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RESUMO

Esta pesquisa indica formas de aplicar os conceitos de Antropometria e 

Ergonomia em conjunto com o game design para desenvolver jogos para 

smartphones que possam ser jogados com apenas uma das mãos, levando em 

consideração o uso confortável e seguro.

Estudamos os smartphones, comparando estudos dos primeiros modelos 

com os mais modernos modelos disponíveis no mercado. Relacionando com os 

parâmetros antropométricos da mão, foi possível determinar as áreas de 

alcance do polegar em relação ao elementos dos jogos exibidos na tela dos 

dispositivos e estudar como o polegar pode interferir na visualização da tela.

A partir deste resultado, foi possível testar os jogos já existentes para 

smartphone e apontar importantes elementos de interação posicionados em 

regiões nas quais o jogador exerce um maior esforço, o que interfere 

diretamente na jogabilidade.

Como prova definitiva dos estudos, aplicamos os conhecimentos na 

conversão de um jogo, inicialmente desenvolvido para a plataforma PC, para 

smartphone, tornando-o seguro e confortável de ser jogado com apenas uma da 

mãos. 

Palavras-Chave: Game Design, Smartphone, Usabilidade, Ergonomia
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ABSTRACT

This research indicates possibilities to apply the concepts of 

Anthropometry and Ergonomics, along with game design to develop games for 

smartphones that can be played with one hand, considering the comfort and 

safety of the user.

We studied smartphones, comparing old models with modern models 

available in the market. Relating to the anthropometric parameters of the hand, it 

was possible to determine the areas of reach of the thumb in relation to the 

interactable elements of the games displayed on the screen and study how 

thumbs can interfere with the visibility of the screen.

From this result, it was possible to test existing smartphone's games and 

to indicate important elements positioned in regions in which the player exerts 

more effort, which directly affects gameplay.

As a final proof of our findings, we applied the knowledge in a game, 

originally developed on the PC platform, for a smartphones, making it safe and 

comfortable to be played with only a single hand.

Keywords: Game Design, Smartphone, Usability, Ergonomics
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INTRODUÇÃO

Recentes pesquisas mercadológicas apontam que a indústria de games 

esta em franca expansão em importantes economias mundias, como: EUA, 

Canadá, França, Inglaterra, Japão, China e Korea do Sul entre outras. Dentre as 

mais relevantes plataformas de games, destacamos a plataforma Online, que é 

compreendida em parte por smartphones conectados a internet, neste contexto 

pesquisamos na área de game design a questão da usabilidade com jogos para 
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tais dispositivos.

No presente estudo, relacionamos elementos da ergonomia e 

antropometria ao designer de games este estudo é de grande interesse para o 

meio acadêmico e para futuros desenvolvedores de jogos para smatphones, que 

de acordo com Dean Takashi (2014, online) pode fazer o rendimento de toda a 

indústria de jogos alcançar $100 bilhões até 2017, a tornando um dos setores 

mais lucrativos de entretenimento e software.

A pesquisa foi iniciada pela ligação dos autores com o tema proposto 

tanto quanto o interesse de desenvolver e usufruir de um jogo com altos 

padrões de usabilidade e notamos a falta de jogos para smartphones que 

permitam que o jogador aproveite os mesmos utilizando apenas uma das mãos 

de forma confortável. 

Dessa forma, procuramos analisar como o Game Design pode se 

relacionar com os elementos de interação física com um smartphone e 

promover o conforto do usuário em situações onde o mesmo não possui uma 

das mãos disponíveis, como em transportes publicos onde uma das mãos é 

usada para se apoiar ou mesmo para pessoas com deficiencias possuindo 

apenas uma mão. 

Para isso estudamos alguns tipos de aparelhos e suas características de 

tamanho e formato, contemplando as diversas variações de uso, execução de 

comandos, movimentos confortáveis, entre outros fatores assim como também 

estudamos o alcance do polegar e a pega do dispositivo, pois, a área de 

alcance do polegar é um importante fator no estudo ergonômico de conforto na 

utilização do dispositivo com apenas uma mão.

Questões relacionadas com o game design também serão discutidas, 

devido à sua forte ligação com a área de usabilidade. Questões como a 

implementação de interfaces e áreas onde o jogador irá interagir, ou os 

comandos do jogo foram analisados. 

No curso do estudo demos alguns exemplos de jogos já existentes que 

podem ser jogados com apenas uma das mãos mas que não apresentam 

caracteristícas ergonômicas por posicionar importantes elementos de interface 

18



fora da região de conforto levando o jogador a utilizar o dispositivo de maneira 

desconfortáveis e/ou inseguras. Apresentaremos também alguns gêneros de 

jogos, que atualmente estão presente no mercado de dispositivos móveis. 

Devido a poucos estudos desenvolvidos específicamente nesse campo 

de usabilidade para jogos de smartphone desenvolvidos para serem jogados 

com apenas uma das mãos, consideramos este estudo de grande importância.
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CAPÍTULO 1 - MOVIMENTOS E LIMITES DO POLEGAR E SUA INTERAÇÃO 

COM DISPOSITIVOS MÓVEIS

Entendemos por dispositivos móveis todo dispositivo portátil que possua 

uma fonte de saída de informações, como uma tela; e um dispositivo de entrada 

de informações, como um teclado. Normalmente fazem uso de baterias, e isso 

permite seu uso de forma livre, sem a necessidade de cabos ligados a rede 

elétrica. São exemplos de dispositivos móveis: os celulares, os PDAs, os 

consoles de videogame portáteis, os Ultra Mobile PCs (UMPC), os netbooks, os 

notebooks, os tablets, diversos modelos de coletores de dados e os dispositivos 

conhecidos como smartphones.

O termo smartphone significa, em tradução livre, “telefone inteligente”. 

São aparelhos celulares que agregaram os conceitos e as funções dos PDAs 

(Personal Digital Assistant, também conhecidos como handhelds ou palmtops) 

que são computadores de tamanho reduzido, com grande capacidade 

computacional. Os PDAs têm versões exclusivas de sistemas operacionais e 

diversos aplicativos básicos, como: agenda eletrônica; sistemas computacionais 

de escritório (editores de texto, planilhas, programas para criação e exibição de 

apresentações e gerenciador de e-mails); e o pleno acesso a rede e a internet 

sem fios, via Wi-Fi.

A junção das funções primárias dos celulares (conversa por voz, envio e 

recebimento de mensagens SMS) com as funções e os aplicativos básicos dos 

PDAs, fazem dos smartphones os dispositivos mais completos e úteis dos 

últimos tempos. Prova desse sucesso é o número crescente desses dispositivos 

no mundo. Segundo a empresa de pesquisas IDC, passamos a marca de 1 

bilhão desses aparelhos vendidos no mundo em 2013, conforme informado na 

versão online do Jornal Folha de São Paulo. Que cita ainda:

As vendas mundiais de celulares inteligentes ultrapassaram 1 
bilhão de unidades pela primeira vez em 2013, crescendo 38,4% 

20



ante o ano anterior para 1,004 bilhão de unidades, disse a 
empresa de pesquisa IDC. Os smartphones corresponderam a 
55,1% do total de vendas de telefones móveis no ano passado 
ante apenas pouco mais de 40% no ano de 2012, disse o IDC.

A possibilidade de expansão de suas funcionalidades, através de 

diversos programas disponibilizados para o sistema operacional, ajudam a 

explicar como esses aparelhos tornaram-se importantes à vida cotidiana. Antes, 

essa variedade de programas estava disponível apenas nos computadores 

pessoais. Os fabricantes criaram ferramentas que possibilita a qualquer pessoa 

desenvolver e disponilizar programas com as mais variadas funções.

Além disso, diversos aparelhos entram no mercado todos os anos; cada 

vez mais modernos. Resultado de avanços tecnológicos expressivos (estudos 

possibilitaram maior durabilidade da bateria, telas maiores e com maior 

eficiência energética, processadores mais potentes, inclusive para 

processamento de vídeo) em dispositivos cada vez menores e mais finos.

Hoje, vemos pessoas utilizando os aparelhos em todos os lugares, nas 

mais variadas situações.

Infelizmente, algumas dessas tecnologias vão de encontro à usabilidade 

e tornam os dispositivos menos funcionais quando utilizados em situações onde 

apenas uma das mãos está disponível, como num transporte público. Apesar de 

ser uma necessidade, há poucas evidências de que os dispositivos (ou 

elementos destes) sejam pensados e desenhados visando ao uso nestas 

situações, segundo aponta a cientista e pesquisadora Amy Karlson, Doutora em 

Ciência da Computação, com ênfase na Interação Homem Computador e em 

Dispositivos Móveis, em seu artigo “Understanding Single-Handed Mobile 

Device Interaction” que teve participação do Doutor Benjamin B. Bederson, 

doutor em Ciência da Computação e do Doutor José Luis Contreras-Vidal, 

doutor em Neurologia e Sistemas Cognitivos.

Nesse artigo, Karlson et al. (2006), aprofunda a discussão do formato e 

tamanho dos dispositivos e relata que, quando os dispositivos são pequenos e 

leves, permitem um controle melhor pelo usuário; porém, são inimigos do 
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polegar devido aos botões muito pequenos e teclados muito apertados. 

Telefones grandes são mais difíceis de usar, já que algumas funções e botões 

ficam longe do alcance do polegar, de acordo com o estudo.
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1.1 Modelos de dispositivos 

São muitos os modelos de smartphones disponíveis no mercado. 

Diversos tamanhos, tecnologia da tela, velocidade de processadores, 

quantidade de memória, cores e estilos. Essas características influenciam no 

modo como analisamos os estudos apresentados aqui. Para conseguir 

demonstrar resultados e efetuar testes de forma mais eficiente, dois modelos 

específicos de smartphones serão utilizados neste estudo. São eles: o modelo 

Moto X, da Motorola/Google, de 2013, possui tela AMOLED de 4.7 polegadas, 

exibe imagens na resolução 720 por 1280 pixels, corpo com 129.3mm de altura, 

65.3mm de largura, 10.4mm de espessura e pesa 130 gramas (Figura 1); o 

segundo modelo de smartphone é o Xperia L, da SONY, de 2013, possui tela 

LCD de 4.3 polegadas, que exibe imagens em 480 por 854 pixels, corpo com 

128.7mm de altura, 65mm de largura, 9.7mm de espessura e pesa 137 gramas 

(Figura 2). 

Sony Xperia L (2013)Motorola Moto X (2013)Modelos

LCD 4.3 polegadasAMOLED 4.7 polegadasTela

480 x 854 pixels720 x 1280 pixelsResolução da tela

128.7mm de altura, 

65mm de largura, 

9.7mm de espessura

129.3mm de altura, 

65.3mm de largura, 

10.4mm de espessura

Tamanho

137 gramas130 gramasPeso

Tabela 1: Características técnicas dos dispositivos
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Ambos os modelos utilizam sistema operacional Android, possuem tela 

touchscreen capacitiva e permitem multitouch. As telas capacitivas são 

compostas por um material similar a um óxido fraco e alimentadas por uma 

pequena tensão, de modo a acumular energia. Duas telas recobrem o aparelho: 

a película de proteção e a tela capacitiva, propriamente dita, que é controlada 

por um software que “imprime” caminhos para que as ações do usuário possam 

ser reconhecidas. Ao receber o toque dos dedos, o corpo transmite elétrons 

para a tela, permitindo a detecção mais precisa da posição do toque, de acordo 

com o site tecmundo. 
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Figura 1: Motorola Moto X

Figura 2: Sony Xperia L

1.2 Análise do tamanho dos dispositivos, do formato e a pega no modo 

retrato

É importante notar como o design dos modelos analisados facilitam e 
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aprimoram a experiência de utilização com apenas uma das mãos, embora 

nenhum dos dois fabricantes evidencie em seus materiais promocionais 

qualquer vantagem para esse modo de uso. 

O modelo Moto X apresenta tampa traseira revestida com Kevlar (Figura 

3). Além de ajudar na proteção de todo o interior do dispositivo, ele confere um 

acabamento levemente emborrachado e antiderrapante para a traseira do 

dispositivo. Essa tampa apresenta curvatura convexa com 10.4mm de 

espessura no meio do aparelho e 5.7mm nas laterais. Possui também um 

círculo côncavo para encaixe do dedo indicador (Figura 4), que ajuda na pega e 

no encaixe confortável na mão. O dedo mínimo dá base para que ele não 

escorregue por baixo, durante o uso (Figura 5).  

Figura 3: Tampa traseira do Moto X revestida com Kevlar
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Figura 4: Detalhe côncavo para encaixe do dedo indicador
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Figura 5: Dedo mínimo oferece base para pega mais segura e confortável

O modelo Xperia L apresenta tampa traseira com curvatura côncava, 

revestida com material emborrachado. A parte superior e inferior do dispositivo 

apresenta espessura maior, de 9.7mm, em relação ao ponto mais fino, que fica 

ligeiramente abaixo do centro do aparelho, que tem 8.2mm (Figura 6). Esse 

desenho ajuda na pega e confere conforto quando utilizado com apenas uma 

das mãos (Figura 7). O uso do dedo mínimo como base também é observado 

nesse modelo.
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Figura 6: Detalhe da curvatura da tampa traseira do dispositivo
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Figura 7: Pega do dispositivo com o suporte do dedo mínimo
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1.3 Conceitos de Antropometria e Ergonomia

Antropometria é a ciência que estuda as medidas do corpo humano para 

obtenção de informações sobre tamanhos, formas e alcance dos movimentos. 

Tem a intenção de facilitar e adequar o uso de objetos de forma confortável e 

segura. Segundo ROEBUCK (1975), o belga Lambert Adolphe Jacques Quételet 

fundou essa ciência e também inventou o termo “antropometria”, publicado em 

1870 em sua obra Antropometrie, que foi a primeira grande pesquisa desse 

gênero.

Antigamente a Antropometria já era estudada, ROEBUCK (1975) diz que 

o termo antropometria é de origem grega, sendo que ANTHROPO quer dizer 

"Homem" e METRY significa "Medida".

Petroski (1999) Doutor em Educação Física, diz que Marcus Vitruvius 

Pollio, um arquiteto e teorista romano, por volta de 15 d.c publicou uma obra 

composta por dez livros, sendo que o terceiro livro defende o corpo humano 

como modelo de medida, número e simetria, que futuramente foi estudada e 

desenhada por Leonardo da Vinci em sua obra "Homem Vitruviano" (Figura 8), 

com as proporções do corpo humano, referenciadas no livro de Vitruvius.
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Figura 8: Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci (1490)

Durante a Segunda Guerra Mundial, a antropometria foi de grande 

interesse para o exército. Ela ajudou na alocação dos soldados conforme o 

tamanho do seu corpo, determinou o tamanho das roupas, o tamanho das 

armas e dos veículos. 

Os projetistas de aviões, por exemplo, não levavam em consideração as 

medidas dos pilotos, o que resultava na dificuldade do controle dos mesmos e, 

consequentemente, em acidentes. 

A Revolução Industrial forçou um amplo estudo da antropometria. Os 

funcionários das indústrias se tornaram especialistas em uma tarefa, e essa, 

exigia pessoas de um tamanho adequado para melhor execução. Os produtos, 

da mesma forma, tinham de seguir as mesmas regras para que fossem uteis a 

todos os consumidores. Período que Roebuck (1975) descreve assim:
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A Revolução Industrial focou suas atividades no mercado de 
massas e as medidas para a saúde das pessoas, devido a 
necessidade de aplicar as medidas do homem no 
desenvolvimento de produtos antes de iniciar sua produção em 
larga escala.
A noção de “normalidade” na proporção e tamanho foi 
gradualmente substituída por tabelas estatísticas.
De 1940 a 1970 houve um aumento significativo da necessidade 
das dimensões corporais na área industrial. Esta tendência tem 
sido particularmente forte na indústria aeronáutica, onde peso e 
tamanho constituem fatores críticos na performance e economia 
das aeronaves.

Henry Dreyfuss foi o primeiro designer industrial a utilizar os conceitos. 

Seus produtos causaram (e ainda causam) impacto na vida cotidiana dos norte 

americanos, padrões que foram exportados para todo o mundo. Nos anos 50, 

Dreyfuss realizou diversos estudos, e criou produtos como: as Polaroids (Figura 

9), os termostatos Honeywell (Figura 10), as máquinas Singer, os primeiros 

telefones leves, coloridos e de plástico, utilizados pela AT&T e copiados por 

outros fabricantes pelo mundo (Figura 11), entre mais de 20 projetos cujos 

desenhos foram baseados em informações sobre medidas humanas e conforto 

produzidas por ele e reunidas em seu livro Designing for people, de 1955. 

Dreyfuss dizia que o sucesso do design está na harmonia de cinco fatores: 

segurança e conveniência de uso, facilidade de manutenção, custo, appeal e 

aparência. 
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Figura 9: Câmera Fotográfica Polaroid
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Figura 10: Termostato Circular Honeywell
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Figura 11: Telefone de Plástico - Modelo 500

Iida (2005, pg 104) Doutor em Engenharia de Produção (Ergonomia - 

Projeto e Produção / 2ª Edição, 1995) aponta que nas medidas antropometricas 

são levadas em consideração as diferentes etnias, diferenças sexuais, idade, 

clima e biotipos físicos, que William Herbert Sheldon (1940) em seu estudo com 

4.000 estudantes norte-americanos, resultou em 3 biotipos básicos: Mesomorfo, 

Endomorfo e Ectomorfo. A definição de cada um é:

Mesomorfo (Figura 12): Tipo físico musculoso, de formas angulosas, 

cabeças cúbica e maciça, ombros e peitos largos, abdômen pequeno, membros 

musculosos e fortes e pouca gordura subcutânea.
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Figura 12: Biotipo Mesomorfo

Endomorfo (Figura 13): Tipo físico de formas arredondadas e macias, 

com grandes depósitos de gordura. Forma externa extrema, é semelhante a 

uma pêra. Abdômen grande e cheio, tórax relativamente pequeno. Braços e 

pernas curtos e flácidos, ombros e cabeça arredondados. Ossos pequenos. O 

corpo tem baixa densidade, podendo flutuar na água e a pele é macia.
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Figura 13: Biotipo Endomorfo

Ectomorfo (Figura 14): Tipo físico de formas alongadas, corpo e membros 

longos e finos, com um mínimo de gorduras e músculos. Ombros são largos, 

caídos, pescoço fino e comprido. Rosto magro, queixo recuado e testa alta. 

Abdômen estreito e fino.
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Figura 14: Biotipo Ectomorfo

É muito comum uma pessoa possuir mais de um biotipo, mas sempre 

haverá uma predominância maior em um deles.

Segundo Ida (2005, pag 110) há três maneiras de capturar os dados 

antropométricos: a estática, a dinâmica e a funcional. A antropometria estática 

compreende as medidas que são feitas tendo como objetivo os projetos 

relacionados ao corpo parado ou com poucos movimentos. Podem ser usados 

para criação de móveis como mesas e cadeiras (Figura 15). 
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Figura 15: Antropometria estática

Iida (2005, p 123) tambem aponta que a antropometria dinâmica mede o 

alcance dos movimentos corporais e a antropometria funcional é aplicada em 

projetos onde o corpo realiza movimentos para efetuar uma ação. São por 

exemplo, o desenho de uma cabine de um avião, onde o piloto realiza 

movimentos com o braço mas mantem-se na posição sentado, na maior parte 

do tempo.

Iida (2005, p 126) define que para verificar a área de alcance, o teste 

registra a área de alcance preferencial (onde a interação é realizada facilmente) 
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e a área de alcance máximo (onde é exigido um esforço maior para a realização 

da tarefa, tornando a ação mais lenta e imprecisa)  (Figura 16).

Figura 16: Áreas de alcance

Enquanto a Antropometria estuda as medidas do corpo humano, a 

Ergonomia utiliza os dados antropométricos para estudar maneiras de ajudar o 

homem em seu processo de trabalho.

A primeira pessoa a utilizar o termo ergonomia foi o cientista polonês 

Wojciech Jastrzębowski em seu texto chamado “The Science of Work” ("A 

Ciência do Trabalho", em tradução livre), escrito em 1857, à época do 

movimento industrialista europeu; momento em que se tentava entender a 

ergonomia como uma ciência natural, baseada nas leis objetivas da ciência 

sobre a natureza. 

Nesta primeira definição, Jastrzębowski (1857) estabelecia que: “A 
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ergonomia como uma ciência do trabalho requer que entendamos a atividade 

humana em termos de esforço, pensamento, relacionamento e dedicação.”

O Professor e Engenheiro de Sistemas Cognitivos da Universidade da 

Flórida, EUA, Waldemar KARWOWSKI (1991), resume assim o texto pioneiro:

Wojciech Jastrzębowski da Polônia (1857) definiu ergonomia 
juntando dois termos gregos - ergon = trabalho e nomos = leis 
naturais - os pesquisadores têm procurado estabelecer as leis 
fundamentais baseadas nas quais esta disciplina, em 
desenvolvimento, pode ser classificada como uma ciência. O 
conceito de Jastrzębowski para esta proposta trata da maneira 
de mobilizar quatro aspectos da natureza anímica, que seriam: a 
natureza físico-motora, a natureza estético sensorial, a natureza 
mental-intelectual e a natureza espiritual-moral. Esta ciência do 
trabalho, portanto, significava a ciência do esforço, do jogo, do 
pensamento e da devoção. Uma das idéias básicas de 
Jastrzębowski é a proposição chave de que estes atributos 
humanos deflacionam-se e declinam devido a seu uso excessivo 
ou insuficiente.

A definição de ergonomia, segundo Itiro Iida, é a adaptação do trabalho 

ao homem, a fim de ajudá-lo na realização de seus objetivos. A ergonomia 

estuda uma diversidade de fatores que envolvem o homem, a máquina, o 

ambiente, a informação, a organização e as consequências do trabalho na 

saúde do trabalhador.

A definição mais antiga é da inglesa Ergonomics Research Society:

Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu 
trabalho, equipamento, ambiente e, particularmente, a aplicação 
dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na 
solução dos problemas que surgem desse relacionamento.

No Brasil, a Associação Brasileira de Ergonomia adota a seguinte 

definição:

Entende-se por Ergonomia o estudo das interações das pessoas 
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com a tecnologia, a organização e o ambiente, objetivando 
intervenções e projetos que visem a melhorar, de forma 
integrada e não dissociada, a segurança, o conforto, o bem 
estar e a eficácia das atividades humanas.

Para Hudson Couto, Doutor em Administração (Ergonomia Aplicada ao 

Trabalho - Volume 1, 1995), a Ergonomia tem como característica ser 

interdisciplinar. Diversas áreas de conhecimento lhe dão sustentação, entre elas 

a antropometria.

Para a realização dos seus objetivos, a Ergonomia estuda uma 

diversidade de fatores sobre o homem e suas características físicas, fisiológicas 

e psicológicas.

Ainda segundo IIDA (1992), a meta principal é a segurança e o bem estar 

dos trabalhadores no seu relacionamento com os sistemas produtivos. A 

eficiência é uma consequência, e não fim, pois, se colocada a eficiência como 

objetivo principal, poderia significar sofrimento e sacrifício dos trabalhadores. O 

que seria inaceitável.

Segundo os arquitetos e professores Julius Panero e Martin Zelnik 

(Dimensionamento Humano Para Espaços Interiores, 1991), o conceito de que o 

fundamental não é adaptar o homem ao trabalho, mas procurar adaptar as 

condições do trabalho ao ser humano, surgiu em 1948, com o projeto da 

cápsula espacial norte-americana, onde foi necessário fazer um replanejamento 

de tempos e meios para se fazer a viagem ao espaço, em decorrência do 

desconforto que passaram os astronautas no primeiro protótipo.

Temos por antropometria na ergonomia um estudo que tem como 

finalidade  analisar as medidas do corpo humano em seus tamanhos, formas e 

limites de movimentos, com o intuito de aplicação em designs que respeitem 

esses limites, oferecendo segurança, praticidade e conforto, tendo em vista o 

espaço e a atividade a ser realizada, fazendo a máquina adaptar-se ao homem 

e não o contrário. A otimização do trabalho é resultado do equilíbrio criado entre 

antropometria e ergonomia.
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1.3.1 Antropometria da mão humana

Vários problemas podem decorrer da utilização de instrumentos manuais 

mal dimensionados. Podem gerar desde uma simples insatisfação até 

desconforto na utilização, ou mesmo a ocorrência de patologias graves nas 

extremidades das mãos. 

A pesquisa “Antropometria da Mão Humana: Influência do Gênero no 

Design Ergonômico”, desenvolvida por Luis Carlos Paschoarelli, Pós-Doutorado 

em Ergonomia; Mariana Menin, Mestrado em Design; Danilo Corrêa, Mestrado 

em Design; Lívia Flávia de A. Campos, Mestrado em Design; e José Carlos P. da 

Silva, Doutorado em Geografia,  define que:

O dimensionamento errado de instrumentos manuais pode gerar 
constrangimentos ergonômicos. Conhecer a antropometria das 
mãos é indispensável para um correto dimensionamento, 
especialmente o quanto o gênero (masculino e feminino) 
influencia neste aspecto.

Os problemas mais comuns apontados nos instrumentos manuais foram 

relacionados às dimensões e à forma. Também foram apontados aspectos 

relativos ao peso, à textura e à estabilidade.

Para adequar as interfaces tecnológicas aos mais diversos grupos 

populacionais, tais como a população adulta, infantil, idosa, com necessidades 

especiais, ou ainda, quanto aos gêneros masculino e feminino, é necessário 

basear os estudos antropométricos em nas diferenças biológicas e sócio-

culturais das populações estudadas (ROEBUCK et al, 1975). 

A escassez de referências antropométricas das mãos no Brasil mostra 

que ainda há espaço para pesquisas nessa área do conhecimento. Assim, o 

Laboratório Brasileiro de Desenho Industrial (LBDI, s.d.), em conjungo com a 

COPERSUCAR, fizeram uma pesquisa para o levantamento de dados 
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antropométricos da mão de brasileiros.

A pesquisa foi realizada com 44 universitários, com a seguinte 

distribuição: 22 Homens, com idade média de 20,95 anos, pesando 71,30 Kg e 

altura média de 176,15 cm; e 22 Mulheres, com idade média de 20,00 anos, 

pesando 58,40 Kg e altura média de 162,6 cm.  

Os voluntários tiveram suas mãos apoiadas em posição confortável sobre 

uma mesa, sendo orientados a manter a máxima extensão possível. 

               

Figura 17: Procedimento de coleta de dados antropométricos da mão humana.

Os resultados gerais (médias e desvio-padrão) dos parâmetros 

antropométricos da mão esquerda, são apresentados na Tabela 2 e os 

resultados gerais da mão direita são apresentados na Tabela 3.
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Tabela 2: Dados Antropométricos da Mão Esquerda (Média e Desvio Padrão em mm), 

para o gênero masculino e feminino, e valor da Análise de Variância “p” (ANOVA – p ≤ 

0,05).
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Tabela 3: Dados Antropométricos da Mão Direita .

No estudo observou-se que as diferenças entre as mãos de homens e 

mulheres são significativas, para as nove variáveis antropométricas analisadas. 

Vários autores indicam a ocorrência de diferenças antropométricas entre 

os gêneros (IIDA, 2005, p. 98-99; HENRY DREYFUSS ASSOCIATE, 2005, p. 

17). Entretanto são poucos os estudos que demonstram se esta diferença 

ocorre também nas mãos. Razza (2007) Doutor em Deisgn, estudou as forças 

biomecânicas das mãos e também avaliou algumas variáveis antropométricas 

das mãos de homens e mulheres adultos, e encontrou diferenças significativas 

quanto ao gênero, o que reitera os resultados encontrados no estudo realizado 
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no Brasil com o apoio da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (Proc. 07/53680-8) e do CNPq – Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Proc. 302913/2007-6). 

De qualquer maneira, é importante conhecer a influência do gênero na 

antropometria das mãos humanas. 
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1.4 A influência do tamanho do dispositivo e os movimentos do polegar  

 

O movimento e o alcance confortável do polegar são elementos 

importantes no estudo de usabilidade, no contexto da interação com um 

smartphone. É uma etapa importante para, posteriormente, definir diversos 

elementos de um jogo para esses dispositivos.

Sebastian Boring et al (2011), em seu artigo  “The Fat Thumb: Using the 

Thumb’s Contact Size for Single-Handed Mobile Interaction”, faz uma análise da 

perspectiva biomecânica sobre as limitações do polegar.

Interação com dispositivos móveis utilizando apenas uma 
mão apresenta desafios únicos não encontrandos em 
telas de toque e superfícies interativas. Frequentemente, 
o polegar da mão que segura o dispositivo é o único dedo 
que está disponível para entrada. Por causa do fato de 
que os músculos-chave da mão são desginados à segurar 
o dispositivo, o grau de liberdade para entrada são 
limitados às articulações do polegar. Tanto as articulações 
metacarpofalangeanas quanto as interfalangeanas 
controlam o movimento da ponta do polegar no sentido 
direto e contrário da palma. A articulação 
carpometacarpiana permite a rotação do polegar em volta 
do pulso, porém, essa articulação também está 
"conectada" ao dispositivo pois ela reforça a pega.

Karlson et al (2006) et al, em seu artigo, estudou o movimento do polegar 

utilizando aparelhos com sensores de toque, desenvolvidos especificamente 

para esses testes (Figura 18). Vinte usuários realizaram uma série de 

movimentos, seguindo um roteiro.
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Figura 18: Dispositivos de testes

Foram definidas tarefas simples, como tocar de leve em algum ponto 

determinado do dispositivo (movimento chamado de “tap”). O objetivo era 

identificar se a performance do usuário seria afetada negativamente por três 

fatores: o dispositivo em si, a região da tarefa, e a direção do movimento.

Dispositivos analisados

Na análise de Karlson et al (2006), foram utilizados quatro dispositivos 

(tabela 4) de diferentes dimensões. 

Profundidade 

(milímetros)

Altura 

(milímetros)

Largura 

(milímetros)

Dispositivo

1510243Siemens S56
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239054Samsung SCH-i600

2310251iMate Smartphone

1311471HP iPAQ h4155 Pocket PC

Tabela 4: Dispositivos usados na análise de Karlson et al

O tamanho do dispositivo é um fator que, inevitavelmente, influencia nos 

aspectos de desenvolvimento de um aplicativo ou jogo, principalmente quando é 

usado com apenas uma das mãos. Na análise de Karlson et al, ela detalha:

[...] o resultado [...] sugere que dispositivos grandes não 
impedem o movimento do polegar. Na verdade, dispositivos 
maiores simplesmente possuem mais áreas que estão fora do 
alcance do polegar, assim tendo mais regiões que são 
inapropriadas para posicionamento de objetos em designs de 
uso com uma mão. 
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Figura 19: Dispositivos utilizados na análise de Karlson et al

Deve ser levado em conta que essa análise foi feita em 2006. Os 

dispositivos da época diferem dos dispositivos disponíveis no mercado em 2014 

em termos de sistema operacional e formato, mas não em tamanho. O HP iPAQ 

h4155 Pocket PC (figura 9, quarto dispositivo) é o dispositivo usado no estudo 

de KARLSON que utilizamos como base comparativa aos dispositivos Motorola 

Moto X e Sony Xperia L, por possuir tela e tamanho físico compatíveis. 

O resultado da análise prova que os limites biomecânicos do polegar são 

os reais dificultadores do processo de interação, e não o tamanho do 

dispositivo. 
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Região da tarefa

A análise mostrou também que a região no dispositivo afeta tanto a 

performance da tarefa quanto a dificuldade em realizá-la. Respostas mais lentas 

foram registradas em áreas mais difíceis de alcançar. Em áreas mais fáceis e 

confortáveis, a resposta foi mais rápida, como ilustra a tabela 5.
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Tabela 5: Áreas de fácil e difícil alcance do polegar
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As áreas mais distantes (cantos superiores da tela), assim como áreas 

muito próximas (cantos inferiores) são de difícil alcance do polegar. A área 

central mostra ser a região onde os usuários têm mais facilidade de interação e 

é também a região onde eles executam tarefas com maior rapidez.

O canto inferior direito do dispositivo é uma exceção, pois ele é 

biomecânicamente “desajeitado” de se alcançar por estar “muito perto” ao invés 

de “muito longe”, considerando o uso por um usuário destro.

A dependência do fator biomecânico pode ser vista como um dificultador 

na usabilidade quando se trata da utilização do dispositivo com apenas uma das 

mãos. Por isso, o desenvolvedor deve levar em conta os aspectos 

antropométricos e ergonômicos ao projetar um método de entrada e interface 

em um jogo ou aplicativo.

Direção do movimento

Os resultados de movimento do polegar da direção noroeste para 

sudeste é difícil para usuários, independentemente do tamanho do dispositivo, e 

então deve ser evitado, especialmente para tarefas repetitivas como entrada de 

texto ou dados.

Presumidamente, a dificuldade vem da considerável flexão necessária 

para executar esse movimento. Com esse raciocínio, a mão esquerda apresenta 

essa dificuldade quando o movimento é o oposto (nordeste para sudoeste).

Portanto, ambas as mãos devem ser levadas em consideração durante o 

planejamento de interface e qualquer método de entrada, ao desenvolver algum 
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aplicativo ou jogo com o intuito de ser utilizado com apenas uma das mãos. Não 

se pode desenvolver a mesma interface, controles e outros aspectos, pensando 

em apenas nos usuários destros: o desenvolvedor deve adicionar uma opção 

para “espelhar” os elementos de interação da interface, para que a mesma seja 

ergonomicamente confortável.

CAPÍTULO 2 - CARACTERÍSTICAS E FORMAS DE INTERAÇÃO DOS JOGOS 

PARA SMARTPHONE

Para compreendermos os aspectos de usabilidade e as características da 

interface de um jogo, devemos analisar sua estrutura básica de funcionamento. 

Devemos estabelecer componentes essenciais para que um jogo funcione, e 

então relacioná-los com aspectos de usabilidade.

É através da interface que o jogo se comunica com o jogador, apresenta 

os desafios, propõe interação. E é através do dispositivo que o jogador manipula 

os elementos do jogo.

Ao criar um jogo, é importante que todo game designer pense no formato 

e na maneira como este será apresentado ao jogador. O planejamento deve ser 

diferente de um jogo comum para smartphone, se o objetivo for criar jogos que 

possa ser utilizados com apenas uma das mãos. É preciso entender as 

limitações, os problemas e as situações que podem dificultar esse processo; e, 

ao mesmo tempo, planejar de forma coerente para que seja possível a utilização 

dessa maneira.

2.1 O conceito básico de Game Design

Para identificar algo como jogo, Jesper Juul, influente game designer, 

educador e grande estudioso do ramo de games (2003, online) define alguns 
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parâmetros e aponta suas caracteristicas essenciais como:

Um sistema formal baseado em regras com 

resultados variáveis e quantificáveis, onde resultados 

diferentes são relacionados com diferentes valores, o 

jogador exerce esforço para influenciar o resultado, o 

jogador se sente ligado ao resultado, e as 

consequências da atividade são opcionais e 

negociáveis.

Devemos levar em conta que a usabilidade entra na questão do esforço 

exercido pelo jogador para influenciar o resultado. A usabilidade trabalha em prol 

da eliminação de esforços e todo planejamento do jogo por parte do game 

designer precisa considerar o posicionamento correto de cada elemento 

apresentado na tela. Se o jogo deve ser difícil, ele deve ser difícil por sí só, e 

não por ser um jogo com questões de usabilidade falhas, que frustram o 

jogador. Se o jogador perde diversas vezes, deve perder por causa da falta de 

habilidade ou destreza dele no jogo, e não por um mal planejamento do game 

designer.

2.1.1 Sensação de jogo e o campo perceptivo

Steve Swink, game designer e estudioso da área (2009) define o termo 

chamado “Game Feel”, ou “Sensação de jogo” (em tradução livre) em seu livro 

Game Feel, como:

“[...]a sensação tátil, cinestética de controle num video game. 
Em termos simples, é quando um video game fica no controle 
do ciclo de ação-percepção que você normalmente usa para 
lidar e navegar com o ambiente físico do seu dia-a-dia. Ao invés 
de ver sua mão movendo para segurar um copo de café na sua 
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frente, você vê o Mario mover em resposta às suas entradas no 
controle. Você não está movendo a sua mão, está movendo o 
Mario. E você não percebe o resultado do movimento resultante 
no seu espaço, você percebe a posição do Mario no espaço 
dele.[...]” (SWINK, 2009)

Podemos entender a sensação de jogo, então, como uma extensão de 

nossos sentidos em um nível totalmente diferente. Se uma pessoa, por 

exemplo, está dentro de um carro, ela está consciente do espaço em que se 

encontra (o interior do carro) , dos comandos do veículo (pedais e volante). 

Porém, se acontecer um acidente, essa pessoa não vai dizer “o carro dele bateu 

no meu carro!”, e sim, “ele bateu em mim!”.  O ato de dirigir faz a pessoa ignorar 

algumas etapas cognitivas e de imergir na situação. 

A sensação de jogo pode ser analisada melhor quando levamos em conta 

o campo perceptivo (figura 20).  
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Figura 20: Campo Perceptivo (Perceptual Field) de Steve Swink

Podemos ver na Figura 20 os três processadores, o perceptivo, cognitivo e 

motor (1). Esse processo é definido como Processador Humano Modelo.

O Processador Humano Modelo
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O processador humano modelo (Figura 21) foi desenvolvido por Stuart Card, 

Thomas P. Moran e Allen Newell. Barbosa e Silva (2010), no livro Interação 

Humano-Computador (2010) define o termo:

Com base na psicologia de processamento de informações, 
Card, Moran e Newell (1983) propuseram o "processador 
humano modelo" de informações (Model Human Processor, 
MHP). Segundo eles, o uso de modelos que veem o ser humano 
como processador de informações fornece um arcabouço 
comum nos quais modelos de memória, de resolução de 
problemas, de percepção e de comportamento podem ser 
integrados uns com os outros. Considerando a mente humana 
como um sistema de processamento de informações, é possível 
fazer predições aproximadas de parte do comportamento 
humano.
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Figura 21: O Processador Humano Modelo

Esse modelo possui três processadores.

  O processador perceptivo pega informação dos olhos e orelhas e 

deixa-os em duas memórias temporárias, o armazenamento de 

imagens visuais  e o armazenamento de imagens auditivas. Como 
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analogia à hardware de computadores, essas memórias funcionam 

como buffers de quadros, armazenando apenas um quadro de 

percepção.

  O processador motor pega instruções pela memória operacional 

(você pode pensar como memória RAM) e leva as instruções aos 

músculos.

  O processador cognitivo opera em informações de todas as 

memórias, incluindo as memórias de longo prazo, e coloca os 

resultados de volta na memória operacional.

Para analisar a sensação de jogo num contexto de jogos para 

smartphones, foi elaborado um sistema de campo perceptivo baseado no 

sistema criado por Swink (Figura 22).
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Figura 22: Versão simplificada do campo perceptivo, adaptada para dispositivos móveis

  O usuário reage de acordo com o jogo, quando começa o processo 

cognitivo.

  Após isso, o usuário interage com o dispositivo. No caso, sua mão é o 

método de entrada. Em algumas situações, o método de entrada pode 

ser ele mesmo (através da câmera) ou o mover do aparelho com as 

mãos, utilizando os sensores de acelerômetro/giroscópio do aparelho.
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  O dispositivo processa a entrada do usuário 

  Em seguida, o dispositivo dá o retorno audiovisual e/ou tátil (como o 

recurso de vibração, por exemplo) ao usuário.
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                  Figura 23: Processos que ocorrem no jogo Canabalt
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Pegamos o jogo Canabalt, de Adam Saltsman, para ilustrar como 

funciona o processo inteiro num âmbito de um jogo para dispositivos móveis.

Não há um início certo pois o processo funciona em ciclo, mas podemos 

começar pela reação do usuário, ao ver o próximo prédio se aproximando (1A), 

que é onde entra em funcionamento o processador humano modelo (Figura 23). 

O processo todo leva de 105 milisegundos a 470 milisegundos (os 

tempos mínimos e máximos em milisegundos de todos os processadores, 

somados).

O jogador então interage com o dispositivo, no caso, utilizando um toque 

de leve (2A) para fazer com que o personagem pule no jogo. Esse é o resultado 

direto do processador motor que foi acionado no passo anterior.

No passo 3, o dispositivo processa a entrada de dados do usuário, o que. 

No caso do jogo Canabalt, quanto mais longo o toque, por mais tempo o 

personagem irá pular. Esse processamento de entrada de dados feito pelo 

dispositivo é muito rápido, instantâneo.

Finalmente no passo 4 o dispositivo dá o retorno audiovisual, ou seja, 

mostra o personagem pulando (4A). Ao ver o personagem pulando, o 

processador humano modelo entra em ação, recomeçando o ciclo.

Se levarmos em conta que o processador humano modelo e todo o ciclo 

de interação estiver em condições normais de operação, há um fator que pode 

gerar um problema em todos os processos do ciclo: a própria interação com o 

dispositivo. 

Quando se trata de smartphones, nos referimos a uma plataforma de 

jogo onde o método comum de interação são os dedos do usuário. Assim, 

obrigatoriamente, uma parte da tela de jogo fica obstruida quando ele interage. 

Algo similar em um jogo de console seria, por exemplo, o jogo forçar o usuário a 

segurar o controle à frente dos olhos, cobrindo uma parte da televisão ou 

monitor. 
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2.2 Jogos que possibilitam o uso com apenas uma das mãos

            Para um jogo de smartphone ser jogado de forma confortável e segura 

com apenas uma das mãos é importante que ele funcione com o aparelho em 

posição retrato (vertical). Porém, muitos jogos não oferecem essa opção, e 

funcionam apenas com o smartphone na posição paisagem (horizontal), 

forçando o uso das duas mãos para jogar. Nessa posição (paisagem) a mão 

perde a área de equilíbrio do aparelho e torna o manuseio estremamente 

inseguro, já que o dedo mínimo passa a dar suporte a menos da metade da 

largura do aparelho. Além disso, a área da tela impossível de ser alcançada pelo 

polegar aumenta consideravelmente. Na posição retrato, a acomodação da mão 

é bem maior e envolve o dispositivo quase em sua totalidade, conforme visto no 

estudo de Karlson et al (2006). Apesar da quantidade considerável de jogos que 

permitem o uso na posição retrato, eles nem sempre possuem um suporte 

adequado para o uso confortável com apenas uma das mãos, por apresentar 

elementos de interface em áreas fora do alcance preferencial do polegar.

 

2.2.1 As particularidades dos diferentes gêneros de jogos

A divisão dos gêneros de jogos foi realizada levando em consideração a 

mecânica do jogo como base classificatória. É importante verificar os detalhes 

dos diferentes gêneros a fim de apontar e entender as adaptações que 

funcionam e as dificuldades em se adaptar um jogo para uso confortável com 

apenas uma das mãos.

 

Jogos de ação

Os jogos de ação se caracterizam pelos movimentos rápidos e 
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estratégias de curto prazo. Caracterizam-se também pela linearidade e falta de 

liberdade do jogador em procurar caminhos alternativos e tomar decisões que 

alterem a história ou seu desfecho. É muito comum jogos de outros gêneros 

apresentarem elementos de ação. Geralmente, a derrota do jogador acontece 

quando o personagem controlado por ele perde a vida. Segundo Tracy Fullerton 

(2008, p 416) professora  e game designer em seu livro "Game Design 

Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games" o gênero 

ação é definido como:

Jogos de ação enfatizam o tempo de reação e a coordenação de 
olhos-mãos. Jogos de ação podem incluir títulos como Battlefield 
2, Grand Theft Auto IV, e Tetris. Ação como um gênero 
frequentemente se mescla com outros gêneros; por exemplo, o 
Grand Theft Auto é um jogo de ação, mas é também um jogo de 
dirigir/corrida e um jogo de aventura. [...] Jogos de ação são, 
sem exceções, experiências em tempo real, com ênfase em 
limites de tempo e execução de tarefas físicas.

         Adriana Kei Ohashi Sato, Mestre em  Educação, Arte e História da 

Cultura; e Marcos Vinicius Cardoso, Doutor em Administração (2012) definem o 

gênero ação no artigo "Além do gênero: uma possibilidade para a classificação 

de jogos", como:

[...] jogos que enfatizam a habilidade e a destreza do jogador em 
controlar os comandos (movimentação, ataque, esquiva, defesa) 
por meio de combos ou seqüências rápidas. Embora a estratégia 
faça parte das escolhas e decisões do jogador, em jogos de 
ação, estas decisões não podem demandar muito tempo, sendo 
quase imediatas e simples, exigindo agilidade na resposta do 
jogador ao jogo e vice-versa. Os jogos de ação não oferecem 
muitas variações ou liberdade de escolhas e decisões para o 
jogador. É comum o jogador possuir apenas duas opções para 
cada ação realizada. Estes jogos proporcionam narrativas pouco 
flexíveis e restritas ao jogador.

        Jogos do gênero ação geralmente necessitam das duas mãos para 

serem jogados, por conterem ações mais complexas nos comandos, como 
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andar com o personagem e atacar ao mesmo tempo, em que uma mão é usada 

para controlar o movimento e a outra os botões de ação. Quando um jogo do 

gênero ação é feito para smartphone possibilitando o uso com apenas uma das 

mãos, deve conter uma adaptação simplificada de como realizar as ações, por 

exemplo: o personagem atacar sem a necessidade do jogador ficar apertando o 

botão de ataque repetidamente. O jogo Capitão America 2: OSI (Gameloft, 

2014, Figura 24) apresenta uma jogabilidade com apenas uma das mãos, sendo 

que possui um controlador direcional virtual, com botões simples de ações que 

ficam próximos facilitando a realização dos comandos.
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           Figura 24: Jogo Capitão America 2: OSI

Variante dos jogos de ação e muito conhecido nos smartphones, os jogos 

do tipo Endless Runner possibilitam o uso pleno com apenas uma das mãos e 

normalmente apresentam o objetivo simples de desviar dos obstáculos e/ou 

destruí-los, enquanto o personagem do jogo corre sem destino e por tempo 

indeterminado, até que colida com algum obstáculo, terminando a partida. O 
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jogador necessita de destreza para avançar, a velocidade da movimentação é 

constante e os obstáculos aparecem de forma aleatória. Quanto maior a 

distância percorrida, mais frequentes e mais rápidos os obstáculos ficam. As 

recompensas e o score também aumentam. Alguns jogos mais complexos do 

gênero oferecem ítens e upgrades, criando uma estratégia limitada, que permite 

o jogador atingir uma distância maior. 

Boa parte dos jogos desse gênero possibilitam o uso com apenas uma 

das mãos de forma confortável devido a simplicidade dos comandos. 

Normalmente não apresentam detalhes na tela que necessitem de toque preciso 

e os comandos de movimentação são simples (movimento rápido de arraste 

para esquerda ou direita fazem o personagem mudar de pista/plataforma; 

arraste  para cima fazem o personagem pular; e arraste para baixo fazem o 

personagem rolar no chão) enquanto o movimento do personagem correndo é 

feito automaticamente e sem parar.

Alguns jogos do gênero: Despicable Me: Minion Rush (Gameloft, 2013, 

Figura 25), Agent Dash (Full Fat, 2012, Figura 26).
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Figura 25: Despicable Me: Minion Rush
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Figura 26: Agent Dash

Jogos de estratégia

 

Jogos de estratégia evidenciam-se por apresentar um forte 

planejamento das ações diante das circunstâncias, que acontecem em turno ou 

em tempo real. Oferecem recursos que devem ser gerenciados para atingir os 

objetivos do jogo. A condição de derrota acontece por dominação do território 

por parte do inimigo, esgotando os recursos e/ou não atingindo o objetivo. 

Fullerton (2008, p 72) diz que o jogador não vai encontrar ou ganhar a 

quantidade de recursos que ele gostaria. Se os desafios forem concluídos, as 

recompensas permitirão o jogador seguir em frente. Os recursos devem trazer 

utilidade para o jogo, e esses não podem aparecer em abundância. Se o 

fizessem, perderiam o seu valor e desbalanciaríam o jogo.

Furlleton (2008, p 416) aponta como gênero estratégia:
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Jogos que focam em táticas, planejamento, também com o 
gerenciamento de unidades e recursos. Os temas tendem a 
envolver conquista, exploração e troca [...] Hoje há jogos de 
ação/estratégia, que combinam destreza física com tomada de 
decisões estratégicas.

 

Sato e Cardoso (2012) determinam o gênero como:

 

Em jogos de estratégia, o jogador deve sempre estabelecer uma 
tática por meio da análise da situação, escolhendo as ações ou 
desafios que aproximarão cada vez mais o jogador de seu 
objetivo final. Isto é, jogos de estratégia caracterizam-se por seu 
caráter de análise e reflexão para se encontrar a tática mais 
adequada. Trata-se de jogos nos quais o fator da conquista 
territorial e/ou material é evidente. [...] O jogo acaba quando uma 
equipe completa sua missão ou quando sua conquista impede a 
atuação de outras equipes oponentes.[...] Ou seja, jogos de 
estratégias geralmente são jogos realizados por meio de turnos. 
Em alguns jogos é possível se realizar tomadas de decisões 
estratégicas em tempo real, sendo estas, simultâneas às ações 
dos oponentes.

        Para smartphone os jogos de estratégia podem ou não conter uma 

diversidade de botões para realizar os comandos, e devem ser disponibilizados 

levando em consideração o tamanho da tela do smartphone, para que não 

aconteça dos alvos serem alocados em regiões fora do alcance confortável.

                    

O jogo Strategery (Affogato LLC, 2014, Figura 27), oferece uma 

estratégia por turno, onde o objetivo é dominar todos os países que estão na 

fase. Os comandos são simples, o jogador deve tocar no país que ira iniciar o 

ataque e depois no país que deseja atacar, porem alguns países estão 

localizados em regiões do topo da tela do smartphone, resultando num esforço 

para ser selecionado.
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Figura 27:Jogo Strategery

Jogos de quebra-cabeça (puzzle)

 

        Estes jogos tem como objetivo estimular o jogador a resolver algum 

"problema", usando as ferramentas que o jogo oferece e a lógica cognitiva. Esta 

característica está presente em muitos jogos, seja como o objetivo principal 

(onde o jogador precisa resolver o problema para seguir em frente), seja em 
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objetivos secundários (em que não é obrigatório que seja resolvido, dando a 

opção do jogador resolver futuramente ou mesmo o ignorar completamente).

 

Segundo Brenda Brathwaite (2009, p 41-48), game designer veterana, 

reconhecida internacionalmente, com mais de 31 anos de experiência; e Ian 

Schreiber, programador e game designer com mais de 13 anos de experiência;  

escreveram no livro "Challenges for game design" (“Desafios para game design”, 

em tradução livre) que o gênero puzzle é: 

É muito comum que os jogos puzzle sejam referenciados como 
"mini-games". As vezes esses jogos são detalhes ou desafios 
que devem ser resolvidos dentro do contexto maior de um jogo. 
Muitos jogos usam mini-games como forma de destravar objetos 
e permitir que o jogador alcance a fase seguinte. [...] Um puzzle 
é comumente definido como um evento de “não-combate”, uma 
série de eventos que o jogador precisa realizar para completar 
uma tarefa ou uma série de eventos para progredir no jogo. 
Completar um puzzle podem ser opcional ou extremamente 
necessário.

Brathwaite e Schreiber (2009, p 43-47) dividem os Puzzles em 7 tipos: de 

enigmas, de raciocínio indireto, de raciocínio espacial, de reconhecimento de 

padrões, de lógica, de exploração e de uso de itens. Devem oferecer um desafio 

para o jogador, em que ele se esforce para resolver, não podem ser fáceis 

demais ou muito difíceis, que levem o jogador a recorrer a uma destas 5 opções: 

tentar de novo, comprar um guia de estratégia, falar com um amigo, procurar a 

solução na internet ou abandonar o jogo.

Sato e Cardoso (2012) apontam o gênero puzzle como:

Esses jogos caracterizam-se pela observação e utilização do 
raciocínio lógico e solução de problemas e/ou enigmas. Embora 
a possibilidade narrativa tenha pouca flexibilidade, os jogos 
podem oferecer algumas escolhas ao jogador.[...] Geralmente há 
poucas ou apenas uma solução para cada problema. Sempre 
que completar um objetivo, ele estará solucionando um 
problema ou enigma, seguindo para o desafio seguinte. Estes 
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jogos são compostos de desafios cuja dificuldade aumenta 
conforme o aprendizado e/ou tempo empreendido pelo jogador.

Brathwaite e Schreiber (2009) finalizam afirmando que o gênero Puzzle é 

divertido por trazer a emoção de vitória, a sensação de resolver um puzzle difícil. 

Um bom puzzle faz o jogador se sentir bem, por perceber o que ele pode 

realizar.

Em smartphones, o gênero puzzle oferece uma generosa quantidade de jogos 

que podem ser jogados com apenas uma das mãos, já que os comandos são 

simples (tocar e arrastar objetos pela tela) e a ação é lenta. Mas esse gênero 

exige uma atenção especial quanto ao tamanho dos dispositivos e a amplitude 

da área de interação do jogo. Em dispositivos grandes, com telas grandes, pode 

ser bem difícil alcançar certos alvos de forma confortável. O tamanho dos 

objetos também precisam ser considerados, já que a área de toque do polegar é 

maior que a do dedo indicador. 

Exemplos de jogos de puzzle: Candy Crush Saga (King, 2012, Figura 28), 

Cut the Rope (ZeptoLab, 2010, Figura 29)  e Freeze (Frozen Gun Games, 2014, 

Figura 30).
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Figura 28: Jogo Candy Crush Saga
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                    Figura 29: Jogo Cut The Rope
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                  Figura 30: Jogo Freeze
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Jogos de emulação

 

            No estudo realizado por Sato e Cardoso (2012) esse gênero 

simula algo da vida real, mas não é totalmente fidedigno. Contendo ações e 

reações que não espelham a realidade, podendo estruturar coisas fantasiosas e 

da imaginação do game designer e do jogador. Pode ser um jogo com objetivo 

claro, em aberto e o jogo pode não ter fim. O jogador escolhe como pretende 

evoluir e onde focar, ou realizar os desafios caso o jogo ofereça.

        Emulação pode abranger alguns gêneros que caso sejam classificados 

sem levar a mecânica em consideração seriam inseridos em outros gêneros, 

como alguns jogos de esporte e corrida. 

        O jogo Game Dev Story (Kairosoft, 2010, Figura 31), para smartphone 

pode ser jogado com uma das mãos e se encaixa nesse gênero, é um jogo que 

simula um estúdio de games, e contêm características fantasiosas, por exemplo, 

quando um programador está desenvolvendo um jogo ele fica em chamas, 

demonstrando que está trabalhando bastante.
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Figura 31: Jogo Game Dev Story
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Jogos de RPG (Role Playing Game)

  

        Segundo Furlleton (2008, p 416), o gênero RPG  é caracterizado por criar 

e desenvolver um personagem, com historias elaboradas, que são ligadas por 

missões determinadas pelo jogo. Esses personagens se desenvolvem no 

mundo virtual acumulando riquezas, equipamentos, experiência e status. É 

muito comum existirem jogos com características híbridas com outros gêneros, 

que apresenta mecânicas do gênero ação, sendo típicamente chamado de 

"Action-Role Playing Games".  

        Sato e Cardoso (2012) apontam características semelhantes sobre o 

gênero RPG:

 

[...] A mecânica em RPGs pode combinar aspectos de jogos de 
ação, estratégia e aventura, sendo ainda possíveis algumas 
características desses tais como: coleta de itens, solução de 
enigmas, reações rápidas diante de uma situação do jogo. O 
foco nos RPGs é na evolução do personagem adotado ou 
construído pelo jogador.

O jogo Knights of Pen & Paper (Behold Studios, 2012, Figura 32) se 

encaixa no gênero RPG, contando a historia de um grupo de pessoas que 

participam de um RPG de mesa, vivenciando o universo contado pelo Mestre, 

acumulando equipamentos, experiência, dinheiro e status, que são usados 

para realizar missões e desenvolver a historia. 
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           Figura 32: Knights of Pen & Paper
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2.3 Possibilidades de comando

Devemos levar em conta as diversas possibilidades de comando e 

interação com smartphones e suas telas de toque. É possível afirmar que todos 

os principais  dispositivos possuem pelo menos um botão físico, o que pode ser 

considerado como forma de interação. Há alguns gestos de comando em telas 

de toque que são possíveis apenas quando o usuário está utilizando o 

dispositivo com ambas as mãos, ou quando o dispositivo está repousado em 

alguma superfície, como por exemplo, o gesto de pinçar (pinch). Abaixo estão 

listadas as quatro categorias de gestos de toque para um dispositivo com tela 

multitouch, que podem ser executados quando o usuário possui apenas uma 

das mãos disponíveis para utilizar seu dispositivo.

Tocando de leve (Tap)

Dar uma leve toque na tela com um dos dedos (Figura 33). Pode-se 

encaixar dentro dessa categoria os gestos de tocar duas vezes de leve (double-

tap), ou pressionar por um tempo (long press) onde o usuário deve pressionar 

um ponto na tela por alguns segundos, sem mover a posição do dedo. Esse tipo 

de gesto está relacionado com seleção de elementos.
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Figura 33: Gesto de toque de leve

Deslizar (Slide)

Dentro dessa categoria podem ser encaixados o gesto de rolar (scroll) 

onde o usuário normalmente desliza o dedo em uma linha reta (. Normalmente 

usado para descer ou subir páginas de internet. Também pode ser realizado o 

gesto de arrastar (drag), onde o usuário deve pressionar um elemento da tela e 

arrasta-lo até outra área da tela sem solta-lo (Figura 34). 
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Figura 34: Gesto de deslizar
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Piparote (Flick)

É chamado de piparote ou peteleco o gesto onde o usuário desliza o 

dedo soltando-o no final do gesto, como um leve peteleco. É utilizado para 

arremessar elementos de um local para outro da tela (Figura 35).

Figura 35: Gesto de piparote

Levando em conta essas três categorias de gestos, que podem ser 

executados com apenas uma das mãos, podemos definir que as ações básicas 

de seleção e interação são completamente possíveis de serem executadas com 

apenas o polegar, dado o correto posicionamento dos elementos de acordo com 
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áreas confortáveis de tarefas, assim como visto no capítulo 1.

90



2.4 Elementos de interface 

Na análise dos elementos de interface, propomos a divisão da tela por 

áreas de relevância que podem ser encontradas em diversos tipos de jogos para 

smartphones. São elas: as áreas de interação (A), a área de botões (B), as 

áreas de informação (C) e a área de propaganda (D), conforme visualizadas na 

figura 36.
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Figura 36: Interface e legenda. 

A) Área de interação

É a área da interface onde o usuário interage com o jogo. Essas ações 

podem acontecer através de movimentos diretos sobre personagens do jogo; 

movimentos diretos na tela, indicando direção; de botões virtuais e/ou de 

joysticks virtuais.

B) Botões

Botões são elementos da tela que podem ser pressionados tocando-os 

levemente. Normalmente possuem dois estados: ligado e desligado. 

C) Área de informação

Áreas que possuem informações relevantes ao jogador. Podem informar 

pontuação, munição, mapa, vida, entre outros.

D) Área de propaganda

É uma região normalmente usada nos jogos para dispositivos móveis 

para apresentar propagandas em jogos gratuitos, como forma de monetizar o 

criador do jogo, sem necessariamente forçar o jogador a pagar por ele. Essas 

propagandas devem aparecer na parte superior e/ou inferior da tela, onde o 

polegar tem mais dificuldade de alcançar.

Áreas podem ter aspectos mesclados. Por exemplo, pode existir um 
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botão que contém uma informação, e ao tocá-lo, um painel com informações 

mais detalhadas é apresentado.

93



2.4.1 Padrões de posicionamento dos elementos da interface

Pode-se notar uma padronização na posição dos elementos da interface 

nos jogos para smartphone, principalmente na área de interação.

Para o estudo, foram analisadas as interfaces de alguns jogos, sendo 

eles: Cut the Rope, Candy Crush Saga, Freeze e Game Dev Story.

Cut the rope

Cut the rope é um jogo do gênero puzzle, onde o jogador deve cortar a 

corda que segura uma bala, fazendo-a cair em cima do monstrinho, que então a 

devora. Nos níveis, há estrelas que são coletadas quando a bala passa por cima 

delas, e representam um desafio a mais para os jogadores. O jogo possui uma 

área de interação que ocupa quase a tela toda (A), uma área de botões no 

canto superior direito da tela (B) e uma área de informações no canto superior 

esquerdo da tela (C), assim como pode ser visto na figura 37.
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Figura 37: Cut the Rope e sua divisão de áreas.
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Candy Crush Saga

Candy Crush Saga é um jogo do tipo “combine-3” (match-3) onde o 

jogador deve deslizar o dedo pela tela para fazer combinações de três doces da 

mesma cor. O jogo possui uma área de interação localizada no meio da tela (A). 

Áreas de botões nos cantos superior e inferior esquerdo (B) e áreas de 

informação (C) nos cantos superior e inferior direito da tela. A área em cinza não 

possui nenhum elemento, como pode ser visto na figura 38.
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Figura 38: Jogo Candy Crush Saga e sua divisão de áreas.
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Freeze

Freeze é um jogo do gênero puzzle com elementos de física onde o 

jogador deve girar o cenário para fazer com que o olho chegue a um ponto 

específico. Como pode ser visto na figura 39, a área de interação (A) ocupa 

quase toda a tela; duas áreas de botões (B) uma localizada na parte inferior 

central da tela, e outra no canto superior direito; a área de informações (C) 

ocupa parte superior esquerda da tela.
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Figura 39: Jogo Freeze a sua divisão de áreas.
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Game Dev Story

Game Dev Story é um jogo de simulação de um estúdio de games. O 

jogador deve contratar e treinar funcionários, comprar licenças para desenvolver 

em novas plataformas, administrar recursos para fazer jogos que retornem o 

máximo lucro possível. Como pode ser visto na figura 40, o jogo possui uma 

área de interação (A) na metade de cima da tela; áreas de informação (C) acima 

e abaixo da área de interação; duas áreas de botões (B) em ambos os cantos 

inferiores da tela, e uma área de propaganda que cobre uma área notável da 

parte inferior da tela.
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Figura 40: Jogo Game Dev Story a sua divisão de áreas.

Podemos notar dois elementos que apresentam padronização mais clara: 

a área de interação e a área de informação. A área de interação é posicionada 

no meio da tela, e muitas vezes abrange área considerável da mesma. Já a área 

de informação é  posicionada na parte de cima da tela, mesmo que o jogo 

possua uma área de informação adicional em outra região. Conforme o estudo 

de KARLSON et al (2006), a área superior do dispositivo tende à ficar fora do 

alcance confortável do polegar, tornando uma área perfeita para informações do 

que está acontecendo no jogo, já que nunca é obstruída pelo polegar.

2.5 A interferência do polegar na visualização do jogo.

Um jogo para smartphone pensado para uso com apenas uma das mãos 

exige um cuidado específico por parte dos designers, já que o polegar é o 

controlador do jogo, e interfere diretamente na visualização da tela, como 

descrito por Portnow (2013, online):

[...] tenha certeza de pensar sobre a quantidade da tela que a 
mão do jogador irá cobrir enquanto eles estão jogando seu jogo. 
Essa é outra razão porque métodos de entrada de duas mãos e 
métodos de entrada múltiplos e simultâneos tendem a ser 
desastrosos. Pela primeira vez na história dos jogos, os 
designers devem se preocupar com o método de entrada 
literalmente ficando entre o jogador e o jogo. Especialmente em 
telas menores, isso pode interferir numa grande área da sua 
tela, e até nos dispositivos do tamanho de tablets, um método de 
entrada no meio da tela normalmente significa uma mão na 
frente de 20% da ação.

Podemos então definir uma área de interferência a partir da análise 

utilizando os dispositivos da pesquisa e diferenças antrométricas da mão. 
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Análise

A análise deverá ser aplicada no dispositivos-alvo Moto X apenas, para 

maior consistência nos resultados.

Assim como vimos no capítulo 1, o comprimento médio do polegar 

masculino, da mão direita, é de 63,25 milímetros. A partir disso podemos definir 

parâmetros extremos de comprimento, sendo 50 milímetros como um polegar 

curto e 70 milímetros como um polegar longo.

No dispositivo utilizado no teste pelo usuário, foi aplicado uma grade de 

9x16 quadrados (figura 41), ocupando a tela inteira. O usuário segurou o 

dispositivo com o braço apoiado em uma mesa e com apenas uma das mãos. 

Então, foi orientado a deixar o polegar nas posições: retraído, conforto e 

máxima extensão. Para registrar, utilizamos máquina fotográfica a uma distância 

de 30cm, mantendo a câmera paralela ao smartphone.
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Figura 41: Grade de 9x16. Feita na resolução do dispositivo Moto X (720x1280)

Os parâmetros para representar a visibilidade vão de 0 à 4.

0: Sem visibilidade nenhuma: A célula está completamente 
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coberta;

1: Pouca visibilidade: A célula tem mais da metade de sua área 

coberta;

2: Média visibilidade: A célula tem metade da sua área coberta;

3: Alta visibilidade: A célula tem menos da metade de sua área 

coberta;

4: Total visibilidade: A célula está completamente visível.
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Resultados

Nos testes, capturamos os dados do polegar nas três posições (Figura 

42). Na posição de conforto, dos 144 quadrados posicionados na grade, 114 

estão completamente visíveis, e portanto receberam o valor de 4; 4 quadrados 

foram levemente sobrepostos, e receberam o valor de 3; 4 tiveram metade de 

sua área sobreposta, recebendo o valor de 2; 5 foram praticamente 

sobrepostos, recebendo o valor de 1; e finalmente, 17 foram completamente 

sobrepostos, recebendo o valor de 0. Assim, podemos concluir que 16,49% da 

tela fica bloqueada pelo polegar.

Na posição de máxima extensão, dos 144 quadrados posicionados na 

grade, apenas 91 ficaram completamente visíveis; 7 quadrados foram levemente 

sobrepostos; 4 tiveram metade de sua área sobreposta; 6 foram praticamente 

sobrepostos; e finalmente, 36 foram completamente sobrepostos. Assim, 

podemos concluir que 30,72% da tela fica bloqueada pelo polegar.

E finalmente, na posição retraída, dos 144 quadrados posicionados na 

grade, 132 ficaram completamente visíveis; 3 quadrados foram levemente 

sobrepostos; 3 tiveram metade de sua área sobreposta; nenhum praticamente 

sobrepostos; e somente 6 foram completamente sobrepostos. Assim, podemos 

concluir que 5,72% da tela fica bloqueada pelo polegar.
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Figura 42: Polegar na posição conforto, máxima extensão e retraído, respectivamente .

Fica evidente o tamanho do desafio para o game designer. É preciso 

considerar diversos detalhes, possibilidades e variáveis; mas principalmente 

entender que a limitação acontece por um motivo físico. Dispor os elementos de 

forma organizada e otimizada para acionamento através do polegar é possível 

e, se bem executada, possibilita o pleno aproveitamento sem nenhuma limitação 

ou depreciação do elemento mais importante nos jogos: a diversão.

Ao game designer cabe pensar e planejar seu jogo tendo em mente os 

elementos que envolvem a relação do jogador com o jogo: desde o dispositivo 

em si; passando pelo tipo e características específicas do gênero do jogo que se 

pretende desenvolver; a organização das formas e apresentação dos elementos 

na tela; e, por fim, considerar o método de interação, da forma mais confortável 

para o jogador.  
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CAPÍTULO 3 - ESTRUTURANDO A INTERFACE E A ÁREA DE INTERAÇÃO 

DE FORMA OTIMIZADA PARA O USO COM APENAS UMA DAS MÃOS

As análises e os estudos realizados nos capítulos anteriores oferecem 

base de conhecimento sobre questões relevantes de ergonomia, antropometria, 

game design e interação com dispositivos móveis. A junção desses 

conhecimentos permite a elaboração de métodos de entrada para jogos e 

práticas de uso que ofereçam maior conforto ao usuário. 

Neste capítulo final aplicamos os conhecimentos estudados ao longo da 

pesquisa a fim de estebelecer os melhores métodos de controle, de 

posicionamento e de uso dos elementos da interface, visando o 

desenvolvimento de jogos que possibilitem o uso com apenas uma das mãos.

Para demonstrar as áreas de alcance do polegar, o estudo de Karlson et 

al (2006) montou uma tabela com valores que indicam as regiões mais 

confortáveis para o polegar. Com esses dados, remontamos a tabela, usando 

cores e valores para indicar o conforto e a facilidade de alcance das áreas da 

tela, utilizando o polegar (Tabela 6). Usamos os tons de verde mais fortes e 

valores mais baixos (iniciando em 1) para indicar áreas mais fáceis e 

confortáveis de tocar; e os tons de vermelho mais fortes (com valores até 14) 

para indicar as áreas mais desconfortáveis. 
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Tabela 6: Tabela remontada para indicar os pontos mais fáceis e confortáveis, 

assim como os mais difíceis e desconfortáveis de alcance pelo polegar.

Essa tabela foi originalmente montada com os dados da pesquisa 

realizada com base no aparelho HP iPAQ h4155 Pocket PC, que possui tela de 

57.6mm de largura e 76.8mm de altura. Com esses dados, foi possível fazer 

uma comparação (Figura 43) com os modelos mais modernos que usamos 

neste estudo. O tamanho da tela do modelo Moto X é de 58mm de largura 

(apenas 0.4mm de diferença)  e 103.1mm de altura (26.3mm de diferença). 
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Figura 43: Imagem comparativa do tamanho das telas e das áreas de conforto e 

facilidade de alcance pelo polegar.

A tabela 6 pode ser usada para estudo de qualquer outro dispositivo, 

sendo necessário atentar sempre para o tamanho base (57.6mm de largura e 

76.8mm de altura), conforme indicado anteriormente. Importante também alinhar 

a tabela à direita da tela, logo acima da barra de tarefas do sistema Android 

(que apresenta os botões de retorno, home e programas em execução) 

considerando que os testes sejam feitos com a mão direita. Caso os testes 

sejam feitos com a mão esquerda, a tabela deve ser alinhada à esquerda. 

Importante considerar que as áreas excedentes da tela dos novos 

aparelhos sejam marcadas como áreas de máxima dificuldade de alcance. Na 

comparação feita na Figura 43, tomando como exemplo o modelo Moto X, pode-
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se notar uma grande área deste tipo na parte superior da tela. 
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3.1 Estudando controles e detalhes de interface de jogos para 

smartphones quando utilizados com uma das mãos

Usando a tabela remontada (Tabela 6), em conjunto com o conhecimento 

estruturado nos diversos gêneros de jogos e seus detalhes e características de 

comandos e interface, foi possível estudar os elementos de interface e os 

controles dos jogos que permitem a utilização na posição retrato (vertical) com 

apenas um das mãos, embora os fabricantes não declarem nenhuma vantagem 

para este modo de uso. Mesmo assim, é importante verificar estes detalhes e 

entender o que funciona e o que deve ser evitado, se desejamos criar jogos que 

permitam o uso de forma ergonomicamente confortável e segura.   

Para isso, sobrepomos a tabela criada à partir do modelo Moto X nas 

imagens dos jogos geradas à partir dele, e observamos com detalhes os pontos-

chave apresentados a seguir.

3.1.1 Apresentar as inconformidades encontradas em relação área de 

conforto

Apresentaremos a seguir os jogos Cut the rope, Candy crush, Freeze, 

Game Dev story e Minion Rush que escolhemos para nossa análise. Aplicando a 

tabela em pontos importantes do jogo, conseguimos identificar que o 

posicionamento de relevantes elementos de interface em alguns casos não é 

adequado ou indicado para usabilidade e conforto quando são jogados.

Nos jogos Freeze e Cut the rope (Figura 44) os elementos do menu da 

tela inicial foram posicionados em uma região confortável para o usuário, 

enquanto os botões do Cut the rope, posicionados no canto superior direito e 

canto inferior direito não estão, o que levará ao jogador a um esforço maior de 

deslocamento do polegar para alcançar esses elementos. 
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                              Figura 44: Telas de inicio dos jogos Freeze e Cut the Rope

No jogo Minion Rush (Figura 45) encontramos elementos de interface que 

segundo o estudo de Karlson et al (2007) estão posicionados em regiões 

inadequadas ao conforto do jogador, as inadequações podem ser encontradas 

no botão “Jogar”, botão de configuração “engrenagem” e  nos botões de 
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recursos posicionados no topo da tela assim como as opções de escolha do 

personagem posicionados na parte inferior.   

    

Figura 45: Tela menu do jogo Minion Rush
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No jogo Game Dev story (Figura 46) as inadequações dos elementos de 

tela estão concentradas na parte inferior, nos botões “Site”, “Finish” e no botão 

de link da propaganda.

Figura 46: Tela menu do jogo Game Dev Story 
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Na sequência da análise, apontaremos a seleção dos mundos para os 

jogos Freeze (Figura 47) e Cut the Rope (Figura 48).

No jogo Freeze, na tela de seleção de mundo os botões encontram-se 

parcialmente na região do conforto e na região de maior esforço, a indicação 

para uma tela adequada nesse caso, seria o posicionamento dos botões na 

região central da tela, ainda que isto resultasse em uma possivel mudança no 

layout dos botões.
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Figura 47: Tela de seleção de mundo do jogo Freeze
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No jogo Cut the Rope, a tela de seleção de mundo é adequada em 

relação ao posicionamento da escolha do mesmo, com o objeto piparote. A 

única resalva neste tela é o botão voltar “seta” e no botão para fechar a 

propaganda “X” posicionados respectivamente no canto inferior esquerdo e 

direito.
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Figura 48: Tela de seleção de mundo do jogo Cut the Rope
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E ainda, é possível analisar a seleção de fases, nos jogos Freeze e Cut 

the Rope (Figura 49).

No casos dos dois jogos, a interface de seleção de fases apresenta um 

acumulo de botões nas regiões de maior esforço: lateral esquerda, topo e parte 

inferior da tela.  
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                 Figura 49: Telas de seleção de fase dos jogos Freeze e Cut the Rope

Uma possível solução para a seleção de fases nos casos acima, seria 

dividir a quantidade de opções disponíveis em mais de uma tela, e utilizar 

botões para navegação entre telas ou o elemento piparote, onde o jogador 

encontraria as outras opções de fase. 
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Nos jogos Frezee e Cut the rope (Figura 50) o posicionamento dos 

elementos de controle do jogo estão posicionados na região de maior conforto e 

melhor controle, entretanto no jogo Cut the rope a região onde o jogador deve 

deslisar o dedo para cortar a corda, em alguns casos fica na região de maior 

esforço. Assim como os botões de pausa de ambos os jogos. 
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Figura 50: Telas dos jogos Freeze e Cut the Rope

No jogo Freeze os elementos de controle poderiam estar posicionados 

para que a área de conforto fosse melhor aproveitada da seguinte maneira: 

1) O botão “freeze” ficaria na segunda célula da segunda linha de baixo para 

cima e diminuir o tamanho do botão para que ele fique do tamanho da célula; 
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2) O botão de “pausa” poderia ficar posicionado na antiga posição do botão 

“freeze”.

No jogo Cut the Rope apontamos: o botão menu e o botão de “replay” 

ficariam posicionados na quarta célula da segunda linha de baixo para cima.

Com os exemplos acima demostramos que a associação entre os 

estudos de usabilidade do capítulo 1 e aspectos de design de games vistos no 

capítulo 2 podem oferecer aos jogadores melhor controle e jogos com interface 

mais confortáveis. A análise do desenvolvimento de interface que considera a 

utilização da área de conforto pode ser feita para muitos outros jogos e outros 

tipo de tela, como nas figuras abaixo que apontam algumas das regiões de 

interação posicionadas em áreas de maior esforço, sendo que em alguns casos, 

uma pequena diferença de posicionamento dos elementos já adequaria o uso 

confortável. (Figura 51, Figura 52 e Figura 53):
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Figura 51: Tela do jogo Game Dev Story
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Figura 52: Tela do jogo Candy Crush
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      Figura 53: Tela pós fase do jogo Freeze

3.1.2 Comparar com o estudo da posição do polegar x tela

Neste tópico ilustraremos com alguns exemplos de que forma elementos 
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importantes do jogo podem interferir no conforto do jogador quando 

posicionados em regiões para maior esforço de alcançe. 

O polegar precisa ser estendido ao seu comprimento maximo para 

alcançar os objetos posicionados nas extremidades superiores da tela e  

contraido quando os elementos estão posicionados nas extremidades inferiores 

da tela. Estes movimentos para serem executados levam a uma situação onde a 

segurança  do dispositivo e a usabilidade do jogo ficam comprometidos.

A figura 54 do menu do jogo Freeze exemplifica o bom posicionamento 

dos elementos na interface, pois eles ficam na região de conforto.

Figura 54: Menu do jogo Freeze
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Na figura 55, tela de seleção de fase, do jogo Freeze. Notamos que o 

deslocamento do polegar para alcançar o objeto da tela na extremidade superior 

esquerda leva o usuario a estender o polegar, soltar a base do smartphone ao 

segurar, e a inclinar o smartphone para aproximar a tela do polegar.

Figura 55: Seleção de fase jogo Freeze

A figura 56 mostra a tela de uma fase do jogo Freeze, na qual  o botão de 

“pausa” está no topo direito da tela, requer que o jogador estenda o polegar para 

alcançar o objeto. 
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Figura 56: Jogo Freeze

O menu do jogo Minion Rush (Figura 57) localiza o botão “Jogar” em uma 

região no topo da tela, junto a outros elementos que necessitam que o jogador 

estenda o polegar para poder alcançar.  
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Figura 57: Menu do jogo Minion Rush

Na figura 58 o dedo polegar fica em cima do personagem, o botão de 

pause fica localizado em uma região afastada no topo esquerdo da tela, 

resultando num esfoço para alcançar, sendo que o dedo do jogador ficaria 

cobrindo uma grande parte da tela do jogo.
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Figura 58: Jogo Minion Rush

A figura 59 é a tela pós fase do jogo Minion Rush, os elementos para 

jogar novamente ou ir para o menu estão na região inferior do celular, fazendo o 

jogador  contrair o polegar para interagir com os alvos.
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Figura 59: Pós fase do jogo Minion Rush

3.2 Exemplo: Implementando um protótipo para smartphone com enfoque 

na usabilidade e conforto do usuário

Para fundamentar o estudo e aplicar todo o conhecimento adquirido, 

propomos a conversão de um jogo originalmente desenvolvido para plataforma 

PC e elaboramos formas de adaptá-lo, com todos os seus principais elementos, 

para um jogo de smartphone. O desafio dessa adaptação não se limitou apenas 

na transposição de uma plataforma para outra, mas foi além, considerando 

todos os elementos de ergonomia e antropometria para possibilitar o uso com 
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segurança e conforto, usando o dispositivo com apenas uma das mãos. O jogo 

escolhido foi Disciples II: The Dark Prophecy (Strategy First, 2002) (Figura 60).

Figura 60: Capa do jogo - Versão para PC.

138



A adaptação foi realizada tendo como base as técnicas apontadas no 

capítulo 3.1, considerando o posicionamento correto de todos os elementos de 

interface e dos comandos, especialmente na adaptação e organização das 

áreas de interação. Também levamos em consideração as áreas onde o polegar 

atrapalha a visualização, conforme estudado no capítulo 2.5.

3.2.1 Sobre o jogo

Disciples II é um jogo de estratégia, baseado em turnos, com elementos 

de fantasia medieval. É ambientado em um reino ficcional chamado Nevandaar 

(também chamado de “The Sacred Lands”). A história é focada em 4 raças 

principais que estão em constante estado de conflito. São elas: Empire 

(humanos), Mountain Clans (anões), Legions of the Damned (demônios), e os 

Undead Hordes (mortos-vivos). Outras raças são neutras e só reagem quando 

provocadas: Merfolk, Greenskins e os Elves. 

O gameplay é dividido em três partes: evoluir a Cidade Capital da raça 

escolhida, onde você pode treinar novos guerreiros e evocar magias, além de 

montar grupos para conquista do território inimigo; usa os grupos (com os heróis 

e seus seguidores) na exploração dos mapas; e finalmente trava batalhas e 

conquista tesouros.

Essas batalhas acontecem quando os grupos se encontram. O líder e 

seus comandados atacam e são atacados, em turnos. Ao final, todas as 

unidades sobreviventes recebem pontos de experiência e, quando atingem um 

ponto específico, evoluem.

Durante a exploração dos mapas, os líderes se deparam com tesouros e 

castelos que acumulam recursos que podem ser usados para realizar magias e 

efeitos, que são usados para fortalecer o grupo de combatentes do jogador ou 

enfraquecer o grupo dos inimigos.

139



140



3.2.2 Elementos para adaptação

 Para montagem deste exemplo, começamos pela listagem de todas as 

principais características e momentos do jogo Disciples II, a fim de visualizar e 

pensar em formas de adaptação e uso no smartphone. Alguns pontos não 

precisam, necessariamente, ser adaptados para essa versão. São eles: 

  Escolha de uma das 4 raças principais;

  Apresentação das características de cada raça;

  Escolha do Senhor da Cidade Capital - são 3 tipos, cada um com 

uma característica especial, que muda sua estratégia durante o 

jogo;

  Montagem dos grupos na Cidade Capital;

  Saída do grupo da Cidade Capital e exploração do mapa;

  Captura de recurso;

  Conquista de território;

  Batalhas;

  Passagem dos dias;

  Estruturas da Cidade Capital.

Com essa lista, estudamos os detalhes de cada ponto para, então, propor 
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maneiras e formas de organizar os elementos da tela, priorizando sempre o 

conforto e a jogabilidade. Ignoramos os passos iniciais de escolha de modo de 

jogo pois consideramos que as telas iniciais devem seguir as mesmas estruturas 

mostradas na figura 44, página 72, deste estudo.
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Seção 1 - Escolha de uma das 4 raças principais

Nesta seção o jogador é apresentado às quatro raças do jogo, através da 

apresentação de imagens que as caracteríze e uma breve história. Na versão 

para PC, os desenvolvedores apresentam uma imagem para cada raça, em 

destaque, tomando a tela toda. Um pequeno botão em forma de cristal azul é 

apresentado à esquerda e à direita do nome da raça e, ao ser clicado, muda a 

imagem até que o jogador finalmente clique na seta verde para a direita (Figura 

61).
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Figura 61: Telas de escolha de raças na versão para PC.

Na versão para smartphone poderíamos estruturar a adaptação de duas 

formas: na primeira, exibir a mesma imagem de fundo tomando a tela toda, 

informar que o jogador pode trocar para as outras raças deslizando os dedos 

para esquerda ou para direita, fazendo a tela mudar e mostrar a raça 

subsequente. Ao pressionar um botão de informações, o jogador teria mais 

detalhes e características sobre as raças. E finalmente poderia definir a escolha 

clicando no botão de confirmar (Figura 62); na segunda, apenas uma imagem 

de fundo padrão, com 4 botões representando cada uma das raças. Ao clicar, o 

jogador conhece mais detalhes e características daquela raça, e pode efetivar 

sua escolha ou voltar ao menu novamente (Figura 63).
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Figura 62: Seleção de raça - Primeira forma - Usando a forma de deslizar o dedo para 

esquerda e direita para percorrer pelas raças disponíveis. 
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Figura 63: Seleção de raça - Segunda forma - Usando 4 botões e confirmação.

Seção 2 - Escolha do Senhor da Cidade Capital

Nesta seção o jogador seleciona um tipo de efeito especial para o Senhor 

da Cidade Capital, conforme sua estratégia (Figura 64). Como o jogo Disciples II 

é um jogo de turnos, separados por dias, você pode realizar certos movimentos 
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e ação uma única vez por rodada. Dependendo do tipo de Senhor escolhido, o 

jogador passa a ter a possibilidade de efetuar determinada função duas vezes. 

Na versão PC, a apresentação é muito parecida a da seção anterior e a 

adaptação seguiria o mesmo padrão escolhido (Figura 65).

Figura 64: Seleção de Senhor para a Cidade Capital - Versão para PC.
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Figura 65: Seleção de Senhor na versão adaptada - Usando botões com fotos.
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Seção 3 - Montagem dos grupos na Cidade Capital

Neste ponto, o jogador já foi apresentado a sua missão e inicia o primeiro 

dia/rodada montando o seu primeiro grupo de exploração/combate, na Cidade 

Capital. Cada grupo começa com um líder, que tem a capacidade de liderar uma 

quantidade específica de soldados. Cada grupo é organizado em uma matriz de 

6 slots. O líder ocupa um dos slots e o jogador deve contratar novos soldados 

para lutar ao seu lado. Existem soldados normais, que ocupam um slot  e 

outros, maiores, que ocupam dois slots. O jogador monta seu grupo conforme 

sua estratégia e sua disponibilidade de recursos. Na versão PC, são exibidos 

duas matrizes: à esquerda a matriz do grupo que está sendo montado (já com o 

líder) e à direita os soldados disponíveis na Cidade Capital (Figura 66).
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Figura 66: Montagem dos grupos de exploração/combate - Versão para PC.
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Para adaptar esta seção no smartphone é preciso explicar um pouco 

mais sobre o processo de criação dos grupos, antes de apresentar a tela ao 

jogador. O jogador começa vendo a matriz do grupo que está montando e os 

soldados disponíveis abaixo da matriz (faixa mais escura). Visualiza também a 

quantidade de soldados disponíveis para entrar no grupo e a quantidade de 

recursos que o jogador dispõe, nas áreas superiores da tela.
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Figura 67: Montagem dos grupo de exploração/combate na versão adaptada. Detalhes 

da tela. Apenas mais um slot está disponível para ser ocupado - 2/3 já estão ocupados 

e 3 é o número máximo que o líder pode, no momento, comandar.
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Na área mais escura, o jogador desliza o polegar para esquerda e direita 

a fim de mudar entre as opções de soldados. Se o jogador quiser visualizar os 

detalhes do soldado, basta tocar e segurar sobre a imagem dele. Em instantes 

uma imagem aparece, com todas as informações do soldado. Assim que o 

jogador deixar de tocar a tela, a imagem desaparece (Figura 68).   
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Figura 68: Montagem dos grupo de exploração/combate na versão adaptada. 

Descrição dos soldados.

Se desejar contratar o soldado, o jogador precisa verificar se possue 

recuros disponíveis e então deslizar o polegar da área de compra até o slot que 

deseja que o soldado fique, conforme sua estratégia (Figura 69).   
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Figura 69: Montagem dos grupo de exploração/combate na versão adaptada.

Contratação dos soldados.

Seção 4 - Saída do grupo da Cidade Capital e exploração do mapa

Após a montagem do grupo, o jogador está pronto para começar a 

exploração do mapa, em busca de seu objetivo. Na versão PC é apresentado 

um pequeno avatar no mapa e o jogador precisa indicar o local onde deseja 

caminhar. Há uma limitação na quantidade de movimentos que podem ser 

realizados a cada dia/rodada. Ao clicar uma vez com o ponteiro do mouse em 

algum lugar do mapa, é indicado uma trilha que informa se o grupo terá caminho 

livre ou entrará em combate em determinado ponto. Um segundo clique 

confirma o movimento. Na versão adaptada será preciso apresentar um 

direcional, já que o mapa é grande, e tocar na tela no ponto desejado para 

movimento pode ficar na área de desconforto do polegar. Para resolver esse 

problema, adotamos o uso da seguinte solução: o uso se um cursor (B). Com o 

direcional (A) o jogador no mapa onde deseja ir. Quando toca de leve sobre o 

direcional, o sistema exibe o caminho e também se os pontos de movimentação 

do dia são suficientes. Três situações podem ser indicadas: movimento limpo, 

indicado apenas por setinhas azuis na trilha (Figura 70); combate eminente 

como grupo inimigo (C), indicado por uma setinha vermelha na trilha (Figura 71); 

e movimento longo demais, indicado por setinhas cinza (Figura 72). Se o 

jogador insistir no movimento longo, o grupo se movimentará até o ponto que 

está marcado em azul. 
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Figura 70: Movimento do grupo de exploração/combate pelo mapa, na versão 

adaptada. Movimento possível e limpo.
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Figura 71: Movimento do grupo de exploração/combate pelo mapa, na versão 

adaptada. Movimento para entrar em combate.
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Figura 72: Movimento do grupo de exploração/combate pelo mapa, na versão 

adaptada. Movimento longo demais, mas limpo.

Seção 5 - Sistema de batalhas
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O momento da batalha acontece quando dois grupos rivais se encontram. 

Cada soldado tem um valor de iniciativa que indica quem começa atacando 

quem. Se o ataque vier do grupo inimigo, ele acontece por Inteligência Artificial. 

Os ataques acontecem de forma não-alternada, pois pode acontecer de um dos 

grupos atacar com um soldado e em seguida, outro soldado do mesmo grupo 

atacar. Tudo se baseia no nível de iniciativa dos soldados e na estratégia de 

cada jogador. O combate continua até que todos os soldados de um dos grupos 

tenham sido mortos. Há três tipos básicos de ataque: soldados que atacam 

apenas os inimigos que estão mais próximos na matriz do grupo rival 

(adjacentes); os que fazem um ataque em massa, acertando a todos da matriz 

ao mesmo tempo e os que paralisam os alvos por uma rodada. Alguns soldados 

podem curar ao outros e a si próprio. Há também a chance de se defender ou 

mesmo fugir do combate. Na versão para PC, as duas matrizes são exibidas 

(quando está atacando, exibe a matriz inimiga; quando está recebendo o 

ataque, exibe a matriz aliada) e o jogador pode clicar tanto nos personagens no 

campo de batalha quanto na matriz. Os personagens exibidos na parte alta da 

tela são do grupo do jogador, enquanto os de baixo (virados de costas) são do 

grupo dos inimigos (Figura 73).
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Figura 73: Exemplo de formação de combate - Versão PC. 

Aliados de frente, inimigos de costas.

Na adaptação para smartphone, indicamos a mesma formação para 

exibição da batalha (C), mas para o jogador indicar corretamente os alvos que 

160



ele deseja atacar (B) e todos os elementos que podem ser usados durante o 

combate (como poções e magias), separamos e organizamos em forma de 

guias (A). Isso permite que o acionamento dos botões e funções fiquem dentro 

da área de conforto do polegar e a animação de batalha longe do polegar 

(Figura 74). 

Figura 74: Movimento do grupo de exploração/combate pelo mapa, na versão 

adaptada. Movimento longo demais, mas limpo.
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Ao final de cada batalha, os soldados sobreviventes ganham experiência 

e acumulam até determinado nível. Ao alcançar esse nível, o soldado evolui 

para uma forma mais forte do que a anterior, com mais vida, poder de ataque e 

nivel de iniciativa. O líder também evolui, mas não muda de forma, nem de tipo 

de ataque.

Os soldados mortos podem ser ressuscitado na Cidade Capital, mediante 

o pagamento de certa quantidade de recursos. A vantagem é continuar com a 

experiência já acumulada desse soldado.

Obviamente que outras adaptações seriam necessárias, mas nenhuma 

no nível visual ou de implementação, apenas na mecânica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo dos diferentes conceitos aplicados aqui possibilitam concluir 

que é possível desenvolver jogos para smartphones de forma confortável para 

uso com apenas uma das mãos, nas mais diversas situações. Para isso, é 

extremamente importante que o game designer pense na forma como o jogador 

vai interagir com o dispositivo móvel. 

Conhecer as limitações do polegar é a peça chave do quebra-cabeças. 

O game designer, portanto, deve:

  Evitar utilizar movimentos e comandos de entrada em direções 

prejudiciais à performance das tarefas exercidas pelo usuário;

  Posicionar elementos de interface e de entrada, que sejam 

frequentemente usados, em áreas de interação de acesso mais rápido e 

evitar, ao máximo, posicionar elementos importantes em áreas de difícil 

acesso;
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  Ter conhecimento dos diversos tamanhos de dispositivos em que sua 

aplicação será utilizada, e desenvolvê-la de uma forma modular, que leve 

sempre em conta o tamanho do dispositivo e o alcance do polegar do 

usuário, reposicionando, assim, todos os elementos de interação.

Pode-se concluir que a direção da tarefa, a região e o dispositivo em si 

possam apresentar variáveis que dificultem o processo de interação com 

apenas uma mão. Mesmo assim, eles são fatores que podem ser evitados com 

algumas boas práticas de design, pois estão ligados a elementos de entrada, 

região de interação, formato do dispositivo, entre outros detalhes que podem ser 

predefinidos e previstos. O único elemento inalterável é o próprio polegar do 

usuário, algo que o desenvolvedor não pode redefinir.

Importante considerar também que além das limitações físicas, o polegar 

pode ficar entre a ação do jogo e os olhos do jogador, exigindo do game 

designer atenção aos elementos visuais do jogo, e como eles são exibidos. 

É considerável o aumento das opções de dispositivos com telas maiores. 

O que poderia ser um grande problema, pode virar um grande aliado no 

planejamento dos jogos e das áreas de exibição, já que sobram áreas longe do 

alcance do polegar. Se a área de interação for modular e ajustável, o jogo pode 

ser perfeitamente utilizado na posição retrato, com uma das mãos, de forma 

segura e confortável. 

O estudo abre uma nova área para o mercado de games. Um mercado 

quase inexplorado. Como vimos, apesar de alguns jogos possibilitarem o uso 

desta forma, todos apresentaram falhas em elementos de interação 

importantes, simplesmente por não terem sido pensados para serem 

executados desta forma. São mudanças simples, ajustes finos, que fazem toda 

a diferença.
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APÊNDICE A - Entrevista com Adam Saltsman

Segue na íntegra a entrevista realizada por e-mail com o game designer Adam 

Saltsman, mais conhecido por desenvolver o jogo Canabalt e por aparecer no 

documentário Indie Game: The Movie.

Pergunta: In Indie Game: The Movie, you said that you're usually more 

interested in accessible gameplay.

Do you think accessible gameplay is the same as easy gameplay? What are 

your thoughts on this subject?

Resposta: I do not think that accessible gameplay is the same as easy 

gameplay. My favorite example is Tetris; Tetris is a game that makes a lot of 

sense to a lot of people, but is not "easy" in the sense of modern casual games 

at all. For me accessibility is about simplifying the interface, not necessarily the 

game or systems underneath. I think about this in the same sense as like... 

books, or movies, sometimes. For example, if you can read, you can read almost 

any book in your language. There are a few exceptions of books that still 

manage to be inaccessible, but for the most part you can like... make the book 

function. The plot and characters can be as complex or simple as the author 

chooses, but the basic mechanic of like... turning the pages, and reading the 

words in order, that stuff is something the reader understands right when they 

pick up the book.

For me, game accessibility is about trying to achieve that. Make something 

complex and interesting and legit, but don't hide it behind a weird wall of niche 

language/verbs/grammars/tradition, in so far as that is even possible.

Pergunta: Canabalt is considered by many the game that created the “Endless 

Runner” genre, which is considered to fit perfectly into the mobile game market. 

What are the main components that a game designer should focus to enhance a 
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mobile game that must be comfortable, but also fun to play?

I'll probably harp on this a lot but I think having simple controls is super 

important. Simple controls do NOT mean that the game itself has to be "dumb" 

or "easy" or anything though. It's all about creating a simple interface to a deep 

and interesting puzzle. Although i will admit that lately part of me is thinking that 

especially on mobile, and especially for free games, "deep" or "rewarding" 

maybe aren't as important as I wish they were... yet, anyways... 

Pergunta: While designing Canabalt, the game’s simple but efficient controls 

were a planned or a resulting factor? What was the design process?

Resposta: The controls in Canabalt were very intentional, I was definitely riffing 

off of really the classic Super Mario Bros. jump feel, I just took out the run button 

and the d-pad. There was a time when the jump was a little more Tony Hawk 

inspired (is that a dated reference??), meaning that you had to press and hold 

the jump button to build up jump power before releasing (this is sometimes 

considered a more realistic jumping controls approach) but it really made the 

game hard to enjoy, so I switched back (Ed McMillen of Super Meat Boy/Binding 

of Isaac was probably the main person that pushed me back on track there). 

Pergunta: In your blog post “Game Design: Regaining The Outsider’s 

Perspective”, you advised developers to “keep obsessive about controls”, and 

that controls are “still more art than science”. What’s your thought on mobile 

games controls and usability aspects? Would you care to elaborate your thought 

on what you said about controls being more art than science?

Resposta: Game controls are so immensely strange. There is a lot of science to 

them, I hope that my statements didn't confuse that too much... but there's also a 

lot of weird, unpredictable things involved. All the parameters involved seem 

simple at first (how long was this button pressed? which buttons were pressed in 
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which order? how far did the player move their finger?) but... you know controls 

are like the veil, or something, it's like the magic layer of game where hardware 

meets software, and people are still inventing interesting new controls that reveal 

new and interesting things about games. One of my favorite examples in recent 

history is Bit Pilot for iPad, which is basically Asteroids without the shooting, but 

the controls for the spaceship are *remarkable*. They give you an enormous 

amount of control in a crazy intuitive manner.

So maybe a better statement would be there's a lot of about game controls we 

still don't know, and the stuff we do know is much more complex than it looks. I'm 

not sure there's a ton that I have to say about mobile controls specifically that 

Zach Gage (creator of Bit Pilot) hasn't said way better and more clearly, actually:

http://www.gdcvault.com/play/1015663/Controls-You-Can-Feel-Putting

Pergunta: In your perspective, what is the importance of mechanics and 

interface simplicity in mobile games?

Resposta: Well it can be tricky to lump everything together like that, I think, but 

there is a thing about mobile games that I think is really important. Well, two 

things. First, the main control input is almost always a touchscreen. That's a 

HUGE constraint and/or opportunity for designers, but we've talked about that a 

lot already. Second, the like... the role a phone serves in someone's life changes 

a lot. If you're a kid, you might sit and play with an iPod Touch or iPhone for 

hours at a time. Adults though seem to use the phone for a few minutes at a time 

max. We use it to fill the little gaps in our lives, for better or for worse. It's very 

different from the way we use a TV-based game console, or even a computer or 

laptop, right?

This is one of the reasons that simplicity seems to play such a huge role in a lot 

of mobile games, whether it's genuinely simple gameplay, or just simple controls, 
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or whatever. I'm a huge Dark Souls fan, right, but I have to be playing that game 

for at least 45 minutes *just to get in the right frame of mind* and actually start 

playing that game "for real". That sort of .... pacing might not be ideal for a 

mobile game.

Pergunta: What are the challenges a developer must face when trying to make 

controls and interfaces that are comfortable for the user?

Resposta: To me the most important thing is just forgetting about what YOU 

know, and try to only think about what your players know. Maybe you really love 

the controls from some other mobile game, and so you drop them into your 

game, but if they're not a perfect fit, or your game doesn't explain the how or why 

of what those controls are, players might never get used to them... the same 

controls might never feel right. Remember controls are the critical hybrid layer 

between the players and the machine itself; that means they need to fit both the 

activity or simulation AND the human trying to interface with it. 

Pergunta: What is the importance of simple, but effective controls for the 

casual game market?

Resposta: I feel like we have covered this pretty well but if you have further 

questions definitely let me know! 

Pergunta: While porting Canabalt to Android and iOS, did you have any real 

challenges? Anything worth noting?

Resposta: The big compromise on Canabalt was just changing the aspect ratio. 

In the browser we could run it at 3:1, which is like 150% of Cinemascope, even, 

which was a very deliberate choice made for very deliberate reasons. We 

completely lost that on the iPhone, so I had to redraw all the art at a larger size, 

and change a bunch of the level specs and generation algorithms to 

compensate. I'm still pretty happy with the result, but it definitely isn't quite the 
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same as the web build.

Pergunta: Any advice or additional information you can tell us? Doesn’t need to 

be something specifically about developing for mobile platforms, but game 

design/usability in general.

Resposta: I think it's important to design for people. I think if you do this, if you 

design for humans instead of designing for... I don't know, for money or to 

"follow" other apps/games, or racing to a new market, or or or... if you have 

people first and foremost in your mind i think you will almost always find a new 

way to express an idea that is better or more compatible or more surprising.

it's not a book that is about game design, at least on the surface, but THE 

TIMELESS WAY OF BUILDING by Christopher Alexander is an amazing book 

about designing things for people, i can't recommend it enough!
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APÊNDICE B - Transcrição do video Extra Credits: Designing for a Touch 

Screen

Designing for a Touch Screen

Touch screens are - at this point - a permanent part of gaming.  An entire 

generation of players is growing up on touch devices and the number of games 

sold on touch devices now rivals the number of games sold on major consoles. 

This isn't a fad or a gimmick: it's a new way to play.  So why aren't there more 

great games for touch devices?

I mean after all, it’s been six years since the iPhone kicked open the door 

on the touch screen market, nine if you want to include DS as the touch screen 

gaming pioneer (though stylus gaming is a little different and we won’t really be 

talking about it in this episode).  So while there are some incredible games for 

touch devices, for the most part we’ve just seen a sea of games that don’t live up 

to the potential that this new input provides us.  Why is that?

Fundamentally, it’s because many of the people developing games for 

touch devices don’t seem to recognize that it is actually a new input device.  

There are some amazing, groundbreaking, genre pushing things we can do with 

a touch screen, things we couldn’t possibly do with a controller or a mouse and 

keyboard, but at the same time there are some things which a mouse and 

keyboard simplydo better.  Not every genre has to be replicated on every device. 

It's essentially the same problem we have with motion controls.  People 

seem to be expecting and trying to build the first great FPS or action adventure 

on these platforms when that's not the strength of this input device at all.  It's the 

same reason we don't see a lot of stellar RTS on consoles: the input just isn't 

built for it.  And that's ok.  We don't need the same experiences we get on our 

consoles or our computer screens ported to a touch device, we need games that 

are great in their own right.
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So what DOES work best for touch devices?  Well first, anything turn 

based translates remarkably well - turn based RPGs, Strategy Games, Puzzle 

Games, Board Games and Card Games. Alsotouch games tend to work best 

when they only require one input at a time –which rules out stuff like combos and 

jump attacks andeven simultaneous moving and shooting.And lastly,controls for 

touch games are often at their best when they mimic human motions we already 

understand - flicking, pulling, sliding etc.  Because, in the end, a game that 

controls terribly is a terrible game…

Let's go over some of that in more detail.  Turn based games are probably 

our best bet for direct translation to the touch interface because they don't 

require precision controls and they allow the player the time they need to operate 

the game with a control scheme that might be less efficient than on inputs they 

were originally built on.  So, if you're looking to do a direct port or something in a 

genre that was firmly established with a mouse and keyboard or a controller, turn 

based games are the ones that will feel most satisfying and live up to 

expectations when converted to touch screen.

But that's not to say that there aren't plenty of non-turn based games that 

work fantastically with a single input at a time.  I meaneverything from fast paced 

puzzles like 10000000[A1] to on rails action like Infinity Edge to all the Canabalt 

clones we've seen work great.   But if you're looking to build something outside 

the turn based arena, just remember that multiple simultaneous inputs, 

especially ones that require two hands, don't work well at all – at least not on our 

current generation of touch devices. 

The platforms that players currently play touch games on often aren't free 

standing devices, the player has to hold them or lay them flat on something and 

perch over them...neither of which is very conducive to two handed play.  This is 

compounded by the fact that with touch controls the player's hand is part of the 

input device on a more granular level than ever before, so your player has to 

instinctually understand the variations in the size of their fingers tips and even 
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the length of their individual fingers, which is a lot to ask of most of us.

Which leads me to something I think needs saying: if yourgame requiresa 

virtual joystick or controller  on your touch screen, you're doing it wrong.  

Emulating a control scheme from another platform is just a backwards way to go 

about things. Almost all virtual joy pads or sticks require two hands for 

simultaneous input - after all they are modeling a system where that's a 

given.And in every single instance I've seen so far where they don't require two 

hands, and many of the ones where they do, there's been a better native touch 

based solution that could have been used.  Uses of these emulated controllers 

are the number one reason why traditional gamers tend to have the sentiment 

that touch controls are imprecise and clunky. 

You should be designing for your platform, not trying to shoehorn in 

control schemes that are antithetical to the system you're building on.

Next, make sure you think about the amount of the screen that the 

player's hand is going to cover as they're playing your game.  This is another 

reason why double handed inputs and multiple simultaneous inputs tend to be 

disastrous.  For the first time in gaming history,designershave to worry about the 

input method literally coming between the player and their game.  Especially on 

smaller screens, this can account for a lot of your screen real-estate, and even 

on tablet size devices, an input in the center of the screen often means a hand in 

front of 20% of the action.

Also, pro-tip: make sure you have somebody with long fingernails test 

your game.  You might be surprised at how much of your audience has to play 

with the flat of their fingers rather than their fingertips because their nails get in 

the way.  Often a control scheme that might be viable for someone playing with 

the tips of their fingers won't work at all for someone who’s nails prevent them 

from doing so.

Lastly, remember that in some ways touch controls are like motion 
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controls, they're direct and physical in a way that a controller isn't.  This doesn't 

mean that they're better or worse, just that they're fundamentally different from 

our mouse and keyboard or thumbsticks. The more you can emulate human 

motions, the better off you are.It's one of the reasons rhythm games work so 

well, tapping with our fingers is something most of us do naturally, much more 

naturally than pressing a button in sync with music.  If you can use that, if you 

can find a motion that makes sense to us as human beings, it'll go a long way 

towards making playing your game instinctual and intuitive.  It's part of the secret 

to Angry Birds’s success...

Also,don't forget when designing touch screen games that many of these 

devices have a lot more to offer than just a screen.  They’vehave gyroscopes, 

cameras, microphones and emulated GPS… all of which open up a world of 

design.  Most of those won't be appropriate for most games, but a designer has 

to keep all theirtools in mind as they workin order to choose the best solutions for 

thegame rather than the most immediately evident.

We’re gonna wrap up here, but I do have a question for you:we just 

discussed some of the pitfalls of touchscreen design, but we didn't talk about the 

additional design problems that come up when you're working on a mobile 

platform which, to be honest, is where 90% of the touch screen gaming today 

happens.  If you like, we can totally do an episode on the challenges that come 

up from working specifically on a mobile device. Leave a comment or something 

if that interests you.

Oh, and thanks to everyone who participated in the survey from the 

JCPenny's episode a while back!  While we knew we were biasing the study 

incredibly by releasing that episode first, the feedback has been immensely 

valuable and seems to confirm some of James' suspicions.  He’s actually 

decided to do a slightly more formal study on his own now, but he just wanted to 

make sure to say thanks for putting in your time and helping with things like this.  

We may ask such things again in the future...
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APÊNDICE C - Tradução da transcrição do video Extra Credits: Designing 

for a Touch Screen

Desenvolvendo para Telas de Toque.

Telas de toque são - neste momento - uma parte permanente de jogos. 

Uma geração inteira de jogadores está crescendo com dispositivos de toque e o 

número de jogos vendidos em dispositivos agora disputa com o número de 

jogos vendidos nos principais consoles. Isso não é uma moda passageira ou um 

truque: é um novo jeito de jogar. Então por que não há mais ótimos jogos para 

dispositivos de toque?

 Quero dizer, afinal, já se foram seis anos desde que o iPhone chutou a 

porta do mercado de telas de toque, nove, se você quer incluir o DS como um 

pioneiro de jogos em tela de toque (embora jogos em stylus são um pouco 

diferentes e não vamos falar deles nesse episódio). Então enquanto há alguns 

jogos incríveis para dispositivos de toque, na maioria das vezes nós apenas 

vemos um mar de jogos que não chegam ao potencial que esse novo método 

de entrada nos oferece. Por que isso?

Fundamentalmente, é porque muitas das pessoas desenvolvendo jogos 

para dispositivos de toque aparentemente não reconhecem que isso é um novo 

método de entrada para dispositivos. Há algumas coisas incríveis, 

revolucionárias, que podem inovar gêneros, que podemos fazer com uma tela 

de toque, coisas que nós não poderíamos fazer com um controle, ou um teclado 

e um mouse, mas ao mesmo tempo há algumas coisas que o mouse e teclado 

simplesmente fazem melhor. Nem todos os gêneros devem ser replicados em 

todos os dispositivos.

É essencialmente o mesmo problema que temos com controles por 

movimento. As pessoas aparentemente estão esperando e tentando fazer o 

primeiro grande FPS ou action adventure nessas plataformas quando não há 
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força nesses dispositivos de entrada. É o mesmo motivo porque não vemos 

tantos RTSs em consoles: o método de entrada simplesmente não foi feito para 

isso. E tudo bem. Não precisamos das mesmas experiências que ganhamos nos 

consoles ou nas nossas telas de computador portadas para um dispositivo de 

toque, precisamos de jogos que são ótimos por eles mesmos.

 Então O QUE funciona melhor pra dispositivos de toque? Bom, 

primeiramente, qualquer turn-based traduz notavelmente bem - RPGs de turno, 

jogos de estratégia, jogos puzzle, jogos de tabuleiro e jogos de cartas. E 

também, jogos em toque tem uma tendência de funcionar melhor quando eles 

requerem apenas um método de entrada por vez - O que elimina movimentos 

como combos, ataques enquanto pula, e até correr enquanto atira 

simultaneamente.

E por fim, controles para jogos em toque funcionam melhor quando eles 

imitam movimentos humanos que nós já entendemos - petelecos, puxar, 

arrastar, etc. Porque, no fim, um jogo com controles terríveis é um jogo terrível.

Vamos entrar nesse quesito com um pouco mais de detalhe. Jogos em 

turno são provavelmente nossa melhor aposta para uma tradução direta para a 

interface de toque porque eles não requerem controles de precisão e eles 

oferecem ao jogador na hora que eles precisam operar o jogo um esquema de 

controle que pode ser menos eficiente do que em métodos de entrada em que 

eles foram originalmente feitos. Então, se você está olhando para um port direto 

ou algo em um gênero que estava firmemente estabelecido com um mouse e 

um teclado ou um controle, jogos em turno são os únicos que vão parecer mais 

satisfatórios e alcançar as expectativas quando convertidos para uma tela de 

toque.

Mas isso não é pra dizer que não há diversos jogos que não são em turno 

que funcionam fantasticamente com apenas uma entrada por vez. Quero dizer, 

tudo desde os puzzles fast paced como 10000000 (dez milhões) para action on 

rails como Infinity Blade até todos os clones de Canabalt que vimos funcionar 
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muito bem. Mas se você está querendo fazer algo fora da arena turn based, 

apenas lembre-se que múltiplas, simultâneas entradas, especialmente aquelas 

que requerem duas mãos, não funcionam tão bem - pelo menos na nossa atual 

geração de dispositivos de toque.

 As plataformas que jogadores estão jogando jogos de toque atualmente 

comumente não são dispositivos de livre posicionamento, o jogador deve 

segura-los ou coloca-los numa superfície e curvar sobre eles... e nenhuma 

dessas alternativas são muito conducente para a jogabilidade de duas mãos. 

Isso é composto pelo fato de que com controles por toque a mão do jogador vira 

parte do dispositivo de entrada num nível mais granular do que nunca, então 

seu jogador deve instintivamente entender as variações no tamanho das pontas 

dos seus dedos e até o comprimento de cada dedo individual, o que é muito a 

pedir de muitos de nós.

O que me leva à algo que eu acho que precisa ser dito: se seu jogo 

necessita de um joystick virtual ou um controle na sua tela de toque, você está 

fazendo isso errado. Emular um esquema de controle para outra plataforma é 

apenas um jeito inverso de fazer as coisas. Quase todos os joy pads ou sticks 

virtuais necessitam de duas mãos para uma entrada simultânea - afinal, eles 

estão modelando um sistema onde isso já é claro. E em todas as instâncias que 

eu vi até agora onde eles não necessitam de duas mãos, e muitas delas onde 

eles necessitam, há uma solução baseada em toque nativa melhor que poderia 

ter sido usada. O uso desses controles emulados é a rasão número um porque 

gamers tradicionais tendem a ter a sensação de que controles de toque são 

imprecisos e desengonçados.

 Você deve desenvolver para a sua plataforma, e não tentar enfiar um 

esquema de controle que é antiético para o sistema em que você está 

trabalhando.

Depois, tenha certeza de pensar sobre a quantidade da tela que a mão 

do jogador irá cobrir enquanto eles estão jogando seu jogo. Essa é outra razão 
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porque métodos de entrada de duas mãos e métodos de entrada múltimos e 

simultâneas tendem a ser desastrosos. Pela primeira vez na história dos jogos, 

os designers devem se preocupar com o método de entrada literalmente 

entrando no meio do jogador e do jogo. Especialmente em telas menores, isso 

pode interferir numa grande área da sua tela, e até on dispositivos do tamanho 

de tablets, um método de entrada no meio da tela normalmente significa uma 

mão na frente de 20% da ação.

 E também, dica de pro: tenha certeza que você tem alguém com unhas 

longas para testar seu jogo. Você ficará surpreso com o quanto da sua 

audiência tem que jogar com a frente do dedo em vez das pontas dos dedos por 

causa das unhas entrando no caminho. Normalmente um esquema de controle 

que será viável para alguém jogando com as pontas dos dedos não vai 

funcionar para alguém que as unhas previnem elas de o fazerem também.

Por fim, lembre-se de que de algumas formas, controles por toque são 

como controles por movimentos, eles dão diretos e físicos de uma forma que os 

controles não são. Isso não significa que eles são melhores ou piores. apenas 

que eles são fundamentalmente diferentes de que nossos mouses e teclados e 

thumbsticks. Quanto mais você puder emular movimentos humanos, melhor 

você estará. É uma das razões porque jogos de ritmo funcionam tão bem, 

tamborilar com nossos dedos é ago que muitos de nós fazem naturalmente, 

muito mais naturalmente do que apertar um botão em sincronização com 

música. Se você puder usar isso, se puder encontrar um movimento que faça 

sentido para nós seres humanos, isso irá por um longo caminho direcionado a 

fazer o seu jogo ser jogado de uma forma instintiva e intuitiva. É parte do 

segredo do sucesso de Angry Birds...

 Também, não se esqueça quando desenvolver jogos em tela de toque 

que muitos desses dispositivos têm muito mais a oferecer do que só uma tela. 

Eles têm giroscópios, câmeras, microfones, GPSs emulados... tudo isso abre 

um mundo de design. Muitos desses não serão apropriados para muitos jogos, 
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mas um designer deve ter todas as suas ferramentas em mente enquanto eles 

trabalham, a fim de escolher as melhores soluções para um jogo, em vez da 

mais imediata e evidente.

Vamos encerrar aqui, mas eu tenho uma pergunta para você: nós apenas 

discutimos alguns dos problemas de design para telas de toque, mas não 

falamos sobre problemas adicionais de design que aparecem quando você está 

trabalhando numa plataforma móvel que, pra ser honesto, é onde 90% dos 

jogos de tela de toque acontecem. Se vocês gostarem, podemos fazer um 

episódio falando dos desafios que aparecem ao trabalhar especificamente com 

um dispositivo móvel. Deixe um comentário ou algo se isso te interessa!

Oh, e obrigado à todos que participaram na pesquisa do episódio do 

JCPenny's um tempo atrás! Enquanto sabíamos que criaríamos uma tendência 

no estudo por lançar aquele episódio primeiro, o retorno tem sido imensamente 

valioso e aparentemente confirma algumas suspeições do James.

Ele decidiu fazer um estudo mais formal por ele mesmo agora, mas ele 

só queria dizer obrigado por dar seu tempo e ajudar com coisas como isso. 

Podemos pedir por coisas assim de novo no futuro...
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