discordo nem concordo, “4”
concordo parcialmente e “5” para concordo totalmente. Os resultados do questionário serviram para
avaliar as hipóteses H06 e HA6 relacionadas a atratividade do jogo proposto.
A figura 41 apresenta a análise qualitativa de todos os experimentos. Quanto a primeira
pergunta do questionário que interrogava o jogador sobre a atratividade e se o jogo proposto foi
interessante de jogar, cerca de 75% dos alunos responderam que concordavam totalmente ou
parcialmente. Diante deste resultado pode-se aceitar a hipótese HA6 e rejeitar a hipótese nula H06
que afirma que o jogo proposto torna o processo de ensino aprendizagem de usabilidade mais
atrativo.
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Figura 41. Análise qualitativa geral
O resultado qualitativo do experimento 1 é apresentado na figura 42, em que a maioria dos
alunos acham o jogo atrativo de jogar. Muitos alunos discordaram que a duração do jogo foi
adequada já que para este experimento os alunos tiveram apenas cerca de 1 hora e meia para jogar o
jogo e responder ao pós-teste e questionário de percepção do jogo.

Figura 42. Análise qualitativa do experimento 1
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Já na figura 43 são apresentados os resultados da análise qualitativa do quasi-experimento 2.
Como no quasi-experimento 1 os alunos responderam de forma geral que o jogo foi atrativo de
jogar. Na pergunta 8 houveram 3 alunos que responderam que discordavam parcialmente que a
duração do jogo foi adequada. Da mesma forma que o primeiro quasi-experimento, os alunos
tiveram apenas 1 hora e meia para jogar o UsabilityGame e responder ao pós-teste.

Figura 43. Análise qualitativa do experimento 2
O quasi-experimento 3 que foi realizado com alunos da disciplina de Qualidade de Software
da FURB e tem sua análise qualitativa apresentada na figura 44. Quanto a primeira pergunta, 3
alunos responderam que não discordavam nem concordavam que o jogo foi atrativo de jogar, 3
responderam que concordavam parcialmente e 1 aluno concordou totalmente. Também houveram
alunos discordando com a duração do jogo, já que tiveram o mesmo tempo para jogar que os quasiexperimentos 1 e 2.
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Figura 44. Análise qualitativa do experimento 3
O quasi-experimento 4 realizado com alunos de Engenharia de Usabilidade na UNIVALI
tem o seu resultado qualitativo apresentado na figura 45. Quanto a primeira pergunta, 3 alunos
responderam que concordavam totalmente que o jogo foi atrativo de ser jogado, enquanto 4
concordavam parcialmente, 2 não discordaram nem concordaram e 2 discordaram parcialmente.

Figura 45. Análise qualitativa do experimento 4 - Síntese dos Resultados
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Além do questionário respondido pelos alunos, os professores que cederam suas disciplinas
para avaliação do UsabilityGame relataram quais foram suas impressões e deram opiniões sobre o
jogo, bem como se posicionaram quanto ao uso o jogo em sala de aula novamente. O professor
Claiton Kolm do CEAVI (UDESC) afirmou que acha que o UsabilityGame é “uma interessante e
nova ferramenta de aprendizagem para os acadêmicos e de ensino para os professores, inclusive
com a possibilidade de avaliação. É intuitiva e acessível e tem ainda grande potencial de expansão e
agregação de funcionalidades.” Quando foi questionado se acreditava que o jogo tivesse contribuído
para o ensino de usabilidade, respondeu: “acredito que auxiliou muito o aprendizado, o que foi
evidenciado com os pré e pós-testes. Além disso, trouxe uma abordagem diferente e bastante prática
de aprendizagem.”. O professor pretende integrar o jogo ao conteúdo na sua disciplina ao longo dos
próximos semestres.
Outro professor que participou da avaliação foi o prof. Everaldo Grahl (FURB), que deu a
sua opinião sobre o jogo: “acredito que o jogo ajuda a fixar os conceitos e conteúdos de usabilidade.
Sempre que alguma atividade fora do tradicional da aula expositiva e exercícios é aplicada, motiva
mais os alunos e com o jogo não é diferente.” Quando questionado sobre o o jogo ter auxiliado na
aprendizagem de usabilidade, respondeu: “Sim, principalmente porque eles viram situações práticas
e puderam tomar decisões simuladas sobre usabilidade. Os comentários dos alunos após as
aplicações foram bastante positivos.”. O professor Everaldo também pretende usar o jogo nos
próximos semestres.
A professora Renate Raabe da UNIVALI também foi questionada e sua opinião sobre o jogo
foi: “Interessante, porém precisaria de um teste mais aprofundado de minha parte, bem como de
mais testes com outras amostras.” Quanto ao processo de aprendizagem de usabilidade ela afirmou
que o jogo na fase de prototipação precisa de uma melhor concepção ou outra solução. Outra
opinião é de que a fase de análise de requisitos e prototipação poderiam ter uma melhor integração.
Já a fase de avaliação está interessante e motivadora. A professora Renate também pretende
continuar utilizando o jogo ao longo dos próximos semestres.

5.7.3 Síntese e análise dos resultados
Diante dos resultados quantitativos e qualitativos analisados e levando em consideração as
hipóteses levantadas na solução proposta (sub-seção 1.1.1), o quadro 19 apresenta uma síntese dos
resultados.
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Quadro 19. Síntese dos resultados
Hipótese
Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Geral
H01: Os alunos que utilizam o jogo proposto não
apresentam melhora na aprendizagem dos conceitos de
usabilidade em relação aos alunos que não utilizam o
jogo.
HA1: Os alunos que utilizam o jogo proposto
apresentam melhora na aprendizagem dos conceitos de
usabilidade em relação aos alunos que não utilizam o
jogo.
H02: Os alunos que utilizam o jogo proposto não
obtêm um melhor entendimento de análise de
requisitos de usabilidade que os alunos não utilizam o
jogo.
HA2: Os alunos que utilizam o jogo proposto obtêm
um melhor entendimento de análise de requisitos de
usabilidade que os alunos que não utilizam o jogo.
H03: Os alunos que utilizam o jogo proposto não
aplicam melhor conceitos de prototipação do que os
alunos que não utilizam o jogo.
HA3: Os alunos que utilizam o jogo proposto aplicam
melhor conceitos de prototipação do que os alunos que
não utilizam o jogo.
H04: Os alunos que utilizam o jogo proposto não
aplicam melhor os conceitos de avaliação heurística
que os alunos que não utilizam o jogo.
HA4: Os alunos que utilizam o jogo proposto aplicam
melhor os conceitos de avaliação heurística que os
alunos que não utilizam o jogo.
H05: Os alunos que utilizam o jogo proposto não
obtêm melhor entendimento de ciclo de vida de
usabilidade que os alunos que não utilizaram o jogo.
HA5: Os alunos que utilizam o jogo proposto obtêm
melhor entendimento de ciclo de vida de usabilidade
que os alunos que não utilizaram o jogo.
H06: A aplicação do jogo proposto não torna o
processo de ensino aprendizagem de usabilidade mais
atrativo.
HA6: A aplicação do jogo proposto torna o processo
de ensino aprendizagem de usabilidade mais atrativo.
O UsabilityGame obteve resultados positivos analisando o resultado geral de todos os alunos
que jogaram o jogo, podendo-se afirmar que o jogo auxilia na aprendizagem de conceitos de
usabilidade, com maior ênfase nos assuntos de análise de requisitos e avaliação heurística.
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Quanto ao assunto de prototipação, não há como afirmar que o jogo auxiliou na
aprendizagem. Tal fato pode ter ocorrido devido as restrições na ferramenta para geração de
protótipos na segunda fase do jogo. Na aplicação dos quasi-experimentos foi constatado que os
alunos ficaram entediados com as limitações da ferramenta. Esta suposição é reforçada pelos
resultados qualitativos relativos a fase de prototipação do jogo, já que na pergunta que questionou
os alunos quanto ao aprendizado do assunto de prototipação, quase 40% responderam que
discordava totalmente ou parcialmente, resultado oposto aos outros assuntos abordados no jogo.
Também não pode ser concluído que o jogo UsabilityGame ensinou o assunto ciclo de vida
de engenharia de usabilidade. Supõe-se que tal resultado esteja associado com o fato do jogo não
abordar diretamente o assunto e sim relacioná-lo apenas a seqüência das fases do jogo que
observaram os níveis do ciclo de vida proposto por Mayhew(1999). Também pode ter contribuído
para este resultado o fato do jogo não “obrigar” o jogador (aluno) a jogar as fases na seqüência, ou
seja, o jogo permitia que o jogador escolhesse livremente qual fase gostaria de jogar a cada
momento.
Quanto ao desempenho dos alunos por turma, os participantes do quasi-experimento 4 (que
já haviam passado por uma carga horária maior do tema) não obtiveram o melhor desempenho na
aplicação do pré-teste como esperado e com a aplicação do jogo também não apresentou melhora
nos resultados. O que não foi diferente com a turma do quasi-experimento 3, com a disciplina de
qualidade de software, em que o assunto de Usabilidade era um pequeno tópico da disciplina. Os
melhores resultados foram nos 2 primeiros quasi-experimentos no qual o número de alunos eram
menores comparados aos 2 últimos quasi-experimentos. A turma do primeiro quasi-experimento
tinha os assuntos abordados no jogo de maneira geral (numa disciplina de 36 horas/aula), esta
apresentou resultados significativos na aplicação do jogo de forma geral e na análise de requisitos.
Já a turma do quasi-experimento 2, que obtinha conhecimento sobre usabilidade apenas num tópico
abordado dentro de qualidade de software, também obteve resultado positivo utilizando o jogo no
assunto de avaliação heurística e de forma geral.
Não pode-se afirmar que o jogo obteve melhores resultados com turmas com o maior ou
menor conhecimento prévio, neste caso as turmas dos quasi-experimentos 4 e 1 respectivamente, já
que no resultado do quasi-experimento 1 (alunos de projeto de interfaces) o jogo obteve um
resultado positivo e no quasi-experimento 4 (alunos de engenharia de usabilidade) o jogo não
mostrou diferença comparando os resultados do pré-teste com pós-teste. Nas turmas com menor
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conhecimento prévio, com os alunos do quasi-experimento 2, o jogo obteve um bom resultado ao
contrário do quasi-experimento 3.
O jogo obteve bons resultados quanto a atratividade no processo de ensino aprendizagem de
assuntos relacionados a usabilidade. Nos três primeiros experimentos, em que o termo de
concordância, o questionário de perfil de participante e o pré-teste foram aplicados na aula
antecedente a utilização do UsabilityGame, a avaliação do jogo foi mais positiva. No último quasiexperimento, em que todos os questionários, testes e o uso do jogo ocorreram no mesmo dia, o
resultado foi inferior, já que na aplicação deste quasi-experimento os alunos mostraram-se cansados
e desinteressados em cumprir as fases do jogo. Tal fato também pode explicar o que foi
demonstrado nos resultados das aplicações do pré-teste, em que esperava-se o melhor resultado
diante de todos os quasi-experimentos (devido a maior carga horária ministrada no tema), o que não
acabou acontecendo. Contudo, o resultado final quanto a atratividade, de forma geral, aponta que o
UsabilityGame torna o processo de ensino aprendizagem de usabilidade mais atrativo.

5.7.4 Ameaças
Na etapa de planejamento do quasi-experimento foi identificada a ameaça dos dados das
medições não serem devidamente transcritos para a planilha de cálculos, ameaça minimizada pelos
dados serem revisados por outro pesquisador.
Outra ameaça referente a validade interna era que os participantes podiam estudar
propositalmente entre o pré-teste e o pós-teste. Este risco foi minimizado no quasi-experimento 4
com a aplicação do pré-teste e pós-teste no mesmo dia. Tal fato pode ter ocasionado cansaço dos
participantes na resolução do pré-teste e pós-teste como também no caso do grupo experimental
atrapalhado seu desempenho no jogo. Para todos os outros quasi-experimentos onde o pré-teste foi
aplicado na aula anterior a aplicação do quasi-experimento foi solicitado aos professores não
abordarem e nem distribuírem nenhum tipo de material que tivesse algum conteúdo que era
abordado no jogo. O fato do quasi-experimento 1 não ter grupo de controle pode ter uma validade
estatística menor que os outros quasi-experimentos.
Como descrito no planejamento do quasi-experimento foram aplicados o pré-teste e o pósteste com as mesmas questões para evitar níveis de dificuldade diferentes entre as provas. O pósteste teve as mesmas questões do pré-teste com a ordem das questões e alternativas diferentes. Tal
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fato pode ter feito com os alunos possam ter se confundido ao responder ao pós-teste já que os
assuntos abordados neste teste não estavam na ordem do ciclo de vida de de engenharia de
usabilidade.
Outra ameaça seria quanto aos participantes estarem desmotivados e desinteressados pelo
estudo realizado e responder ao pré-teste e pós-teste sem preocupação com resultados. Todos os
professores contaram a presença na aula de aplicação do jogo e utilizaram o ranking da turma no
jogo como forma de avaliação da atividade constando uma nota para o aluno.
Alunos previamente selecionados não comparecerem na aplicação do quasi-experimento ou
não completarem todas as etapas do mesmo implicam como uma ameaça de validade de construção
do quasi-experimento. Como já descrito anteriormente todos os professores contaram presença dos
alunos na aplicação do quasi-experimento.
Uma ameaça de validade externa previamente identificada foi quanto um ou mais
participantes já terem conhecimento ou experiência prévia quanto a usabilidade. Foram analisados
todos os questionários de perfil do participante afim de encontrar indivíduos mais experientes,
porém nenhum afirmou trabalhar como engenheiro de usabilidade ou analista de qualidade, ter feito
algum curso ou ter algum tipo de certificação quanto usabilidade.
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6 CONCLUSÕES
Este trabalho teve como objetivo principal desenvolver um jogo simulador para apoio ao
ensino de usabilidade, com intuito de prover aos alunos de graduação de cursos relacionados a
informática um ambiente para prática de conceitos relacionados a usabilidade simulando projetos
reais em um ambiente corporativo. O “UsabilityGame”, apresentado no capítulo 4, aborda o ciclo
de vida de usabilidade e se divide em três fases, a primeira abordando a análise de requisitos de
usabilidade, a segunda o desenvolvimento de protótipos de baixa, média e alta fidelidade e a última
abordando avaliação heurística.
Inicialmente foi realizado um estudo bibliográfico de assuntos relacionados a usabilidade e
IHC para prover uma base de conhecimento sobre tal assunto, além disso também foram procurados
assuntos relacionados a jogos para auxiliar na definição das características do jogo proposto. Diante
disto ficou evidenciado que o “UsabilityGame” teria características de um jogo educacional no
estilo simulador.
Em um segundo momento foi realizada uma pesquisa em diretrizes nacionais e
internacionais e nos currículos dos principais cursos de graduação de informática do país para
evidenciar quais seriam os assuntos abordados no ensino de IHC/usabilidade, para serem
considerados no jogo. Desta forma, foi observado que os assuntos relacionados ao ciclo de vida de
usabilidade e avaliação heurística estavam geralmente presentes nos planos de ensino. Também foi
realizado um mapeamento sistemático para identificar os jogos destinados ao ensino de
IHC/usabilidade, bem como conhecer as técnicas empregadas atualmente no ensino desta área. A
pesquisa apontou para a possível inexistência de um jogo destinado ao ensino de usabilidade. Além
disso, os estudos que contemplaram os critérios de seleção e qualidade apresentaram como técnicas
utilizadas estudos de caso, seminários e desenvolvimento de projetos e, como assuntos abordados, o
ciclo de vida de usabilidade e testes/avaliações de usabilidade.
Com tais resultados justifica-se o jogo conter três fases relacionadas as etapas do ciclo de
vida de engenharia de usabilidade proposto por Mayhew (1999), onde na última fase também foi
abordado o assunto de avaliação heurística, como também a sala do consultor Nielsen.
Para a avaliação do jogo, afim de testar as hipóteses levantadas neste trabalho, foram
realizados quatro quasi-experimentos, onde os alunos responderam a um pré-teste, e depois foram
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submetidos a execução do jogo no caso do grupo experimental e o grupo de controle (exceto no
quasi-experimento 1 que não teve divisão, obtendo assim menor validade estatística) jogou um jogo
placebo (quasi-experimento 2) ou realizou uma atividade (quasi-experimento 3 ou 4). Ao término
dos quasi-experimentos todos os participantes responderam ao pós-teste, obtendo assim os dados
necessários para a realização da análise estatística da efetividade no ensino-aprendizagem dos
alunos que participaram dos quasi-experimentos. Diante de tais resultados foi realizada a análise
estatística destes dados através do teste dos sinais por postos ou Wilcoxon para obtenção da
validade das hipóteses.
Com os resultados obtidos pode-se afirmar que o jogo UsabilityGame auxilia no processo de
aprendizagem de usabilidade de forma geral e, mais especificamente, nos assuntos de avaliação
heurística (nível aplicar da taxonomia de Bloom) e análise de requisitos (nível entender da
taxonomia de Bloom). Já os assuntos de ciclo de vida de usabilidade (nível entender da taxonomia
de Bloom) e prototipação (nível analisar/aplicar da taxonomia de Bloom) não pode ser comprovado
qualquer auxílio do jogo. Observou-se ainda que o jogo se mostrou mais efetivo nos dois primeiros
quasi-experimentos, nos quais os números de participantes eram menores. O jogo apresentou
resultados positivos quanto ao ensino de usabilidade no resultado geral (levando em consideração
todas as questões do pré-teste e pós-teste). Já nos resultados por assunto, o experimento 1
apresentou diferença quanto análise de requisitos e no quasi-experimento 2 o assunto de avaliação
heurística. Em ambos quasi-experimentos o jogo não foi comparado com outra atividades
envolvendo ensino de usabilidade, ou seja, há o indicativo de que o jogo atua como um instrumento
de ensino. No entanto, quando o grupo de controle realizou uma outra atividade também voltada ao
ensino de usabilidade, não se observou diferença no aprendizado.
Através dos resultados do questionário de percepção do jogo buscou-se avaliar a atratividade
do jogo. Observou-se que cerca de 75% dos alunos responderam que concordavam totalmente ou
parcialmente que o jogo foi atrativo e interessante. Diante de tal resultado pode-se afirmar que o
UsabilityGame tornou o ensino de usabilidade mais atrativo para os participantes da avaliação.
Os resultados são restritos ao contexto avaliado através dos quatro quasi-experimentos
realizados e foram levantadas algumas ameaças. Como nos três primeiros quasi-experimentos os
alunos realizaram o pré-teste numa aula anterior a execução do jogo ou atividade, um risco
levantado é que os alunos pudessem ter estudado o assunto no período entre a aplicação do pré-teste
e a o dia da execução do jogo. Outra ameaça importante a ser destacada é a desmotivação dos
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alunos quanto aos experimentos. Mesmo com os professores cobrando presença e avaliando os
alunos por nota, muitas vezes o peso cedido na nota do aluno ser muito pequena, não serviu para
motivar o aluno a realizar a atividade.

6.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
Pode ser destacado como uma contribuição a pesquisa documental nos currículos nacionais
das principais universidades do Brasil identificando o que tem sido ensinado quanto usabilidade.
Também a pesquisa em diretrizes nacionais e internacionais procurando encontrar o que é
recomendado no ensino dos assuntos abordados no jogo desenvolvido. O mapeamento sistemático
buscando jogos na área de usabilidade e técnicas de ensino na área. Os resultados das pesquisas
citadas podem ser utilizados por outros pesquisadores.
O desenvolvimento do jogo UsabilityGame objeto que pode ser utilizado em várias
universidades do Brasil em disciplinas que abordem usabilidade.
Também os resultados dos respectivos quasi-experimentos científicos para avaliar as
hipóteses apresentadas neste trabalho, podem ser utilizadas para trabalhos correlatos futuramente.
Esta pesquisa também gerou uma publicação no evento X Simpósio Brasileiro sobre Fatores
Humanos em Sistemas Computacionais e V Conferência Latino-Americana de Interação HumanoComputador, conforme segue:
SOMMARIVA Leonardo.; BENITTI Fabiane.; DALCIN, Felipe. UsabilityGame: Jogo Simulador
para Apoio ao Ensino de Usabilidade. In Anais do X Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos
em Sistemas Computacionais e V Conferência Latino- Americana de Interação HumanoComputador (IHC+CLIHC 2011). Porto de Galinhas 25 a 28 de outubro de 2011. Porto Alegre:
Sociedade Brasileira de Computação. 2011. pp. 61-65.

6.2 TRABALHOS FUTUROS
O desenvolvimento do UsabilityGame contou com alguns desafios devido a plataforma
escolhida para desenvolvimento do mesmo. Como buscou-se que o jogo fosse totalmente executado
por um navegador sem necessidade de instalação de plug-in, este fato trouxe algumas limitações no
desenvolvimento das fases. Um exemplo é a fase 2 (construção de protótipos) que ficou limitada
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apenas no desenvolvimento de protótipos de baixa fidelidade. Nas aplicações do jogo em forma de
teste foram notadas algumas deficiências de tal ferramenta, o que ocasionou várias modificações.
Para uma nova versão do jogo, sugere-se a utilização de ferramentas já disponíveis para construção
de protótipos de baixa fidelidade, já que na versão atual concluiu-se que o desenvolvimento de tal
ferramenta fica muito limitada.
Outro aspecto, este solicitado pelos professores na aplicação dos quasi-experimentos, foi a
possibilidade de cadastramento de novos cenários em todas fases do jogo. O desenvolvimento de
uma ferramenta neste sentido permitiria o jogo ser expandido para os mais diversos cenários
adaptado para cada professor e permitindo o jogador jogar o UsabilityGame várias vezes sem
repetir as mesmas fases com os mesmos cenários.
O jogo atualmente está limitado para jogadores jogarem numa turma sendo liberado seu
cadastro através do professor da disciplina, principalmente devido a fase 2 (prototipação) precisar
de uma avaliação por parte do professor. Pode ser desenvolvida uma versão do jogo para jogadores
executarem o jogo individualmente sem estar concorrendo num ranking por turma e sim apenas no
ranking geral.
Para uma próxima versão do jogo pretende-se utilizar sistema de áudio já que tal interação
pode fornecer uma melhor experiência do jogador com o jogo. Também a possibilidade da
utilizações de efeitos visuais como balões de ajuda para auxiliar os jogadores no desenvolvimento
das tarefas solicitadas nas fases.
Diante da negativa de encontrar jogos na área de usabilidade realizado através de um
mapeamento sistemático, o desenvolvimento do UsabilityGame foi algo inovador para a área e pode
ser utilizado não só no Brasil mas também ao redor do mundo. A internacionalização do jogo pode
ser considerado outro ponto como trabalho futuro, permitindo o jogo ser utilizado por instituições
de outros países.

149

REFERÊNCIAS
ABRAN, A.; KHELIFI, A.; SURYN, W.; SEFFAH, A. Usability meanings and interpretations
in ISO standards. Software Quality Journal, vol. 11. n. 13, p. 325–338, 2003.
AGUIAR, M. P. Jogos eletrônicos educativos: instrumento de avaliação focado nas fases
iniciais do processo de design. 2010. 301 f. Dissertação (Mestrado em Design) – Setor de Ciências
Humanas Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2010. Disponível em:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/24073/1/AGUIAR,%20M.%20P%5B2 010%5DDissertacao-PPGDesign%5BUFPR%5D.pdf.
ALLEN, L.; SEENEY, M.; BOYLE, L.; HANCOCK, F. The Implementation of Team Based
Assessment In Serious Games. In: Games and Virtual Worlds for Serious Applications.
Proceedings. VS-GAMES '09 (p. 28 - 35). Coventry: IEEE, 23-24 mar, 2009.
ACM – Association for Computing Machinery. Computing Curricula 2001 Computer
Science.[S.l.]. Disponível em:
<http://www.acm.org/education/education/education/curric_vols/cc2001.pdf>. Acesso em: 15 abr.
2010.
ACM/IEEE-SE. Task Force on Computing Curricula (2004) "Software Engineering 2004.
Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering".[S.l.].
Disponível em: http://sites.computer.org/ccse/SE2004Volume.pdf> Acesso em: 15 jun. 2010.
ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. Beyond Bloom - A new Version of the Cognitive
Taxonomy. 2001. Disponível em:
<http://www.uwsp.edu/education/lwilson/curric/newtaxonomy.htm>. Acesso em: 12 dez. 2010
AZEVEDO, E. Game Design Document. [S.l.], 2008. Disponível em: <
http://sites.google.com/site/elinaldoazevedo/Home/DesignBible_Elinaldo.doc>. Acesso em: 10
maio 2011.
BALASUBRAMANIAN, N.; WILSON, B. Games and Simulations. 2006. Disponível em:
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.101.2223&rep=rep1&type=pdf>.
Acesso em: 12 maio 2011.
BASTIEN, Christian J. M.; Dominique SCAPIN. Ergonomic criteria for the evaluation of
human-computer interfaces. Rapport Technique, n. 156, jun. 1993.
BELLOTTI, F.; BERTA, R.; DE GLORIA, A.; PRIMAVERA, L. A task annotation model for
Sandbox Serious Games. In: Computational Intelligence and Games. Genova: IEEE. 2009. p. 233
– 240.
BOSCH, J; FOLMER, E; WELIE, M. Bridging Patterns. In: Information and Software
Technology. [S.l]. 2006. p.69-89.
BRIGHT, G. W.; HARVEY, J. G. Computer Games as Instructional Tools. In: Computers in the
Schools. 1984. p. 73-79.

150

CARROLL, J. M.; ROSSON, M. B. Case Studies as Minimalist Information. In: Professional
Communication. University Park:IEEE. 2006. p. 297 – 310.
CEEInf. Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de Computação e Informática. Comissão
de Especialistas de Ensino de Computação d Informática. [S.l.]. Disponível em:
<ftp://ftp.inf.ufrgs.br/pub/mec/diretrizes.doc> Acesso em: 15 jun. 2010
CHAO, G. Human-computer interaction: The usability test methods and design principles in the
human-computer interface design. In: Computer Science and Information Technology. Beijing:
China. 2009. p. 283 – 285.
CONNOLLY, T. M.; STANSFIELD, M.; HAINEY, T. An Application of Games-Based
Learning within Software Engineering. In: British Journal of Educational Technology. Malden:
Blackwell Publishing. 2007. p. 416-428.
COOKE, Lynne; MINGS, Susan. Connecting Usability Education and Research With Industry
Needs and Practices. In: Ieee Transactions On Professional Communication. [S.l.]. 2005. p. 296312.
COOPER, Donald R.; SCHINDLER, Pamela S. Métodos de Pesquisa em Administração. Porto
Alegre: Bookman, 2001.
CORTI, K. Gamesbased Learning; a serious business application. 2006. Disponível em:
<http://www.pixelearning.com/docs/seriousgamesbusinessapplications.pdf>. Acesso em: 15 fev
2011.
CRAWFORD, C. Chris Crawford on game design. New Riders, 2003.
CYBIS, Walter; BETIOL, H. Adriana; FAUST, Richard. Ergonomia e Usabilidade:
Conhecimentos, Métodos e Aplicações. São Paulo: Novatec, 2007.
DEMPSEY, J. LUCASSEN, B. GILLEY, W. RASMUSSEN, K. Since Malone´s theory of
intrinsically motivating instruction: What´s the score in the gaming literature? Journal of
Educational Technology Systems, 22(2), 173-183, 1993.
DINIZ, L. L. Jogo das Sete Falhas: Um Jogo Educacional para o Apoio ao Ensino do Teste CaixaPreta. 2011. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada), Universidade do Vale do Itajaí, São
José.
DOUGLAS, Sarah et al. Incorporating Human-Computer Interaction into the Undergraduate
Computer Science Curriculum. In: Proceedings of the 33rd SIGCSE technical symposium on
Computer science education. Cincinnati. 2002. p. 211-212.
FAULKNER, X.; CULWIN, F. The internet as a resource for teaching non internet topics. In:
Applications and the Internet Workshops. 2001. p. 51 – 55.
GEE, J. P. What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave
Macmillan, 2003.
GERHARDT, E. T.; SILVEIRA, T. D. Métodos de Pesquisa. Porto Alegre: UFRGS, 2009.

151

GIBSON, David. ALDRICH, Clark. PRENSKY, Marc. Games and Simulations in Online
Learning. Hershey: Information Science Publishing, 2007.
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991.
GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5ed. São Paulo: Atlas, 1999.
GREITZER, F. L.; KUCHAR O. A.; HUSTON K. Cognitive Science Implications for Enhancing
Training Effectiveness in a Serious Gaming Context. In: Journal on Educational Resources in
Computing. 2007.
HERZ, J. C. Joystick Nation: how videogames ate our quarters, won our hearts, and rewired our
minds. Little, Brown & Company, 1997.
HOGLE, J. G. Considering games as cognitive tools: In search of effective “Edutainment”.
University of Georgia. 1996. Disponível em: http://www.twinpinefarm.com/pdfs/games.pdf>.
Acesso em: 11 mar 2011.
IEEE Computer Society. SWEBOK - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge.
[S.l.]. Disponível em:
<http://www.computer.org/portal/cms_docs_ieeecs/ieeecs/education/certification/Swebok_2004.pdf
> Acesso em: 15 jun. 2010
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 2. ed. São Paulo: E. Blucher, 2005.
International Organization for Standardization. ISO/IEC 9126-1:2001: Software engineering Product quality. [S.l.], 2001.
International Organization for Standardization. SQUARE 25000: Software product Quality
Requirements and Evaluation (SQuaRE). [S.l.], 2005.
International Organization for Standardization. ISO 9241-11: Ergonomic requirements for office
work with visual display terminals (VDTs). [S.l.], 1998.
KANKAANRANTA, M.; NEITTAANMÄKI, P. Design and Use of Serious Games. Springer
Science, 2009.
KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews
in Software Engineering. Technical Report EBSE 2007-001, Keele University and Durham
University Joint Report, 2007.
KOCHANSKI, D. Um framework para apoiar a construção de experimentos na avaliação
empírica de jogos educacionais. 2009. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada),
Universidade do Vale do Itajaí, São José.
LEEMKUIL, H.; JONG T.; OOTES, S. Review of educational use of games and simulations.
Disponível em: <http://doc.utwente.nl/28235/1/review_of_educational.pdf>. Acesso em: 15 jun.
2010

152

LESTER, Cynthia Y. Advancing the Multidisciplinary Nature of Human Computer
Interaction in a Newly Developed Undergraduate Course. In: Second International Conferences
on Advances in Computer-Human Interactions. Sainte Luce. 2008. p. 177-182.
LIANG L.; DENG X.; WANG Y. Usability Evaluation Driven by Cooperative Software
Description Framework. In: Computational Sciences and Optimization. 2009. p. 364 – 366.
LOPES, J. O Fazer do Trabalho Científico em Ciências Sociais Aplicadas. Recife: Ed.
Universitária da UFPE, 2006.
LUDI, S. Providing Students with Usability Testing Experience: Bringing Home the Lesson
“The User is Not Like You”. In: Frontiers in Education, 2005. FIE '05. 2005. p. T3G.
MARTINS, Gilberto. Estatística Geral e Aplicada. São Paulo: Atlas, 2002
MAYHEW, Deborah J. The Usability Engineering Lifecycle. San Diego: Academic Press, 1999.
MEMORIA, Felipe F. P. Avaliação Ergonômica da Usabilidade da Navegação Estrutura. 2004.
245 f. Dissertação de Mestrado. PUC-Rio, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
MENEZES, Estera M.; SILVA, Edna L. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação.
3 ed. Florianópolis: UFSC, 2001.
MOSQUEIRA-REY, E.; ALONSO-RIOS, D.; MORET-BONILLO, V. Usability taxonomy and
context-of-use taxonomy for usability analysis. In: Systems, Man and Cybernetics. p. 812 – 817,
2009.
NAVARRO, Emily. SimSE: A Software Engineering Simulation Environment for Software
Process Education. 2006. 298 f. Dissertação de Mestrado. University of California.
NIELSEN, Jakob. Usability engineering. San Francisco: Academic Press, 1993. 361 p.
OGDEN, S.; FALSTEIN, N. Game Design: Theory & Practice. Sudbury: Wordware Publishing,
2005.
PADOVANI, Stephania. Avaliação ergonômica de sistemas de navegação em hipertextos
fechados. Rio de Janeiro, 1998. 247 p. Dissertação de Mestrado. PUC-Rio, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.
PARKER, Rea M.; REA, Richard A. Metodologia da Pesquisa: Do Planejamento à Execução. São
Paulo: Guazzelli, 2000.
PETRIDIS, P.; DUNWELL I.; FREITAS S.; PANZOLI, D. An Engine Selection Methodology
for High Fidelity Serious Games. In: Second International Conference on Games and Virtual
Worlds for Serious Applications. Proceedings VS-Games (p. 27-34). Braga: IEEE, 25-26 mar,
2010.
POLACK-WAHL, Jennifer A. Teaching HCI In Software Engineering. In: 34th ASEE/IEEE
Frontiers in Education Conference. Savannah. 2004. p. F1C-31-6.

153

POW-SANG, Jose A. et al. Applying the Chilean Educational Experience in HCI to Peruvian
Undergraduate and Graduate Programs. In: Second International Conferences on Advances in
Computer-Human Interactions. Cancun. 2009. p. 360-364.
PREECE J.; ROGERS Y.; SHARP H. Design de Interação: Além da interação homemcomputador. Tradução Viviane Possamai. Porto Alegre: Bookman, 2005.
PRENSKY, M. Digital Game-Based Learning. Saint Paul: Paragon House, 2007.
PYLA, Pardha S. What We Should Teach, but Don’t: Proposal for a Cross Pollinated HCI-SE
Curriculum. In: 34th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. Savannah. 2004. p. S1H/17S1H/22.
RABOWSKY, B. Interactive Entertainment: A Videogame Industry Guide. Oxnard:
RadiosityPress, 2009.
ROCHA, Heloísa V. BARANAUSKAS, Maria C. C. Design e avaliação de interfaces humanocomputador. Campinas: UNICAMP , 2003.
ROLFE, J.M.; STAPLES, K. J. Flight Simulation. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
ROZANSKI E.; SCHALLER, N. Integrating usability engineering into the computer science
curriculum: a proposal. In: 8th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer
Science Education. New York. 2003.
RUSU, Cristian.; RUSU, Virginia. Human-Computer Interaction from theory to practice. In:
VIII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa. Costa Rica. 2006.
RUSU, Cristian.; RUSU, Virginia. Teaching HCI: a challenging intercultural, interdisciplinary,
cross-field experience. In: Proceedings of the 1st international conference on Intercultural
collaboration. Tokyo. 2007. p. 344-354.
SANTOS, Luís G. Usabilidade de interfaces para sistemas de recuperação de informação na
web: Estudo de caso de bibliotecas on-line de universidades federais brasileiras. 2006. 344 f. Tese
de Doutorado. PUC-Rio, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
SBC - Sociedade Brasileira de Computação. Currículo de Referência da SBC para Cursos de
Graduação em Computação e Informática. 2003. Disponível em:
<http://www.sbc.org.br/index.php?language=1&subject=28&content=downloads&id=82>. Acesso
em: 16 mar. 2011.
SCHELL, J. The Art of Game Design. Burlingtion: Elsevier, 2008.
SIGCHI. ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction. 2009. Disponível em: <
http://old.sigchi.org/cdg/cdg2.html>. Acesso em: 15 mar. 2011.
SILVA FILHO, Antonio Mendes. Percepção Humana na Interação Humano-Computador.
2003. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/025/25amsf.htm>. Acesso em: 07 mar.
2010.

154

SILVA, A. C. Jogo educacional para apoiar o ensino de técnicas para elaboração de testes de
unidade. 2010. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada), Universidade do Vale do Itajaí,
São José.
SOMERVELL, Jacob; CHEWAR, C. M.; McCRICKARD, D. S. Making a Case for HCI:
Comparing Materials for Case-Based Teaching. In: 34th ASEE/IEEE Frontiers in Education
Conference. Savannah. 2004. p. T3H/4-T3H/9.
SOUZA, L.S; SPINOLA, M. M. Requisitos de usabilidade em projetos de interface centrado no
usuário de software de dispositivos móveis. In: XXVI ENEGEP. Fortaleza, 9-11 out. 2006.
SQUIRE K.; JENKINS H. Harnessing The Power Of Games In Education. 2003. Disponível em:
<http://website.education.wisc.edu/kdsquire/manuscripts/insight.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2011.
SUSI, T.; JOHANNESSON, M.; BACKLUND P. Serious Games – An Overview. 2007.
Disponível em: <http://www.autzones.com/din6000/textes/semaine12/SusiEtAl(2005).pdf>. Acesso
em: 15 abr. 2011.
TAO, Y. Work in progress - introducing usability concepts in early phases of software
development. In Frontiers in Education. Proceedings 35th Annual Conference (p. T4C-7 - T4C-8).
Indianapolis: IEEE, 19-22 out, 2005.
TURBAN, Renne. Approaches to Implementing and Teaching Human Computer Interaction.
In: Proceedings of the International Conference on Information Technology: Computers and
Communications. [S.l.].2003. p. 81-84.
USABILITY NET. Methods Table. [S.l.]. Disponível em:
<http://www.usabilitynet.org/tools/methods.htm> Acesso em: 10 nov. 2010
WAHL, N. J. Student-run usability testing. Software Engineering Education & Training.
Proceedings. 13th Conference on (p. 123 - 131). Murfreesboro: IEEE, 6-8 mar, 2000.
ZYDA, M. From Visual Simulation to Virtual Reality to Games. Computer,Wilmington, n.9, p25-32, 2005.

155

APÊNDICE A – PESQUISA EM CURRÍCULOS NACIONAIS
Universidade
PUC-RIO

Conceito
CAPES
7

Curso

Disciplina

Obrigatória
/ Optativa
Obrigatória

Carga
Horária
-

Sistemas de
Informação

Intr Int
HumanoComputador

Sistemas de
Informação

Intr Int
HumanoComputador

Obrigatória

-

Ciência da
Computação

Intr Int
HumanoComputador

Obrigatória

-

Ementa / Programa
Comunicação usuáriosistema. Comunicação
projetista usuário. Engenharia
cognitiva e semiótica de
sistemas interativos. Estilos e
paradigmas de interação:
interfaces gráficas;
manipulação direta, ícones e
linguagens visuais.
Modelagem de interfaces:
cenarização; modelos de
tarefas; modelos de usuário;
modelos de interação.
Concretização do projeto de
interface: storyboarding e
prototipação de interfaces;
ferramentas de apoio a
construção de interfaces.
Avaliação de sistemas
interativos: inspeção e testes
com usuários; aspectos éticos
na relação com os usuários.
Acessibilidade: interfaces
para dispositivos móveis;
usabilidade universal.
Módulos, interfaces
acoplamento, coesão,
modelagem física. Construção
e uso de bibliotecas;
compilação independente e
em separado. Tipos abstratos
de dados; amarração
dinâmica; princípios de
orientação a objetos.
Especificação; independência
entre especificação e
implementação. Assertivas,
argumentação da corretude.
Instrumentação, princípios de
testes de programas.
Qualidade de software.
Comunicação usuáriosistema. Comunicação
projetista usuário. Engenharia
cognitiva e semiótica de
sistemas interativos. Estilos e
paradigmas de interação:
interfaces gráficas;
manipulação direta, ícones e
linguagens visuais.
Modelagem de interfaces:
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Ciência da
Computação

Proj De
Sistemas De
Software I

-

UFF

5

Ciência da
Computação

Interface
HomemMáquina

Obrigatória

68

UFRGS

6

Ciência da
Computação

Interação
HomemComputador

Obrigatória

60

cenarização; modelos de
tarefas; modelos de usuário;
modelos de interação.
Concretização do projeto de
interface: storyboarding e
prototipação de interfaces;
ferramentas de apoio a
construção de interfaces.
Avaliação de sistemas
interativos: inspeção e testes
com usuários; aspectos éticos
na relação com os usuários.
Acessibilidade: interfaces
para dispositivos móveis;
usabilidade universal.
Sistema especificado versus
sistema implementado:
alternativas e estratégias de
projeto. Arquitetura de
sistemas de software:
particionamento da
especificação em programas;
distribuição dos programas;
sobre a rede de recursos
computacionais:
especificação das interfaces
dos programas; critérios de
qualidade; prototipagem.
Projeto das interfaces
humanas. Modularização:
particionamento do programa
em módulos; especificação
das interfaces entre módulos.
Conceitos, padrões ruins de
interação, interação homemmáquina, estilos de interação
princípios de projeto
(“design”), gestalt do objeto,
usabilidade: definição,
usabilidade: teoria e prática,
teste de usabilidade: estado da
arte (“surveys”), projeto na
web.
Conceitos básicos de
Interação HomemComputador: Interfaces,
Sistemas Interativos,
Usuários, Usabilidade,
Componentes de Software e
Hardware. Fundamentos
teóricos: Aspectos Cognitivos
e Ergonômicos. Projeto e
Prototipação de Interfaces:
Modelos, Métodos, Técnicas
e Ferramentas, Projeto
Baseado em Tarefas, Projeto
Centrado no Usuário e
Projeto Participativo,

157

UFRJ

USP

7

5

Ciência da
Computação

Interface
HumanoComputador

Obrigatória

60

Engenharia
de
Computação
e Informação

Interfaces
HomemMaquina

Obrigatória

75

Ciência da
Computação
IME

Engenharia de
Software

Obrigatória

-

Ciência da
Computação
IME

Princípios de
Interação
HomemComputador

Optativa

-

Integração com Engenharia
de Software. Avaliação de
Interfaces: tipos e técnicas de
avaliação. Interfaces Web,
Interfaces para Sistemas
Cooperativos e Novas
Tendências. Estudos de Caso
em Projeto e Avaliação de
Interfaces.
Introdução a interação
humano-computador; história
das interfaces humanocomputador, entendendo o
usuário e suas tarefas;
engenharia cognitiva;
engenharia semiótica;
princípios de projetos de
interfaces; projetando e
construindo interfaces
visuais; projeto participativo
de interfaces; interfaces para
Web; interfaces para grupos;
interfaces de voz; usabilidade,
ergonomia.
Fatores humanos em software
interativo: teoria, princípios e
regras básicas. Estilos
interativos. Linguagens de
comando. Manipulação
direta. Dispositivos de
interação. Padrões para
interface. Usabilidade:
definição e métodos para
avaliação
Gerenciamento de projeto.
Estimação de custos. Análise
e especificação de requisitos.
Especificações formais.
Interface com o usuário.
Modelagem de dados.
Técnicas e modelagens para
projeto e implementação:
arquitetura de projeto, projeto
estruturado, projeto orientado
a objetos. Gerenciamento de
versões e configurações.
Verificação: testes, revisões e
inspeções. Validação e
certificação de qualidade.
Manutenção. Documentação.
Serão abordados princípios de
projeto, implementação e
avaliação de interfaces
homem-computador. As aulas
teóricas serão
complementadas com o
estudo de interfaces de
sucesso e outras que
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Ciência da
Computação

Interação
Usuáriocomputador

Obrigatória

-

Ciência da
Computação

Seminários
Avançados em
Sistemas
Hipermídia e
Multimídia I

Optativa

-

fracassaram. Espera-se que o
aluno contribua com as
discussões apresentando suas
próprias dificuldades com o
uso de computadores. Os
conhecimentos adquiridos
serão explorados na prática
através de exercícios. A
disciplina também introduzirá
novos conceitos de interfaces,
que vão além das interfaces
gráficas comuns aos
computadores e aplicativos
atuais.
Introdução aos conceitos
fundamentais da interação
entre o usuário e o
computador. Definição de
usabilidade. Gerações de
interfaces e dos dispositivos
de interação - a evolução dos
tipos de interfaces para
interação usuáriocomputador. Aspectos
humanos. Aspectos
tecnológicos. Métodos e
técnicas de design. Ciclo de
vida da engenharia de
usabilidade. Heurísticas para
usabilidade. Ferramentas de
suporte. Métodos para
avaliação da usabilidade.
Padrões para interfaces.
Interação do usuário com
sistemas hipermídia.
Desenvolvimento prático em
avaliação e construção de
interfaces.
Entre os tópicos de interesse
estão: Banco de Dados
Multimídia, Protocolos
Multimídia, Sistemas
Operacionais Multimídia,
Sistemas Distribuídos
Multimídia, Interfaces
Multimídia, Sistemas de
Apoio ao Trabalho
Cooperativo Multimídia,
Armazenamento e
Recuperação de Dados
Multimídia, Visualização de
Informação Multimídia e
Hipermídia, Modelagem e
Autoria de Documentos
Hipermídia e Multimídia,
Autoria Automática de
Estruturas Hipertexto,
Engenharia de Hipertextos,
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Ciência da
Conputação

Seminários
Avançados em
Sistemas
Hipermídia e
Multimídia II

Optativa

-

Bacharelado
em
Informática

Interação
UsuárioComputador

Obrigatória

-

Avaliação de Documentos
Multimídia, Avaliação de
Estruturas Hipertexto.
Aplicações de Multimídia e
Hipermídia em Educação,
Engenharia de Software,
Trabalho Cooperativo, entre
outros.
Entre os tópicos de interesse
estão: Banco de Dados
Multimídia, Protocolos
Multimídia, Sistemas
Operacionais Multimídia,
Sistemas Distribuídos
Multimídia, Interfaces
Multimídia, Sistemas de
Apoio ao Trabalho
Cooperativo Multimídia,
Armazenamento e
Recuperação de Dados
Multimídia, Visualização de
Informação Multimídia e
Hipermídia, Modelagem e
Autoria de Documentos
Hipermídia e Multimídia,
Autoria Automática de
Estruturas Hipertexto,
Engenharia de Hipertextos,
Avaliação de Documentos
Multimídia, Avaliação de
Estruturas Hipertexto.
Aplicações de Multimídia e
Hipermídia em Educação,
Engenharia de Software,
Trabalho Cooperativo, entre
outros.
Introdução aos conceitos
fundamentais da interação
entre o usuário e o
computador. Definição de
usabilidade. Gerações de
interfaces e dos dispositivos
de interação - a evolução dos
tipos de interfaces para
interação usuáriocomputador. Aspectos
humanos. Aspectos
tecnológicos. Métodos e
técnicas de design. Ciclo de
vida da engenharia de
usabilidade. Heurísticas para
usabilidade. Ferramentas de
suporte. Métodos para
avaliação da usabilidade.
Padrões para interfaces.
Interação do usuário com
sistemas hipermídia.
Desenvolvimento prático em
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UFMG

UFPE

6

6

Bacharelado
em
Informática

Engenharia de
Software
Apoiada Por
Computador

-

Sistemas de
Informação

Engenharia
de Sistemas
Gráficos

Obrigatório

60

Ciência da
Computação

Engenharia De
Software

Obrigatório

60

Ciência da
Computação

Engenharia de
usabilidade

Optativa

60

Ciência da
Computação

Introdução à
interação
humanocomputador
Interfaces
usuariomaquina
Seminario em
midias e
interfaces
Topicos
avancados em
interface
Interfaces
gráficas
Interfaces
usuariomaquina
Interação

Optativa

60

Obrigatório

45

Optativa

45

Optativa

75

Ciência da
Computação
Ciência da
Computação
Ciência da
Computação
Ciência da
Computação
Engenharia
da
Computação
Sistemas de

avaliação e construção de
interfaces.
Estudo, análise e projeto de
ferramentas de suporte à
automatização das atividades
estudadas de Engenharia de
Sistemas de Informação e
metodologias de
programação. Uso intensivo
do computador para ensaiar e
criar protótipos dos módulos
em estudo.
O que é engenharia de
sistemas gráficos Interativos.
Tecnologia orientada a
objetos: conceitos básicos. O
método Booch de
desenvolvimento orientado a
objetos. Interfaces gráficas.
Pacotes e ambientes gráficos
bidimensionais e
tridimensionais.
Prova de correção de
programas. Especificação e
projeto de sistemas de
software. Teste e depuração
de software. Projeto e
implementação de um
sistema de porte médio.
Observação: No programa da
disciplina cita: Desenho da
interface de usuários.
Diretrizes básicas para
interfaces de usuário. Estilos
de interação.
Ementa variável, focalizando
tópicos em Ciência da
Computação.
Ementa de conteúdo variável,
focalizando tópicos em
Ciência da Computação.

Optativa

45

Optativa

60

Fundamentos da interação
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UNICAMP

5

Informação

humanocomputador

Ciência da
Computação

Projeto de
Sistemas de
Informação

-

-

Ciência da
Computação

Construção de
Interfaces
HomemComputador

-

-

Ciência da
Computação

Tecnologias da
Informação

-

-

Ciência da
Computação

Construção de
Interfaces
HomemComputador

-

-

Engenharia
da
Computação

Construção de
Interfaces
HomemComputador

-

-

humano-computador. Noções
do design de interação.
Design centrado no
Usuário. Fatores humanos.
Princípios de usabilidade.
Análise e projeto de Sistemas
de Informação usando
técnicas de Bancos de Dados,
Interface HumanoComputador e Engenharia de
Software.
Introdução a Interfaces
Homem-Computador (IHC).
Aspectos humanos. Aspectos
tecnológicos. Métodos de
técnicas de design.
Ferramentas de suporte.
Avaliação.
Organizações de dados,
organizações de
computadores, estruturas de
programas, fundamentos de
bancos de dados, noções de
redes, internet, interface ser
humano-computadores,
impacto social da
computação.
Introdução a Interfaces
Homem-Computador (IHC).
Aspectos humanos. Aspectos
tecnológicos. Métodos de
técnicas de design.
Ferramentas de suporte.
Avaliação.
Introdução a Interfaces
Homem-Computador (IHC).
Aspectos humanos. Aspectos
tecnológicos. Métodos de
técnicas de design.
Ferramentas de suporte.
Avaliação.
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APÊNDICE B –

DICIONÁRIO DE DADOS

Entidade PESSOA
A entidade PESSOA é utilizada para armazenar informações dos usuários que utilizam o
sistema.
Tabela 1. Dicionário de dados da entidade PESSOA
Chave Entidade

Tipo

Descrição

PK

id_pessoa
tipo_usuario

integer
integer

nome
email
senha
instituição
disciplina
semestre
validado

varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
integer
integer

Identificador único de usuário
Identificador ao tipo de usuário (1professor / 2- aluno)
Nome do usuário
E-mail do usuário
Senha do usuário
Instituição de ensino do usuário
Disciplina do usuário
Semestre em que o usuário se encontra
Identificador de cadastro válido (1validado / 0- não validado)

Entidade EQUIPE
A entidade EQUIPE armazena informações sobre as equipes formadas pelo professor.
Tabela 2. Dicionário de dados da entidade EQUIPE
Chave Entidade

Tipo

Descrição

PK

integer
varchar
integer
varchar

Identificador único de equipe
Nome da equipe
Referência ao professor da equipe
Data de criação da equipe

FK

id_equipe
nome
id_professor
data

Entidade EQUIPE_ALUNO
A entidade EQUIPE_ALUNO armazena informações sobre os alunos cadastrados na
equipe.
Tabela 3. Dicionário de dados da entidade EQUIPE_ALUNO
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Chave

Entidade

PK,FK id_equipe
PK,FK id_pessoa

Tipo

Descrição

integer
integer

Referência à equipe
Referência ao aluno

Entidade FASES
A entidade FASES armazena informações sobre as fases do ciclo de vida de engenharia
de usabilidade.
Tabela 4. Dicionário de dados da entidade FASES
Chave Entidade

Tipo

Descrição

PK

integer
varchar
integer

Identificador único da fase
Nome da fase
Referência à fase

FK

id_fase
nome
fase_pai

Entidade EQUIPE_FASE
A entidade EQUIPE_FASE armazena informações sobre as fases referentes a uma
equipe.
Tabela 5. Dicionário de dados da entidade EQUIPE_FASE
Chave

Entidade

PK,FK id_fase
PK,FK id_equipe

Tipo

Descrição

integer
integer

Referência à fase
Referência à equipe

Entidade NOTA
A entidade NOTA armazena as notas do aluno de acordo com a equipe e a fase jogada.
Tabela 6. Dicionário de dados da entidade NOTA
Chave

Entidade

PK,FK id_equipe
PK,FK id_pessoa
nota
comentários
PK,FK id_fase

Tipo

Descrição

integer
integer
decimal
text
integer

Referência à equipe
Referência ao aluno
Nota atribuída ao aluno
Comentário do professor
Referência à fase
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Entidade DESEMPENHO
A entidade DESEMPENHO armazena o desempenho geral do aluno de acordo com a
equipe.
Tabela 7. Dicionário de dados da entidade DESEMPENHO
Chave

Entidade

PK,FK id_equipe
PK,FK id_pessoa
desempenho

Tipo

Descrição

integer
integer
decimal

Referência à equipe
Referência ao aluno
Desempenho geral do aluno

Entidade DOCUMENTO_ALUNO
A entidade DOCUMENTO_ALUNO armazena informações sobre os protótipos
desenvolvidos, pelo aluno, na ferramenta.
Tabela 8. Dicionário de dados da entidade DOCUMENTO_ALUNO
Chave

Entidade

PK,FK id_pessoa
PK,FK id_equipe
PK,FK nome_documento
conteudo
pagina_inicial

Tipo

Descrição

integer
integer
varchar
text
integer

Referência ao aluno
Referência à equipe
Nome do documento
Conteúdo do documento
Identificador de início do documento

Entidade ARQUIVOS
A entidade ARQUIVOS armazena informações sobre os protótipos (baixa, média e alta
fidelidade) enviados pelos alunos através da ferramenta.
Tabela 9. Dicionário de dados da entidade ARQUIVOS
Chave Entidade

Tipo

Descrição

PK
FK
FK

integer
integer
integer
integer

Identificador único do protótipo
Referência ao aluno
Referência à equipe
Identificador de tipo de protótipo

id
id_aluno
id_equipe
tipo_prototipo

Entidade DADOS_ARQUIVO
A entidade DADOS_ARQUIVO armazena informações sobre arquivos enviados pelos
alunos.
Tabela 10. Dicionário de dados da entidade DADOS_ARQUIVO
Chave

Entidade

Tipo

Descrição
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PK,FK id_arquivo
nome_arquivo
tamanho
caminho

integer
varchar
integer
varchar

Referência ao protótipo
Nome do arquivo
Tamanho do arquivo
Localização do arquivo no servidor

Entidade TELAS_AVALIACAO
A entidade TELAS_AVALIACAO armazena informações sobre as imagens apresentadas
na fase de avaliação.
Tabela 11. Dicionário de dados da entidade TELAS_AVALIACAO
Chave Entidade

Tipo

Descrição

PK

integer
varchar

Identificador único da imagem
Localização do arquivo no servidor

id_tela
caminho_arquivo

Entidade TELAS_HEURISTICAS
A entidade TELAS_HEURISTICAS armazena informações sobre heurísticas identificadas
em uma imagem da fase de avaliação.
Tabela 12. Dicionário de dados da entidade TELAS_HEURISTICAS
Chave Entidade

Tipo

Descrição

PK
FK
FK

integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
varchar

Identificador único da área da heurística
Referência à imagem
Referência à heurística
Largura da área
Altura da área
Margem superior em relação à imagem
Margem esquerda em relação à imagem
Cor de borda da área

id_area
id_tela
id_heuristica
largura
altura
top
left
border_color

Entidade HEURITSICAS
A entidade HEURISTICAS armazena informações sobre as heurísticas apresentadas na
ferramenta.
Tabela 13. Dicionário de dados da entidade HEURISTICAS
Chave Entidade

Tipo

Descrição

PK

integer
varchar

Identificador único da heurística
Nome da heurística

id_heuristica
nome

Entidade RESPOSTA_HEURISTICAS
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A entidade RESPOSTA_HEURISTICAS armazena informações sobre as respostas do
aluno na fase de avaliação.
Tabela 14. Dicionário de dados da entidade RESPOSTA_HEURISTICAS
Chave

Entidade

PK,FK id_equipe
PK,FK id_aluno
PK,FK id_area
id_heuristica
timestamp

Tipo

Descrição

integer
integer
integer
integer
integer

Referência à equipe
Referência ao aluno
Referência à área da imagem
Identificador respondido pelo aluno
Data salva no formato UNIX timestamp

Entidade TELAS_LINK
A entidade TELAS_LINK armazena informações sobre links identificados em uma imagem
da fase de avaliação de requisitos.
Tabela 15. Dicionário de dados da entidade TELAS_LINK
Chave Entidade

Tipo

Descrição

PK
FK

integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer

Identificador único do link
Referência à imagem
Largura da área
Altura da área
Margem superior em relação à imagem
Margem esquerda em relação à imagem
Referência à imagem que será buscada

FK

id_link
id_tela
largura
altura
top
left
linkto

Entidade TIPO_REQUISITO
A entidade TIPO_REQUISITO armazena informações sobre os tipos de requisitos
encontrados na ferramenta.
Tabela 16. Dicionário de dados da entidade TIPO_REQUISITO
Chave Entidade

Tipo

Descrição

PK

integer
varchar

Identificador único do tipo de requisito
Nome do tipo de requisito

id_tipo
nome_tipo

Entidade REQUISITOS_USABILIDADE
A entidade REQUISITOS_USABILIDADE armazena informações sobre os requisitos
encontrados na fase de análise de requisitos.
Tabela 17. Dicionário de dados entidade REQUISITOS_USABILIDADE
Chave Entidade

Tipo

Descrição
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PK
FK

id_requisito
conteudo_requisito
tipo_requisito
valor_resposta

integer
text
integer
tinyint

Identificador único do requisito
Descrição do requisito
Referência ao tipo de requisito
Identificador de resposta (verdadeiro ou
falso)

Entidade RESPOSTA_REQUISITOS
A entidade RESPOSTA_REQUISITOS armazena as informações sobre as respostas do
aluno na fase de análise de requisitos.
Chave

Entidade

PK,FK id_equipe
PK,FK id_aluno
PK,FK id_requisito
timestamp

Tipo

Descrição

integer
integer
integer

Referência à equipe
Referência ao aluno
Referência ao requisito
Data salva no formato UNIX timestamp

Entidade PROGRESSO
A entidade PROGRESSO armazena informações sobre o status do aluno no jogo.
Chave

Entidade

PK,FK id_equipe
PK,FK id_pessoa
fase_1

Tipo

Descrição

integer
integer
tinyint

Referência à equipe
Referência ao aluno
Identificador de progresso na fase um(0não concluído / 1- concluído)
Identificador de progresso na fase dois
para cada uma das etapas disponíveis (1
e/ou 2 e/ou 3)
Identificador de progresso na fase três(0não concluído / 1- concluído)

fase_2

varchar

fase_3

tinyint
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APÊNDICE C –
REQUISITOS

Imagem

GUIA DE ESTILO DA FASE DE ANÁLISE DE

Requisitos
Observação: Esta imagem serve para auxiliar o
jogador nesta fase do jogo.

O ambiente do banco é silencioso e com poucas
pessoas então a demanda mental do caixa estará
totalmente voltada ao sistema. (Falso)
As tarefas devem permitir interrupções já que o caixa
pode ser interrompido por clientes ou fatores externos
como telefone, por exemplo. (Verdadeiro)
As tarefas na interface do sistema não deverão
permitir interrupções. (Falso)
O ambiente do banco costuma não ter muitos ruídos
já que há movimentação de poucas pessoas na
agência. (Falso)
Um desconto de cheque deverá ser realizado em até 5
minutos. (Falso)
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Observação: Esta imagem auxilia indiretamente nos
requisitos relacionados à “Análise do Contexto da
Tarefa”.

A prevalência do uso de óculos e da idade, em geral
mais velha, destes usuários também sugere que o
texto e os símbolos devem ser grandes. (Verdadeiro)
O sistema não deve ter letras pequenas. (Verdadeiro)
Em caso de falha numa operação o sistema deve
retornar uma mensagem de erro ao caixa sobre a
falha e como se recuperar de tal problema.
(Verdadeiro)
Visibilidade do status do sistema. (Verdadeiro)

Observação: Esta imagem auxilia indiretamente nos
requisitos relacionados a “Análise do Contexto da
Tarefa”.
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Observação: Esta imagem auxilia indiretamente nos
requisitos relacionados à “Análise do Contexto da
Tarefa”.

Observação: Esta imagem auxilia indiretamente nos
requisitos relacionados à “Análise do Contexto da
Tarefa”.

O fato de que a maioria dos caixas é do sexo
masculino não há preocupação quanto à consideração
de uma significativa incidência de daltonismo.
(Falso)
Como os usuários são jovens não há necessidade de
utilização de ícones grandes. (Falso)
Não é necessário ter textos de ajuda porque os caixas
são familiarizados com uso de computadores. (Falso)
As telas devem ter observações nos rótulos dos
campos para auxiliar o caixa a preencher informações
devido à variação no nível de conhecimento de
informática dos usuários. (Verdadeiro)

171

Para cada operação haverá uma checagem de
segurança para saber se é o próprio caixa realizando a
operação. (Verdadeiro)

As cores utilizadas pela interface devem ser limitadas
em até 256 cores. (Verdadeiro)
As telas da interface poderão ter tamanhos adequados
à resolução de monitores de 1920x1200. (Falso)
As telas de interface podem utilizar até 16 bits de cor.
(Falso)
As máquinas dos caixas terão teclado numérico
disponível para utilização por clientes. (Verdadeiro)
As telas da interface poderão ter tamanhos adequados
à resolução de monitores de 1024 por 768.
(Verdadeiro)

A prevalência do uso de óculos e da idade, em geral
mais velha, destes usuários também sugere que o
texto e os símbolos devem ser grandes. (Verdadeiro)
Usuários se mostram motivados ao uso do
computador. (Falso)
Muitos usuários afirmaram ter pouca capacidade de
digitação na qual a interface deve exigir o mínimo de
atividade de digitação possível. (Verdadeiro)
Não é necessário ter textos de ajuda porque os caixas
são familiarizados com uso de computadores. (Falso)
A baixa habilidade de leitura devido à prevalência de
usuários que utilizam óculos sugere que devem ser
utilizados mais ícones do que textos. (Verdadeiro)
O sistema não deve ter letras pequenas. (Verdadeiro)
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A tarefa referente a depósito não será freqüentemente
utilizada. (Falso)
A interface deve destacar a atenção do caixa ao
realizar a digitação de valores financeiros já que
registros efetuados incorretamente acarretam em
prejuízos ao banco ou a clientes. (Verdadeiro)
Um desconto de cheque deverá ser realizado em até 5
minutos. (Falso)
Devido ao pouco uso do software, a interface gráfica
não pode requerer que o usuário se lembre da
seqüência de passos para completar uma tarefa.
(Falso)
Um depósito deverá ser realizado em até 3 minutos.
(Falso)
A satisfação dos usuários deve ser maior que 70%.
(Verdadeiro)
O número de reclamações quanto à utilização do
sistema deve permanecer pelo menos igual quanto à
utilização do sistema antigo. (Falso)
Um depósito deverá ser realizado em até 1 minuto.
(Verdadeiro)
O número de erros no fechamento do caixa deve ser
no máximo de 10%. (Verdadeiro)
Um desconto de cheque deverá ser realizado em até 1
minuto e meio. (Verdadeiro)
Devido ao pouco uso do software, a interface gráfica
não pode requerer que o usuário se lembre da
seqüência de passos para completar uma tarefa.
(Falso)
Estética e design minimalista. (Falso)
Reconhecimento em vez de memorização.
(Verdadeiro)
Compatibilidade do sistema com o mundo real.
(Falso)
Visibilidade do status do sistema. (Verdadeiro)
Prevenção de erros. (Verdadeiro)
Ajuda e documentação. (Verdadeiro)
Flexibilidade e eficiência de uso. (Verdadeiro)
Ajuda os usuários a reconhecer, diagnosticar e
recuperar-se de erros. (Falso)
Controle do usuário e liberdade. (Verdadeiro)
Consistência e padrões. (Falso)
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As cores utilizadas pela interface devem ser limitadas
em até 256 cores. (Verdadeiro)
As telas da interface poderão ter tamanhos adequados
à resolução de monitores de 1920x1200. (Falso)
As janelas do sistema poderão seguir os estilos do
Microsoft Windows. (Verdadeiro)
As telas de interface podem utilizar até 16 bits de cor.
(Falso)
As máquinas dos caixas terão teclado numérico
disponível para utilização por clientes. (Verdadeiro)
Poderão ser utilizados efeitos sonoros com alertas do
sistema. (Falso)
Poderão ser utilizados gráficos em 3D para geração
de alguns relatórios. (Falso)
As telas da interface poderão ter tamanhos adequados
à resolução de monitores de 1024 por 768.
(Verdadeiro)
As telas da interface devem seguir os estilos do
Microsoft-DOS. (Falso)
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APÊNDICE D – GUIA DE ESTILO DA FASE DE
IMPLEMENTAÇÃO
Prisma 3D App
Style guide
Versão 1.0
Histórico de Revisão
Data
01/05/2011
05/05/2011

Versão
Descrição
1.0
Definição inicial do style guide
1.1
Modificações solicitadas

Autor
André Gurgel
Vera Verdão

Propósito
A rede de cinemas Prisma 3D deseja desenvolver um aplicativo para Apple Iphone para que o
público em geral possa ter em seu próprio celular a programação das 8 filiais, sendo que 3 delas tem
a tecnologia 3D disponível. Além disso, o aplicativo deve permitir ao usuário comprar ingressos
através de créditos pré-pagos.
O aplicativo deve permitir o usuário:
• Ver a programação das salas;
• Verificar informações sobre as salas como lugares disponíveis e preços;
• Efetuar o cadastro como cliente do cinema;
• Efetuar compra de ingressos.

Perfil do usuário
Considerando que o projeto tem como foco os clientes do cinema, buscou-se definir o seu perfil.
Para tanto, foram selecionados 10 clientes cadastrados no programa de fidelidade do cinema que
representam os perfis em geral dos clientes do cinema. A tabela 1 apresenta os resultados.
Tabela 1. Análise das tarefas
Nome
Idade

Sexo

Formação
Profissional

Joana Silveira

18

Feminino

Rodrigo dos
Santos

23

Masculino

Maria
Oliveira
Caio Schimit

28

Feminino

25

Masculino

Ensino médio
completo
Formado em
Publicidade e
Propaganda
Formada em
Jornalismo
Ensino médio

Experiência
Óculos
com
Aplicativo de
Celular
Uso
Sim
freqüentemente
Uso raramente Sim

Não uso

Não

Uso raramente

Sim
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Roberto
Daphner
Ana Carla
Arantes
Manuela Dias

17

Masculino

15

Feminino

21

Feminino

José Camargo

18

Masculino

Roberta
Silveira
Jonas Bach

15

Feminino

19

Masculino

completo
Cursa ensino
médio
Cursa ensino
médio
Cursa
Medicina
Cursa
ciências
contábeis
Cursa ensino
médio
Ensino médio
completo

Uso raramente

Não

Uso raramente

Não

Uso raramente

Sim

Uso raramente

Sim

Uso raramente

Sim

Uso raramente

Sim

Baseado nestes dados conclui-se que:
• O público em geral é jovem;
• Possui sexo variado;
• Nível de escolaridade com ensino médio, cursa ensino superior ou já é formado;
• A maioria utiliza óculos então se presume que possuem problemas de visão;
• Possuem em geral pouca experiência com uso de aplicativos para celular.

Análise do contexto da tarefa
Atualmente, o cinema realiza a venda de ingressos somente a partir da bilheteria. Para a consulta da
programação e vagas, os clientes devem ligar para o atendimento do cinema ou verificar os cartazes
no mural do cinema. Assim, a partir de observação da bilheteria e hall do cinema, bem como
entrevistas com os funcionários, mapeou-se as tarefas conforme Tabela 2.
Tabela 2. Análise das tarefas
Ator
Gatilho
Caso de Uso
(Usuário)
(Tarefa)
Caixa

Cliente se
dirige ao
caixa para
compra de
ingressos.

Caixa registra venda
de ingresso na
quantidade, horário
e filme desejado
pelo cliente.

Cenário da Tarefa

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Atende ao cliente
Informar o filme escolhido.
Informa ao cliente quais os
horários disponíveis para o
filme escolhido.
Informa a quantidade de
ingressos solicitados.
Verifica se há lugares
disponíveis para a compra do
cliente.
Informa quais lugares foram
escolhidos.
Registra a venda para os
lugares desejados.
Recebe o dinheiro e finaliza a
venda.

Erros,
problemas,
comentários
Caixa necessita
fazer esta
tarefa diversas
vezes por dia.
Uma compra
pode demorar
mais de 3
minutos.
Há uma
freqüência
grande de
interrupções e
distrações
durante a
tarefa.
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Atendente

Cliente

Cliente liga
para o
atendimento
do cinema.

Verifica
tabela de
filmes no
mural do
cinema para
verificar
programação

Atendente realiza
atendimento por
telefone a clientes
que desejam saber
se há lugares
disponíveis para um
filme em certo
horário.

Cliente se dirige ao
mural do cinema
para verificar os
filmes e horários
disponíveis.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

Atende ao telefone.
Seleciona o filme solicitado
pelo cliente.
Informa ao cliente quais os
horários disponíveis para o
filme escolhido.
Informa ao cliente a
quantidade de lugares
disponíveis.

Seleciona no mural o filme
desejado.
Verifica horários disponíveis
para o filme.

Atendente
necessita fazer
esta tarefa
diversas vezes
por dia.
Um
atendimento
pode levantar
mais de 4
minutos.
A ligação pode
estar ruim e
algum dado
pode ser
compreendido
incorretamente.
Cliente muitas
vezes esquece
o horário do
filme.

A partir do conhecimento das tarefas conforme realizadas atualmente, tem-se a Análise Hierárquica
das Tarefas vinculadas a aplicação conforme Figura 1.
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Figura 1. Análise Hierárquica da Tarefa

Capacidades e limitações da plataforma
O projeto prevê que o aplicativo funcione para iPhone. Assim, tem-se na Tabela 3 as principais
características da plataforma.
Tabela 3. Descrição da plataforma
Capacidade
Suportado
Tamanho da tela
Cor
Sistema Operacional
Dispositivos de entrada
Windowing
Multi-tarefa
Processador (MHZ)

640 pixel por 960 pixel
16 milhões
iPhone OS X
Monitor touchscreen
X
X
Apple A4

Possível com
esforço

Não possível

178

Memória RAM
Rede
Som
Placa de vídeo com suporte
3D

32768 MB
X
X
X

Princípios gerais do projeto
Todas as tarefas do aplicativo
Critérios
Feedback imediato: A maioria dos usuários
possuem em geral pouca experiência com uso
de aplicativos para celular. A interface deve
relatar ao usuário o recebimento de todas as
entradas por ele efetuadas.
Legibilidade: A maioria dos usuários utiliza
óculos então se presume que possuem
problemas de visão. Os textos das interfaces
devem ser elaborados com letras claras e fundo
escuro.
Densidade informacional: A maioria dos
usuários possuem em geral pouca experiência
com uso de aplicativos para celular. Os
usuários podem encontrar dificuldades para
filtrar a informação de que necessitam em uma
tela carregada, por isto, a carga de
memorização deve ser minimizada.
Compra de ingresso
Critérios
Controle explícito: O usuário deve estar no
controle
dos
acontecimentos
podendo
interromper, cancelar reiniciar ou finalizar a
tarefa a qualquer momento.

Ver a programação das salas
Critérios
Ações mínimas: Minimiza e simplifica um
conjunto de ações necessárias para o usuário
realizar a tarefa.

Recomendação
Feedback das ações do usuário: É
recomendado que cada entrada do usuário leve
o sistema a produzir feedback imediato e
perceptível.
Interface não “miniaturizada”: A interface deve
ser projetada para celular, considerando as
limitações físicas do equipamento e a
perspectiva do usuário móvel.
Facilidade de navegação: a capacidade limitada
das telas, as interrupções freqüentes e a
possível falta de atenção contribuem para que o
usuário móvel se perca com maior freqüência
na navegação. Assim, é importante definir
estruturas de informação e de comando
bastante simples, de modo a que elas sejam
compreendidas e lembradas facilmente.

Recomendação
Apoio às ações do usuário: Deve ser facilitado
as ações de entrada de dados e de comandos
por meio de recursos que proporcionem a
diminuição de sua carga de trabalho como, por
exemplo, valores default, etc.

Recomendação
Minimização de custo e carga de trabalho: o
tempo de acesso e o custo dos serviços são
fatores críticos para o usuário móvel. Portanto,
é importante reduzir o ním

Cadastro de usuário
Critérios
Recomendação
Proteção contra erros: Diz respeito aos
mecanismos empregados para detectar e
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prevenir os erros de entradas de dados ou de
comandos.
Qualidade das mensagens de erro: A qualidade
das mensagens favorece o aprendizado do
sistema.

Objetivos de usabilidade
Objetivo de Usabilidade
Objetivo #: 1
Tarefa: Comprar ingresso

Metas de facilidade de aprendizagem
Prioridade

Definições operacionais:
Especialista: terceira experiência
Novato: Duas primeiras experiências
Aprendiz: Desempenho livre de erros
Satisfação: 1=muito insatisfeito
4 = neutro, 7 = muito satisfeito
Definição de prioridade:
1 = Necessário para release
2 = Importante se não for custoso
3 = Desejável se for fácil

1

Medida
Tempo Novato
Tentativas de Novato
Erros de Novato

Objetivo
3

Metas de facilidade de uso
Prioridade
1
1

Medida
Tempo do
Especialista
Erros do Especialista

Objetivo
<= 2 min.
0

Metas de satisfação
Prioridade
3
3

Medida
Especialista
Novato

Objetivo
6
5
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APÊNDICE E –

Imagem

IMAGENS PARA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Heurística

Estética e design
minimalista
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Visibilidade
status

e
do

sistema

Flexibilidade

e

eficiência de uso
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Prevenção

de

erros

Reconhecimento
em

vez

memorização

de
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Ajuda
usuários

os
a

reconhecer,
diagnosticar

e

recuperar-se de
erros

Compatibilidade
do sistema com
o mundo real
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Compatibilidade
do sistema com
o mundo real

Consistência e
padrões
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Ajuda
documentação

e
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APÊNDICE F –

AVALIAÇÃO DE ESPECIALISTA

A avaliação do UsabilityGame foi realizada por um especialista da área, a Professora Renate
Raabe no qual é mestre em Engenharia de Usabilidade e é professora da disciplina de Engenharia de
Requisitos do curso de Ciências da Computação da UNIVALI de Itajaí.. Para conduzir a avaliação
foi utilizado o instrumento proposto por Aguiar (2010) mantendo todos os critérios. No entanto,
algumas adaptações na forma de avaliação foram realizadas, especificamente: (i) a escala de
avaliação permite três pontuações (atende, atende parcialmente e não atende); (ii) criou-se
avaliações parciais, permitindo verificar o atendimento a cada seção proposta.
A avaliação foi realizada nos dias 11/07/2011 e 13/07/2011, durante 3 horas, obtendo-se os
resultados relatados na seqüência.
No que tange as especificações funcionais o UsabilityGame obteve avaliação 6.96, sendo
que cada aspecto foi avaliado conforme ilustrado na Figura 1.
Especificações Funcionais

Figura 1. Gráfico de especificações funcionais.
As exigências de conteúdo do UsabilityGame foram avaliadas em 6.0, conforme a Figura 2.
Exigências de Conteúdo
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Figura 2. Gráfico de exigências de conteúdo.
No item motivação intrínseca o UsabilityGame obteve avaliação 10.0, conforme pode ser
observado na Figura 3.
Motivação Intrínseca

Figura 3. Gráfico de motivação intrínseca.
Como resultado geral da avaliação, o UsabilityGame obteve pontuação 7.65, sendo esta
calculada a partir dos resultados das avaliações parciais, conforme figura 4.
Avaliação UsabilityGame
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Figura 4. Gráfico da Avaliação Geral.
Como se pode perceber, de maneira geral, o UsabilityGame obteve uma boa avaliação. No
entanto, o aspecto avaliado com maior necessidade de melhoria refere-se a “Exigências de
conteúdo”. Neste ponto, a especialista sugeriu inserir mais informações relacionadas a proposta
pedagógica do jogo, como por exemplo, explicitar no tutorial os objetivos educacionais e incorporar
no jogo acesso a conteúdo.
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APÊNDICE G –

TERMO DE CONCORDÂNCIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado (a) para participar de uma avaliação de um Jogo
Educacional,

por

estar

regularmente

matriculado

na

disciplina

de

_________________________________ e sua participação não é obrigatória.
A presente pesquisa tem por objetivo avaliar o efeito de aprendizagem no uso de
um Jogo Educacional.
Sua colaboração nesta pesquisa consistirá em assistir uma aula sobre requisitos de
usabilidade, ciclo de vida de usabilidade e avaliações heurísticas, responder aos questionários,
avaliações e participar de uma dinâmica.
Não foram identificados quaisquer riscos na participação deste experimento.
Você não terá qualquer despesa com a participação na pesquisa, e, igualmente não
receberá nenhum valor em dinheiro para tanto.
Os benefícios relacionados com a sua participação são de aprendizagem /
conhecimento dos conceitos quanto a requisitos de usabilidade, ciclo de vida de usabilidade e
avaliações heurísticas.
Você é responsável pelas informações prestadas e livre para interromper a
participação na pesquisa a qualquer momento, sem a necessidade de justificar a decisão
tomada e isso não afetará sua relação com o pesquisador e/ou com a instituição de ensino.
As informações obtidas através dessa pesquisa são confidenciais e fica assegurado
o sigilo de sua participação, sendo que todos os dados posteriormente divulgados serão
identificados por meio de números, letras ou códigos, sem qualquer identificação dos sujeitos
participantes.
_____________________________________
Leonardo Waltrick Sommariva
Pesquisador
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO

Eu, _______________________________________, inscrito (a) no RG sob n.º ______________________________, li
e/ou ouvi o esclarecimento acima, compreendi o objetivo do estudo e quais procedimentos
serei submetido (a). A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo.
Entendi que sou responsável pelas informações prestadas e livre para interromper a
participação na pesquisa a qualquer momento, sem justificar a decisão tomada e isso não
afetará a minha relação com o pesquisador e/ou instituição de ensino. Sei que o meu nome
não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.
Diante disso, concordo em participar da pesquisa e assino o presente Termo de
Consentimento em duas vias de igual teor.
Local e data.
_____________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa

191

APÊNDICE H –

QUESTIONÁRIO DE PERFIL

Questionário de Perfil do Participante

Nome: _________________________________________________________
Semestre: _____________________________________________________
Universidade: ________________________________________________
Prezado acadêmico, em relação ao ser perfil responda as seguintes perguntas:
1) Você é acadêmico do curso de:
( ) B. S.c. em Ciência da Computação.
( ) B. S.c. em Engenharia de Computação.
( ) B. S.c. em Sistemas de Informação.
( ) B. S.c. em outro curso na área de computação. Qual?:_____________________________
( ) B. S.c. em outro curso. Qual?:________________________________________________________
( ) Tecnólogo em outro curso. Qual?:__________________________________________________
2) Você já é graduado em outro curso?
( ) Não.
( ) Sim. Qual curso?:_____________________________________________.
3) Você possui alguma certificação?
( ) Não
( ) Sim. Qual?
( ) HFI-Certified Usability Analyst
( ) Outra certificação. Qual?:_________________________________________________.
4) Você já participou de algum curso ou treinamento específico em usabilidade?
( ) Não
( ) Sim. Qual?: _________________________________________.
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5) Você trabalha na área de Computação / Informática?
( ) Não.
( ) Sim. Em que e quanto tempo?
( ) como Técnico de suporte ao usuário. Por _____ anos e _____ meses.
( ) como Técnico de manutenção de hardware. Por _____ anos.
( ) como Técnico de manutenção de software. Por _____ anos.
( ) como Programador. Por _____ anos.
( ) como Projetista. Por _____ anos.
( ) como Analista. Por _____ anos.
( ) como Arquiteto. Por _____ anos.
( ) como Testador. Por _____ anos.
( ) como Gerente de projetos. Por _____ anos.
( ) como Consultor. Por _____ anos.
( ) como Instrutor de treinamentos. Por _____ anos.
( ) como Engenheiro de Usabilidade. Por _____ anos.
( ) como Analista de Qualidade. Por _____ anos.
( ) Outros. Qual?:____________________________________. Por _____ anos.
( ) Nenhum.
6) Qual o seu conhecimento atual sobre Engenharia de Usabilidade?
( ) Nenhum
( ) Tenho pouco conhecimento do assunto
( ) Conheço o básico
( ) Aplico na prática com dependência de outros
( ) Aplico na prática sem dependência de outros
( ) Tenho bastante conhecimento do assunto
( ) Sei tudo sobre o assunto
7) Como você considera a área de Engenharia de Usabilidade?
( ) Nada importante
( ) Pouco importante
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( ) Importante
( ) Muito importante
8) Você tem interesse em aprender sobre Engenharia de Usabilidade?
( ) Nada interessado
( ) Pouco interessado
( ) Interessado
( ) Muito interessado
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APÊNDICE I –

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DO JOGO
Questionário de Percepção do Jogo

Nome: _________________________________________________________
Semestre: _____________________________________________________
Universidade: ________________________________________________
Prezado acadêmico, em relação ao jogo educacional UsabilityGame, relacione a escala
Likert abaixo com as afirmações das questões a seguir.
1. Discordo totalmente
2. Discordo parcialmente
3. Não discordo nem concordo
4. Concordo parcialmente
5. Concordo totalmente
1) O jogo foi atrativo e interessante de jogar.
Resposta: ___________.
2)

O jogo ensinou requisitos de usabilidade.

Resposta: ___________.
3)

O jogo ensinou desenvolvimento de protótipos.

Resposta: ___________.
4)

O jogo ensinou avaliação heurística.
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Resposta: ___________.
5)

O jogo ensinou ciclo de vida de usabilidade.

Resposta: ___________.
6)

O jogo forneceu informação suficiente sobre usabilidade.

Resposta: ___________.
7)

O jogo apresentou um grau de dificuldade adequado para o aprendizado.

Resposta: ___________.
8)

A duração do jogo foi adequada.

Resposta: ___________.
9)

A idéia de ensinar usabilidade através de um jogo simulador foi adequada.

Resposta: ___________.
10)

A contextualização apresentada pelo jogo foi adequada.

Resposta: ___________.
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APÊNDICE J –

PRÉ-TESTE
Pré-Teste

Nome: _________________________________________________________
Semestre: _____________________________________________________
Universidade: ________________________________________________
Questões

Assunto

Nível da taxonomia de
Bloom

1a4

Avaliação Heurística

Aplicar

5a8

Ciclo de Vida de Usabilidade

Entender

9 a 12

Análise de Requisitos

Entender

13 a 16

Prototipação

Aplicar

As alternativas corretas estão em negrito
1) Analisando a imagem abaixo qual a heurística que se aplica com o erro de
usabilidade encontrado?
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(
(
(
(
(

) Visibilidade do status do sistema
) Estética e design minimalista
) Prevenção de erros
) Flexibilidade e eficiência de uso
) Compatibilidade do sistema com o mundo real

2) Analisando a imagem abaixo qual a heurística que se aplica com o erro de
usabilidade encontrado?
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(
(
(
(
(

) Visibilidade do status do sistema
) Compatibilidade do sistema com o mundo real
) Controle do usuário e liberdade
) Consistência e padrões
) Estética e design minimalista

3) Analisando a imagem abaixo qual a heurística que se aplica com o erro de
usabilidade encontrado?

199

(
(
(
(
(

) Estética e design minimalista
) Compatibilidade do sistema com o mundo real
) Ajuda e documentação
) Prevenção de erros
) Controle do usuário e liberdade

4) Analisando a imagem abaixo qual a heurística que se aplica com o erro de
usabilidade encontrado?
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(
(
(
(
(

) Visibilidade do status do sistema
) Consistência e padrões
) Reconhecimento em vez de memorização
) Estética e design minimalista
) Ajuda e documentação

5) Assinale a alternativa em que as etapas do ciclo de vida de usabilidade são
executadas na ordem correta:
( ) “Instalação”, “Projeto, testes e implementação” e “análise de requisitos”
( ) “Análise de requisitos”, “Instalação”, “Projeto, testes e implementação”
( ) Análise de requisitos”, “Projeto, testes e implementação” e “Instalação”
( ) “Projeto, testes e implementação”, “Análise de requisitos”, “Instalação”
( ) Nenhuma das anteriores
6) Considerando as seguintes técnicas:
I- Entrevistas
II- Questionários
III- Observação do usuário
IV- Avaliação heurística
V- Análise de capacidades e restrições da plataforma
São técnicas empregadas na análise de requisitos de usabilidade:
( ) somente as I, II e V
( ) somente as I, II e III
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( ) somente as I, II, III e IV
( ) somente as I, II, IV e V
( ) somente as I, II, III e V
7) Sobre a etapa de Análise de Requisitos do Ciclo de Vida de Usabilidade é correto
afirmar:
( ) É a etapa onde ocorre a validação dos requisitos
( ) É a etapa onde ocorre o desenvolvimento de um protótipo de baixa fidelidade
( ) Os resultados desta etapa são utilizados para especificar o contexto de uso e
a usabilidade pretendida pelo sistema
( ) Nesta etapa são descobertos problemas de última hora e prepara um novo realese
do produto
( ) É a etapa onde ocorre a avaliação heurística de uma interface
8) Sobre a etapa Projetos, Testes e Implementação do Ciclo de Vida de Usabilidade é
incorreto afirmar:
( ) O nível 1 desta etapa é a de reengenharia e modelo conceitual
( ) Esta etapa envolve o desenvolvimento de três versões da mesma interface
( ) Esta etapa tem como objetivo detectar e eliminar problemas maiores e
preparar uma nova versão do produto
( ) O último nível desta etapa se dá a elaboração do projeto detalhado da interface
( ) O segundo nível envolve a elaboração, a prototipagem e o teste de padrão de telas
e diálogos desta interface
9) A análise do perfil dos usuários que utilizarão o sistema a ser desenvolvido não tem
como objetivo:
( ) Reconhecer atributos para cada tipo de usuário previsto
( ) Conhecer atributos pessoais dos usuários como faixa etária, sexo, limitações,
motivação
( ) Avaliar dos usuários previstos as suas habilidades e competências na tarefa, na
organização e com sistemas informatizados
( ) Receber feedback dos usuários sobre a usabilidade de um produto
( ) Especificar o contexto de uso para o qual a interface do sistema será desenvolvida
10) O estudo das restrições da plataforma onde o sistema será implantado tem como
objetivo:
( ) Pesquisar e catalogar o conhecimento ergonômico disponível para a concepção da
interface no tipo de contexto de uso
( ) Examinar as possibilidades e restrições em termos de equipamentos
( ) Reconhecer atributos para cada tipo de usuário previsto
( ) Conhecer os objetivos e resultados de cada tarefa a ser apoiada pelo sistema
( ) Desenvolver um protótipo de alta fidelidade para realizar testes
11) A análise dos princípios gerais para o projeto tem como objetivo:
( ) Pesquisar e catalogar o conhecimento ergonômico disponível para a
concepção da interface no tipo de contexto de uso
( ) Conhecer os perfis dos usuários que utilizarão o sistema
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( ) Examinar as possibilidades e restrições em termos de equipamentos
( ) Especificar as exigências qualitativas e quantitativas para a interface e para a
usabilidade
( ) Conhecer os objetivos e resultados de cada tarefa a ser apoiada pelo sistema
12) A análise do contexto da tarefa tem como objetivo:
( ) Avaliar dos usuários previstos as suas habilidades e competências na tarefa, na
organização e com sistemas informatizados
( ) Especificação das exigências qualitativas e quantitativas para a interface e para a
usabilidade
( ) Desenvolver protótipos
( ) Examinar as possibilidades e restrições em termos de equipamentos
( ) Conhecer os objetivos e resultados de cada tarefa a ser apoiada pelo sistema
Abaixo há um resumo de um documento de guia de estilo. Você deve analisar o documento
abaixo para responder as questões 13 a 16.

Propósito
O restaurante de comida internacional chamado “La-Madruga Cozinha Internacional”
pretende disponibilizar aos seus clientes um cardápio através de um tablet da Apple chamado
IPAD permitindo fazer pedidos pelo aplicativo sem necessidade de um garçom. O objetivo da
implantação do aplicativo é diminuir o número de erros em pedidos e diminuir o tempo gasto
para efetuar pedidos de pratos e vinhos.
O aplicativo deve permitir o usuário:
• Ver o cardápio de pratos selecionando o tipo de prato (carnes, peixes, massas,
sobremesas, etc);
• Ver a carta de vinhos selecionando através do país de produção;
• O aplicativo deve permitir o usuário fazer o pedido do prato e/ou do vinho
separadamente já que geralmente o vinho é servido antes do prato principal;
Perfil do usuário
Considerando que os aplicativos serão usados pelos clientes foi feito um levantamento com
perfil de 20 clientes do restaurante para descobrir o perfil do público que utilizará o software.
Tabela 1. Perfil dos usuários
Nome

Idade

Sexo

João Silveira
Roberta Pereira
André Adalberto
Roberto Alves
Tereza Alves
Vilma Rodrigues

35
45
53
45
55
42

Masculino
Feminino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino

Experiência com Uso de
Tablets/dispositivos móveis
Baixo
Baixo
Baixo
Médio
Baixo
Baixo

Óculos/Lentes
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Antônio da Silva
Wanderlei Camargo
Carla Fagundes
Sílio Schimit
Joana Klaus
Raul Seixas
Cícero Santos
Fábio Lance
Paulo Lombarde
Flávia Albino
Jussara Arantes
Fernando Augusto
Henrique Kloslovisks
Ana Clara da Luz

51
32
52
18
36
61
49
35
31
46
32
25
55
61

Masculino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Feminino

Baixo
Baixo
Baixo
Experiente
Médio
Baixo
Baixo
Experiente
Baixo
Baixo
Médio
Baixo
Baixo
Baixo

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim

Análise do contexto da tarefa
Atualmente os pedidos dos restaurantes são feitos através dos garçons que entregam o
cardápio e a carta de vinhos aos clientes, que escolhem o pedido e chamam o garçom, que
anota o pedido e leva para o chef. As tarefas estão mapeadas na tabela 2.
Tabela 2. Análise das Tarefas
Ator
(Usuário)

Gatilho

Caso de Uso (Tarefa)

Cenário da Tarefa

Erros,
problemas,
comentários

Cliente

Cliente solicita
o garçom o
cardápio

Cliente informa ao
garçom qual prato
desejado e o garçom
envia ao chef o que o
cliente deseja.

9. Cliente solicita o cardápio.
10. Garçom entrega ao cliente o
cardápio.
11. Cliente escolhe o prato
desejado.
12. Informa ao garçom qual o
prato desejado.
13. Garçom anota o pedido.
14. Garçom entrega o papel com
o pedido do cliente ao chef.

Cliente

Cliente solicita
ao garçom a
carta de
vinhos

Cliente informa ao
garçom qual o vinho
que ele deseja.

5.

Garçom necessita
fazer esta tarefa
várias vezes por
noite
Um pedido pode
demorar até 5
minutos até o
garçom
compreender o
que o cliente
quer e levar ao
chef.
O garçom pode
anotar errado o
pedido do
cliente.
Há uma
freqüência
grande de
interrupções e
distrações
durante a tarefa.
Garçom necessita
fazer esta tarefa
várias vezes por
noite
A solicitação

6.
7.

Cliente pede a carta de
vinhos.
Garçom entrega ao cliente a
carta de vinhos.
Cliente informa ao garçom
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8.

qual o vinho que deseja
beber.
Garçom vai a adega e pega o
vinho desejado pelo cliente.

pode demorar
até 7 minutos
desde o pedido
do cliente até o
garçom pegar o
vinho na adega.
O garçom pode
entender errado
o pedido do
cliente e trazer o
vinho errado.
Há uma
freqüência
grande de
interrupções e
distrações
durante a tarefa.

Capacidades e limitações da plataforma
O projeto prevê que o aplicativo funcione para IPAD. Assim, tem-se na Tabela 3 as principais
características da plataforma.
Tabela 3. Descrição da plataforma
Capacidade
Suportado
Tamanho da tela
Cor
Sistema Operacional
Dispositivos de entrada
Windowing
Multi-tarefa
Processador (MHZ)
Memória RAM
Rede
Som
Placa de vídeo com
suporte 3D

Possível com
esforço

Não possível

1024 pixels por 768
pixels
32 milhões
iOS4
Monitor touchscreen
X
X
Apple Dual core A5
64GB
X
X
X

13) Qual dos protótipos abaixo contempla de melhor forma a tela inicial do aplicativo:
a)
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b)

c)
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d) Alternativa correta

e) Nenhum dos protótipos acima contempla a tela inicial do aplicativo.
14) Qual dos fluxos abaixo referentes à Análise Hierárquica da Tarefa contempla de
melhor forma o aplicativo proposto:
a)
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b)

c) Alternativa correta

208

d)

e) Nenhuma das alternativas acima.
15) Analisando o documento acima seria correto afirmar quanto aos objetivos de
usabilidade:
I - Um pedido de vinho não pode demorar mais que 6 minutos.
II - O número de erros em pedidos deve diminuir com a implantação do aplicativo.
III - Um pedido de prato não deve levar mais de 4 minutos.
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IV – Após a implantação do aplicativo o número de erros deve ser no mínimo igual a
atualmente com os pedidos feitos pelo garçom
Os objetivos corretos são:
(
(
(
(
(

) I e II
) II e IV
) I, II, III e IV
) III e IV
)I, II, III

16) Abaixo são apresentados alguns princípios gerais do projeto e suas respectivas
descrições. Relacionando com o aplicativo do restaurante, qual a alternativa que
apresenta os princípios que melhor representam o contexto do software proposto?
I – Legibilidade (importante quando o público alvo inclui pessoas idosas ou com problema de
visão)
II – Condução, consistência e significado dos códigos e denominações (quando o público-alvo
for composto de novatos, especialmente no caso de sistemas que são usados de vez em
quando, como o software do imposto de renda, por exemplo)
III – Gestão de erros (quando um público geral, incluindo novatos e intermitentes, estiver
realizando tarefas críticas, sujeitas a erros com repercussões importantes, como uma
transação bancária declaração de imposto de venda)
IV – Brevidade (quando profissionais usam sistemas aplicativos para realizar suas tarefas em
situação de trabalho intenso e por vezes repetitivo)
V- Flexibilidade (quando as funções de um sistema puderem ser utilizadas para diferentes
tarefas, em diferentes situações, por usuários de diferentes culturas profissionais)
Os princípios que melhor se aplicam ao aplicativo são:
(
(
(
(
(

)IeV
) II e IV
) III, IV
) I e II
) Nenhuma das anteriores

