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Resumo 

Com a evolução das novas tecnologias e a criação de novos conteúdos a cada dia, os 

jogos tradicionais evoluíram também, dando origem aos jogos digitais que são utilizados nas 

mais diversas temáticas, como ação, diversão e até na educação. A forte aposta nos jogos 

digitais e a constante inovação dos mesmos trouxeram novas questões, como o facto de nem 

todas as pessoas poderem desfrutar desses jogos devido às suas dificuldades. De facto, a 

maioria dos jogos digitais são criados tendo em conta apenas a maioria da população, 

nomeadamente pessoas sem qualquer tipo de deficiência ou limitação na utilização das novas 

tecnologias, assim as pessoas com deficiência estão limitadas a jogar um conjunto reduzido 

de jogos digitais, que são criados para determinado tipo de deficiência. 

Para atenuar determinadas limitações, surgem estratégias de acessibilidade nos jogos 

digitais destinadas aos principais tipos de deficiência, nomeadamente deficiência visual, 

auditiva, motora e cognitiva. Essas estratégias são reunidas e abordadas nesta dissertação, 

sendo efetuada uma comparação entre as mesmas e estratégias destinadas a outros conteúdos 

web. Posteriormente são definidas prioridades de implementação das estratégias, de forma a 

perceber as que necessitam de ser implementadas em primeira ordem nos jogos digitais, 

sendo estratégias básicas e que atenuam a maioria das dificuldades dos utilizadores. 

Não é apenas necessário implementar estratégias, mas também permitir ao utilizador 

alterar os conteúdos e ativar os mecanismos de acessibilidade que precisa mediante as suas 

preferências, assim cada utilizador deve poder personalizar os conteúdos digitais a que 

acede, alterando vários aspetos como a interface e as fontes utilizadas, optando pelo que 

mais se adequa as suas dificuldades mediante as opções fornecidas para a personalização. 

As estratégias definidas como prioritárias são utilizadas para a melhoria da 

acessibilidade de um motor de jogo baseado em geolocalização e é proposto um sonar 

acessível a cegos para utilizar nesse motor. É também proposta uma ferramenta de geração 

de perfis de acessibilidade para a personalização de conteúdos. São realizados testes com 

utilizadores, de modo a perceber as vantagens e limitações desta ferramenta. 

Palavras-Chave: Acessibilidade em jogos digitais, Estratégias de acessibilidade, Motor de 

jogo acessível, Navegação para cegos, Personalização de conteúdos digitais.
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Abstract 

With the evolution of new technologies and the creation of new content every day, 

traditional games have evolved as well, giving rise to digital games that are used in a wide 

range of themes, such as action, fun and even education. The strong commitment to digital 

games and their constant innovation have brought new questions, such as the fact that not 

all people can enjoy these games because of their difficulties. In fact, most digital games are 

created considering only the majority of the population, namely people without any type of 

disability or limitation in the use of new technologies, so people with disabilities are limited 

to play a reduced set of digital games, which are created for a particular type of disability. 

To mitigate certain limitations, accessibility strategies emerge in digital games aimed 

at the main types of disability, namely visual, auditory, motor and cognitive impairment. 

These strategies are gathered and approached in this dissertation, comparing them and 

strategies for other web content. Subsequently, strategies implementation priorities are 

defined, to understand those that need to be implemented in the first order in digital games, 

being basic strategies and that alleviate the majority of user’s difficulties. 

It is not only necessary to implement strategies, but also to allow the user to change 

the contents and activate the accessibility mechanisms that he needs according to his 

preferences, so each user must be able to personalize the digital contents that he accesses, 

changing various aspects such as the interface and the sources used, choosing the one that 

most suits their difficulties through the options provided for personalization. 

Strategies defined as priorities are used to improve the accessibility of a game engine 

based on geolocation and an accessible sonar for the blind to use in that engine is proposed. 

A tool for generating accessibility profiles for content customization is also proposed. Tests 

are performed with users to understand the advantages and limitations of this tool. 

Keywords: Accessibility in digital games, Accessibility strategies, Accessible game engine, 

Navigation for the blind, Customization of digital contents.
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1. Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo é apresentado o enquadramento do trabalho desenvolvido no âmbito desta 

dissertação, apresentada a motivação e os objetivos para a sua realização. Por último é 

apresentada a estrutura da dissertação, incluindo uma pequena descrição dos capítulos 

seguintes.
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1.1. Contexto 

Nos dias que correm, a acessibilidade é algo emergente no mundo digital, sendo 

necessária para que todos os utilizadores possam desfrutar dos conteúdos disponibilizados. 

O mesmo se deve verificar nos jogos digitais, proporcionando uma vasta experiência aos 

jogadores, independentemente das dificuldades ou necessidades que estes possuem. Este 

trabalho consiste numa pesquisa sobre estratégias de acessibilidade nos jogos e a forma como 

estas podem ser implementadas, de modo a criar jogos acessíveis. 

Neste intuito, são estudadas e apresentadas listas de estratégias de acessibilidade para 

os principais tipos de deficiência: visual, auditiva, motora e cognitiva. São também definidas 

as estratégias prioritárias quando se criam jogos acessíveis, de modo a garantir requisitos 

mínimos de acessibilidade para os jogadores. 

Existe também uma necessidade de permitir aos utilizadores personalizar conteúdos 

de acordo com as suas preferências e limitações, sendo este aspeto também importante na 

acessibilidade dos jogos digitais, assim, os utilizadores podem ativar os mecanismos 

necessários às suas dificuldades e terem uma melhor experiência do jogo. 

Este trabalho foi desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Engenharia de 

Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e com a estudante Marina 

Camilo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) no âmbito do projeto 

Beaconing. São incluídas referências a trabalhos realizados na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, mais concretamente trabalhos com cegos que é a área de acessibilidade 

mais focada nesta pesquisa, com o desenvolvimento de um sonar acessível para cegos 

integrado no motor de jogo e especificado nas estratégias de acessibilidade apresentadas. 

1.2. Motivação 

Os motores de jogos são normalmente orientados à componente gráfica e à 

apresentação visual do ambiente. A cegueira e baixa visão são fatores limitativos para o 

acesso a este tipo de aplicações, representando esta característica uma barreira de 

acessibilidade dos jogos. A capacidade de adaptação da interface e o suporte a modos de 

interação alternativos como é o caso da utilização de voz, podem representar a solução para 

tornar este tipo de aplicações acessíveis para esta comunidade. Apesar dos avanços nos 
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últimos anos relativamente à acessibilidade nos jogos, a maioria dos jogos ainda apresentam 

grandes limitações a utilizadores com necessidades especiais.  

O BEACONING é um projeto para o ensino sem barreiras, tanto físicas como 

temporais, podendo os alunos aprender em qualquer lugar e a qualquer hora. Além disso, 

pretende-se eliminar as barreiras de acessibilidade, sendo um exemplo de inclusão nas novas 

tecnologias. A criação de um motor de jogo acessível é uma solução que permite ultrapassar 

essas limitações. 

Com este projeto pretende-se melhorar a interação destas pessoas nos jogos de 

computador online, contribuindo para uma web mais acessível, uma vez que ainda existem 

muitas limitações, desta forma ajudando a contornar esse obstáculo colocando estas ideias 

em prática e da melhor maneira possível. Assim, utilizadores com baixa visão ou até mesmo 

cegas, poderão usufruir de um jogo, sem estarem limitadas àquilo que conseguem fazer nesse 

jogo, compreendendo-o na sua totalidade e interagindo com o ambiente. 

1.3. Objetivos 

Com este trabalho pretende-se melhorar a acessibilidade nos jogos, através das 

estratégias estudadas e das ferramentas desenvolvidas. O objetivo principal é demonstrar a 

necessidade de criar jogos acessíveis de forma a que os utilizadores possam jogar tão 

independentemente das suas dificuldades quanto possível e permitir a personalização de 

conteúdos de acordo com as preferências dos utilizadores. O foco principal são os 

utilizadores com deficiência visual. 

Pretende-se estudar estratégias específicas para orientar o desenvolvimento de jogos e 

definir a sua prioridade de implementação, sendo estas estratégias utilizadas no 

desenvolvimento de um motor de jogo. Nesse sentido, pretende-se também explorar o 

conceito de motor de jogo e contribuir com o módulo de acessibilidade para o motor de jogo 

do Beaconing que é baseado em geolocalização e tem como objetivo permitir aos jogadores 

divertirem-se enquanto descobrem locais e respondem a perguntas educativas. 

Tendo em conta a necessidade de personalização dos conteúdos digitais por parte dos 

utilizadores, é também desenvolvida uma ferramenta que permite gerar perfis de 

acessibilidade mediante as necessidades de cada um. Estes perfis são também usados para 

as configurações automáticas de acessibilidade do motor de jogo apresentado. A realização 
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de testes com esta ferramenta é também um objetivo, de forma a validar a ferramenta e a 

ajustar os aspetos necessários. 

1.4. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação será constituída por sete partes: 

• Neste primeiro capítulo é apresentado o tema desta dissertação, assim como a 

motivação e os objetivos deste trabalho. 

• No capítulo 2 são introduzidos os jogos digitais, onde são abordados os 

conceitos e a acessibilidade nos jogos digitais. 

• No capítulo 3 são apresentadas as estratégias de acessibilidade nos jogos, 

através de tabelas com as várias estratégias reunidas para a criação de jogos 

acessíveis para os diferentes tipos de deficiências. 

• No capítulo 4 é introduzida a especificação do projeto, onde se apresenta o 

projeto e as soluções que se pretendem desenvolver, bem como a apresentação 

de outros trabalhos relacionados. 

• No capítulo 5 é introduzida a implementação das soluções, nomeadamente a 

ferramenta de preferências de acessibilidade e o sonar acessível; 

• No capítulo 6 são apresentados os testes realizados com utilizadores para 

validação da ferramenta; 

• No capítulo 7 é introduzida a conclusão sobre o trabalho, bem como o trabalho 

futuro que pode ser realizado. 
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2. Jogos digitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo pretende-se explorar os jogos digitais e os seus componentes, bem como 

a diferença entre um motor de jogo e o próprio jogo, através de uma revisão bibliográfica. É 

também explorada a acessibilidade nos jogos digitais e a sua importância. 
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2.1. Introdução aos jogos digitais 

Um jogo digital pode ser definido como “uma experiência interativa que oferece ao 

jogador uma sequência de padrões cada vez mais desafiante em que ele ou ela aprende e 

eventualmente domina” (Koster, 2013). Esta definição traduz-se no facto de se poder 

aprender com os jogos digitais e divertir-se, uma vez que estes são interativos. Certamente 

que um jogo digital pode ser educativo, estimulando as capacidades do jogador através dos 

padrões que lhe são apresentados e ultrapassando as dificuldades, desta maneira, o jogador 

melhora, assim como as suas capacidades e raciocínio. 

Os jogos digitais são diferentes de outras aplicações de software e a sua principal 

função é o entretenimento (Yuan, Folmer, & Harris, 2011), oferecendo algo que a música, os 

livros e os filmes não podem oferecer, a interação entre os jogadores. 

Tradicionalmente, o conceito de jogo digital fundamenta-se no entretenimento e no 

desenvolvimento das capacidades dos jogadores, proporcionando uma interação entre cada 

um que não pode ser proporcionada por outras tarefas do quotidiano. Atualmente, os jogos 

digitais são criados para servirem as mais diversas temáticas, desde a educação ao 

entretenimento. Os jogos digitais têm um conjunto de benefícios, entre os quais treinar o 

cérebro de forma a raciocinar mais rapidamente, desenvolvendo as capacidades intelectuais, 

de facto, (Corti, 2006) afirma que os jogos sérios “aproveitam o poder dos jogos de 

computador para cativar e envolver os jogadores para um propósito específico, de modo a 

desenvolver novos conhecimentos ou habilidades”. 

2.2. Modelo de interação 

Nos jogos1, existem etapas que são comuns, independentemente do tipo de jogo, essas 

etapas derivam da interação do jogador com o jogo. Devido ao facto de um jogador com 

algum tipo de deficiência ter dificuldades em diferentes níveis do jogo, e de maneira a 

identificar facilmente o tipo de barreira que cada indivíduo pode encontrar, foi proposto um 

modelo de interação com as diferentes etapas. Desta forma, considera-se o modelo de 

interação de um jogo (Yuan et al., 2011), demonstrado na Figura 1: 

                                                 
1 Nesta dissertação quando se abordam os jogos é referente a jogos digitais. 
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FIGURA 1 - MODELO DE INTERAÇÃO DE UM JOGO (YUAN ET AL., 2011) 

O modelo apresentado na Figura 1 divide-se nas três etapas de um jogo, mostrando a 

sua sequência e permitindo identificar o tipo de barreiras que os jogadores com necessidades 

especiais enfrentam. A 1ª etapa é a receção do estímulo fornecido pelo jogo, que pode ser 

visual, auditivo e háptico. Dependendo do tipo de jogo, o estímulo pode ser primário – 

percetível ao jogador para poder jogar, normalmente é usado o visual em quase todos os 

jogos; ou secundário – como um suplemento do primário, não sendo necessário percebê-lo 

para poder jogar. A 2ª etapa consiste em determinar a resposta, pois com base no conjunto 

de estímulos oferecidos, o jogador deve determinar a resposta a ser fornecida a partir do 

conjunto de ações disponíveis. Por último, o jogador deve fornecer a resposta, emitindo 

fisicamente a ação mediante o dispositivo de entrada utilizado para interagir com o jogo. 

Apesar do modelo apresentado parecer simples, as 3 etapas que o constituem são 

importantes na medida em que permitem perceber de que forma os jogadores interagem com 

o jogo para completar os objetivos e quais as dificuldades que estes podem enfrentar desde 

que recebem um estímulo do jogo até fornecerem a resposta para realizar as tarefas. Se os 

jogadores forem capazes de realizar as etapas do modelo de interação sem grandes 

dificuldades, serão capazes de desfrutar do jogo, divertindo-se e aprendendo. Para pessoas 

com necessidades especiais, os jogos devem ser implementados de forma a que estas 

consigam realizar as etapas mencionadas. 

2.3. Componentes de jogo 

Quando se fala em jogos, existem diversos componentes que podem ser abordados: 
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• Linguagem de programação – existindo várias linguagens que podem ser 

utilizadas, de acordo com as características do programa e das preferências do 

programador. 

• Design – representação dos gráficos e criatividade do jogo. O uso de padrões 

de design permite a reutilização para os diversos tipos de jogo existentes (Bjork 

& Holopainen, 2004).  

• Tipo de jogo – cada jogo está associado ao seu tipo, que determina os objetivos 

principais do jogo, podendo este ser de ação, aventura, desporto, entre outros. 

• Dispositivos de interação – determinam a maneira como se interage com o 

jogo, seja através de um teclado e um rato, ou através de um comando ou óculos 

de realidade virtual. 

• Framework – software onde o jogo é desenvolvido, existindo várias 

frameworks que se podem escolher (Cowan & Kapralos, 2014), mediante o 

tipo de jogo a criar. 

• Ambiente de jogo – todo o ambiente que é criado para o utilizador, mediante o 

design associado. 

• Motor de jogo – mecanismos do jogo, este componente que será abordado 

posteriormente. 

Estes componentes e as suas ligações estão representadas na Figura 2. 

 

FIGURA 2 - COMPONENTES DE JOGO 
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O diagrama apresentado na Figura 2 demonstra alguns dos componentes mais 

importantes de um jogo. O tipo de jogo pode ser um fator diferenciador quando se escolhe a 

framework a utilizar, uma vez que existem frameworks dedicadas para diversos tipos de 

jogos, como o Unity para jogos 3D. As frameworks permitem desenvolver os jogos e, por 

sua vez, podem influenciar a linguagem de programação utilizada, bem como o design criado 

que está dependente dos componentes fornecidos pela framework. Por fim, o ambiente do 

jogo é criado, os dispositivos de interação são definidos e o motor por detrás do jogo é 

implementado. 

Este diagrama apresenta apenas alguns dos componentes mais importantes, indicando 

que cada um deles influencia os restantes, uma vez que um jogo é a combinação de vários 

componentes e cada um deles é parte importante na conceção do jogo. Contudo, um jogo é 

mais complexo que isto, não se restringindo apenas a estes componentes base, podendo 

subdividir-se em várias categorias, como os objetos ou classes a ser utilizados em cada jogo, 

dependendo do seu tipo e assim podendo existir reutilização de componentes para jogos 

semelhantes. Desta forma, é importante analisar-se de forma mais pormenorizada o conceito 

de motor de jogo. 

2.4. Motores de jogo e Frameworks 

Conforme verificado anteriormente na análise dos componentes de jogo, o motor de 

jogo é um dos componentes mais importantes, sendo então necessário definir o motor e o 

que o diferencia do jogo em si, de forma a percebermos o seu papel determinante na criação 

de qualquer tipo de jogo. 

Ainda existem algumas dúvidas sobre o que é e onde está a barreira entre motor de 

jogo e o jogo em si. Um motor de jogo é: “Uma framework composta por uma coleção de 

diferentes ferramentas, utilidades e interfaces que ocultam os detalhes de baixo nível das 

várias tarefas que compõem um jogo” (Sherrod, 2007), de facto o motor de jogo está ligado 

à lógica do jogo e aos mecanismos por detrás do mesmo, ou seja, os seus componentes de 

baixo nível. Apesar desta definição, parece ainda haver um problema sobre o que distancia 

o motor do próprio jogo, mesmo com a definição de que o motor de jogo é: “coleção de 

módulos de código de simulação que não especificam diretamente o comportamento do jogo 

(lógica do jogo) ou o ambiente do jogo (nível dos dados)” (Anderson, Engel, Comninos, & 

McLoughlin, 2008), separando os níveis aos quais não está ligado. 
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Desta forma, é importante analisar-se as características fornecidas por um motor de 

jogo (Cowan & Kapralos, 2014): 

• Scripting: código escrito para controlar os objetos e eventos do jogo; 

• Renderização: a velocidade e precisão em que é gerada a cena 3D e os efeitos 

visuais; 

• Animação: o movimento dos objetos do jogo; 

• Inteligência Artificial: combinação entre os comportamentos de direção e 

encontrar o caminho; 

• Motor de física: colisão de objetos e forças aplicadas a estes; 

• Áudio: a renderização espacial do áudio permite que o som tenha uma 

localização no ambiente; 

• Rede: permite aos jogadores interagirem com outros jogadores através da 

partilha de dados pela Internet. 

Estes componentes definem o que proporciona o motor de jogo, nomeadamente a 

reutilização de componentes de jogo para tipos de jogos idênticos, assim permitindo a 

criação de jogos mais rapidamente.  Com estes componentes é percetível que o motor de 

jogo está ligado ao mecanismo por detrás de um jogo, separando-o do jogo em si, uma vez 

que é um componente inserido no jogo, que é o resultado final obtido. 

Resumidamente, “O termo motor de jogo é um software extensível e pode ser usado 

como base para muitos jogos diferentes sem grandes modificações” (Gregory, 2009), esta 

definição permite perceber que um motor de jogo pode ser adaptado a vários jogos, 

distanciando-o do jogo em si e restringindo-o aos seus comportamentos e componentes. 

Desta forma, um motor é um componente que não define o próprio jogo, mas o mecanismo 

por detrás dele, podendo ser adaptado e reutilizado em diferentes temas. 

Ligado ao motor de jogo está a framework, que pode até ser confundida com o motor 

de jogo, uma vez que as frameworks permitem reutilização de código e de objetos. Um 

exemplo disso é a framework do Unity, que permite a criação de jogos 3D e ambientes 

virtuais, e possibilita, através da sua loja, a reutilização de objetos (assets) e scripts que já 

estão criados para diversos tipos de jogos. Desta forma, para além de uma framework para 

criação de jogos, o Unity permite também de forma poderosa criar um motor de jogo, uma 
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vez que permite aos programadores reutilizar conteúdo para criar jogos mais rapidamente 

com mecanismos já estabelecidos. 

É importante referir que as frameworks para a criação de jogos normalmente fornecem 

uma interface gráfica de utilizador que está ligada a ferramentas de edição (Cowan & 

Kapralos, 2014). Essas ferramentas são: 

• Editor de nível: mais concretamente o editor do mundo, que permite a criação 

dos ambientes virtuais 2D ou 3D. 

• Editor de script: permite gerir o comportamento dos objetos presentes no editor 

de nível. 

• Editor de material: permite criar os efeitos visuais. 

• Editor de som: permite editar os efeitos sonoros. 

Estas características demonstram que a framework não abrange apenas o motor de jogo 

ou os seus mecanismos, mas também permite a criação e edição de todo o conteúdo visual e 

lógico do jogo. Assim, uma framework não é um motor de jogo, mas um motor de jogo pode 

fazer parte de uma framework, uma vez que se refere aos componentes de baixo nível do 

jogo e à sua reutilização. 

Um estudo revelou as frameworks e motores de jogo mais utilizados (Cowan & 

Kapralos, 2014) para o desenvolvimento de jogos sérios, educativos e simuladores, nessa 

pesquisa destacam-se: Second Life, Unity, Unreal, Flash e XNA. Os resultados demostram 

que os programadores de jogos sérios usam primeiramente game engines e frameworks 

específicas para a criação de jogos de entretenimento. Mostram também que game engines 

específicos para jogos sérios não simplificam o seu processo de desenvolvimento. A Figura 

3 demonstra as características das frameworks e motores de jogo analisados neste estudo 

(Cowan & Kapralos, 2014). 
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FIGURA 3 - CARACTERÍSTICAS DAS FRAMEWORKS E MOTORES DE JOGO (COWAN & 

KAPRALOS, 2014) 

2.5. Acessibilidade em jogos digitais 

Os jogos digitais devem permitir que os utilizadores possam desfrutar do jogo tão 

independentemente das suas dificuldades quanto possível, para isso é necessário assegurar a 

sua acessibilidade e usabilidade, através de estratégias que permitam a criação de jogos 

acessíveis para os principais tipos de deficiência. 

2.5.1. Acessibilidade e Usabilidade 

A usabilidade é um termo importante na tecnologia, principalmente para quem a usa. 

Pode então ser definida como “um atributo de qualidade que avalia a facilidade do uso de 

algo” (Nielsen, 1994, 2003). De facto, Nielsen (2003) agrega as medidas de usabilidade em 

cinco atributos: capacidade de aprendizagem; capacidade de memorização; eficiência na 

utilização; fiabilidade da utilização; e satisfação do utilizador. Estas medidas permitem 

avaliar a facilidade em usar algo, promovendo a interação entre a pessoa e o meio em que se 

encontra. 

A usabilidade é uma das características mais importante para criar um site ou software 

utilizável e qualitativo (Ismailova & Kimsanova, 2017). Segundo o ISO 9241-11 («ISO 

9241-11:2018(en), Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: 
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Definitions and concepts», 2018), esta é definida como “a eficácia, a eficiência e a satisfação 

com as quais os utilizadores especificados atingem objetivos específicos em ambientes 

específicos”. No que diz respeito à usabilidade web, esta “consiste no conjunto de métodos 

criados para maximizar a facilidade de utilização, neste caso de um portal ou de páginas de 

internet.” («O que é usabilidade», 2017), colocando o utilizador no centro de modo a facilitar 

a sua capacidade de aprendizagem e execução das tarefas na web, eliminando assim 

possíveis barreiras que este possa ter ao navegar na Internet. 

Deste modo, a acessibilidade está diretamente ligada à usabilidade, sendo esta uma 

forma específica de usabilidade. Assim, a acessibilidade é definida pelo INR 

(«Acessibilidade - Acessibilidade - INR», 2018) como "uma característica do ambiente ou de 

um objeto que permite a qualquer pessoa estabelecer um relacionamento com esse ambiente 

ou objeto, e utilizá-los de uma forma amigável, cuidada e segura". 

O ISO (International Organization for Standardization) desenvolve e publica padrões 

internacionais e define a acessibilidade de software («ISO 9241-171:2008 - Ergonomics of 

human-system interaction -- Part 171: Guidance on software accessibility», 2008, p. 2008) 

da seguinte maneira: “a usabilidade de um produto, serviço, ambiente, ou a facilidade na sua 

utilização por pessoas dentro de uma vasta gama de capacidades”. 

É justo dizer que nem todos os indivíduos têm a possibilidade de utilizar os produtos 

e serviços disponíveis de forma acessível. De facto, o conceito de acessibilidade tem de ser 

trabalhado de forma a proporcionar, principalmente a pessoas com deficiências, uma 

facilidade de utilização, permitindo a igualdade de todas as pessoas no acesso aos meios. 

Assim sendo, a web também necessita de caminhar nesse sentido, permitindo a todas 

as pessoas usufruir dela sem limitações, podendo aceder a qualquer tipo de conteúdo 

independentemente da sua condição ou limitação, seja esta física (visual, auditiva, motora) 

ou psicológica (cognitiva, neurológica). Os produtos e serviços disponibilizados pela web 

podem e devem ser criados tendo em consideração os vários aspetos e fatores que podem ser 

associados às diversas pessoas que a utilizam, não excluindo ninguém. 

Para atenuar estes obstáculos, no que diz respeito às TIC, surgem as orientações para 

acessibilidade de conteúdos Web (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG) («Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0», 2008) definidas pelo World Wide Web 

Consortium (W3C) que têm como finalidade tornar o conteúdo da web mais acessível. Seguir 



Capítulo 2 - Jogos Digitais 

 

14 

 

estas orientações permite criar ou transformar o conteúdo da Web mais acessível a todas 

pessoas, mesmo para aquelas que não têm qualquer tipo de necessidades especiais, assim 

fornecendo produtos e serviços de fácil utilização. Estas linhas de orientação dividem-se nas 

seguintes: 

• Percetível: as informações e componentes da interface do utilizador devem ser 

apresentados de forma a serem percebidos pelos mesmos. Para isso, recorre-se 

a alternativas em texto, áudio, estruturação e visualização de conteúdo.  

• Operável: os componentes da interface do utilizador e a navegação devem estar 

operacionais. Isto é possível recorrendo à acessibilidade pelo teclado, 

fornecendo tempo suficiente de leitura e utilização do conteúdo, sendo este 

criado a fim de não provocar convulsões e serem fornecidas diversas formas de 

navegação. 

• Compreensível: a informação e operação da interface do utilizador devem ser 

compreensíveis. Para isso, o conteúdo deve ser legível, as páginas web 

previsíveis, assistir os utilizadores evitando e corrigindo erros. 

• Robusto: o conteúdo deve ser robusto o suficiente para poder ser interpretado 

de forma confiável pelos utilizadores, tornando-o compatível com os atuais e 

futuros utilizadores, incluindo as tecnologias assistivas. 

Posto isto, acessibilidade e usabilidade são termos relacionados e que devem ser tidos 

em conta no desenvolvimento de aplicações web, trabalhando para uma web acessível a todas 

as pessoas, independentemente das suas limitações, e uma web de fácil utilização na sua 

navegação. 

2.5.2. Classificação de estratégias de acessibilidade 

Seguindo os princípios  de orientação do W3C («Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG) 2.0», 2008) referidos anteriormente, mais concretamente a importância dos 

conteúdos serem percetíveis, operáveis, compreensíveis e robustos, são também definidos 

critérios de sucesso ou níveis de importância/prioridade nas estratégias de acessibilidade que 

podem ser utilizadas. 

É um facto de que todas as estratégias são importantes para a criação de conteúdos 

acessíveis a todos, contudo essas estratégias não têm o mesmo peso em termos de prioridade, 
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sendo que é necessário definir o que é fundamental e básico em conteúdos acessíveis, de 

modo a que se consigam cumprir os requisitos mínimos de acessibilidade. 

Assim, esses critérios são divididos em três níveis de importância/prioridade: 

• Nível A: nível mínimo de conformidade, ou seja, é o nível mínimo que um 

conteúdo deve ter, as estratégias classificadas com este nível têm prioridade na 

implementação; 

• Nível AA: nível médio de conformidade, sendo que normalmente as estratégias 

deste nível são implementadas após as de nível AA, não sendo tão cruciais; 

• Nível AAA: nível máximo de conformidade, sendo o último nível, as 

estratégias classificadas com este nível são teoricamente as últimas a serem 

implementadas, pertencendo a um nível de acessibilidade avançado. 

Os níveis referidos serão tidos em conta nas estratégias estudadas e abordadas 

posteriormente, de forma a definir os requisitos mínimos quando se criam jogos acessíveis 

a todos os jogadores. 

2.5.3. Acessibilidade nos jogos 

A usabilidade de um jogo, ou a facilidade na sua utilização por pessoas dentro de uma 

vasta gama de capacidades nem sempre é assegurada. Estando a acessibilidade ligada à 

usabilidade e sendo esta, “a usabilidade de um produto, serviço, ambiente, ou a facilidade 

na sua utilização por pessoas dentro de uma vasta gama de capacidades” («ISO 9241-

171:2008 - Ergonomics of human-system interaction -- Part 171: Guidance on software 

accessibility», 2008) é necessário fornecer, principalmente às pessoas com necessidades 

especiais, métodos que lhe permitam desfrutar de um jogo e jogá-lo na sua plenitude, 

ultrapassando os seus obstáculos. 

Infelizmente, nem sempre essa acessibilidade é assegurada, na medida em que, nem 

todos os jogos são acessíveis, uma vez que são criados para a grande maioria dos jogadores 

que não possuem limitações. Desta forma, os jogos normalmente contêm apenas algumas 

estratégias de acessibilidade, não abrangendo a maioria dos problemas que pessoas com 

deficiências têm que enfrentar. No estudo da Includification são identificados alguns jogos 

que têm boas práticas de acessibilidade, como o caso do Forza 3 que foi distinguido como 

“AbleGamers 2010 Accessible Mainstream Game of the year”, o que demonstra que, apesar 
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das dificuldades, a criação de jogos mais acessíveis é algo que é possível e que alguns jogos 

seguem normas ou estratégias de acessibilidade. 

Por conseguinte, estudos revelam que a criação de jogos acessíveis é possível (Westin, 

Bierre, Gramenos, & Hinn, 2011; Yuan et al., 2011), utilizando um conjunto de estratégias e 

dispositivos que permitem facilitar a jogabilidade ao utilizador, bem como continuar a 

proporcionar-lhe a experiência do jogo. Essas estratégias podem ser utilizadas de modo a 

criar jogos acessíveis para os vários tipos de deficiências: visual, auditiva, motora e 

cognitiva. 

O uso de legendas, aumento do tamanho da fonte, leitor de ecrã, pistas hápticas e áudio 

são alguns dos exemplos que permitem modificar o jogo e torná-lo acessível, ou até mesmo, 

desenvolver jogos específicos para atenuar determinada deficiência. Se o jogo já existir, o 

programador não tem de se preocupar com as partes que demoram a desenvolver, como os 

gráficos, os sons e até mesmo se o jogo será divertido, pois a jogabilidade vai derivar do 

jogo anterior. Contudo, em termos de acessibilidade torna-se muito mais trabalhoso adaptar 

o jogo de forma a ser acessível, uma vez que poderá até ter de se alterar significativamente 

a jogabilidade do jogo em questão e nem todos os mecanismos que asseguram a 

acessibilidade podem ser implementados em todos os jogos. Tudo isto deveria ser pensado 

para ser universal, se se pensasse logo em assegurar a acessibilidade e usabilidade de um 

jogo, o esforço na sua implementação seria menor. 

Para criar ou tornar um jogo acessível é necessário ter em conta as 3 etapas do modelo 

de interação dos jogos. A importância destas etapas para a criação de um jogo acessível 

prende-se com a necessidade de encontrar soluções para as dificuldades do jogador em cada 

uma das fases. Por exemplo, o uso de teclado quando a pessoa não consegue usar o rato para 

fornecer a resposta. Estas etapas estão inseridas num ciclo que só termina com o fim do jogo, 

sendo constantemente repetidas. 

Apesar das estratégias existirem, ainda é necessário que o desenvolvimento de todos 

os jogos seja conduzido de forma a todos poderem jogar e não apenas a grande maioria. É 

importante permitir alternativas, nomeadamente no fornecimento de estímulos e nos 

dispositivos de entrada para fornecer a resposta, assim tornando os jogos acessíveis. Desta 

forma, a criação de um motor de jogos acessíveis facilita essa tarefa, uma vez que é parte 

integrante do jogo e pode ser reutilizado.
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3. Estratégias de acessibilidade nos jogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo são apresentadas estratégias de acessibilidade nos jogos digitais estudadas para 

os principais tipos de deficiência, através de uma revisão bibliográfica também efetuada uma 

comparação dessas estratégias com as estratégias definidas pelo WCAG para conteúdos web.
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3.1. Introdução às estratégias de acessibilidade nos jogos 

Os jogos digitais são aplicações especiais com características próprias e um modelo de 

interação diferenciador. A standardização de princípios e regras de acessibilidade e 

usabilidade tem particular impacto em aplicações web, nomeadamente com o WCAG («Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0», 2008). No entanto, a especificidade do 

modelo de interação dos jogos requer estratégias próprias para a implementação de 

acessibilidade. Com o surgimento da acessibilidade web, muitos sites tiveram que seguir as 

estratégias estipuladas, contudo os jogos não podem seguir à risca todas essas estratégias 

devido às funções básicas do jogo e ao facto de a acessibilidade web ser direcionada apenas 

para conteúdos web. Desta forma, a acessibilidade nos jogos foi classificada em três grupos 

(Park & Kim, 2013):  

• Acessibilidade técnica: inclui a acessibilidade web básica. 

• Acessibilidade do conteúdo do jogo: sugere a complexidade apropriada aos 

cenários e género do jogo. 

• Acessibilidade da interface do jogo: sugere o método adequado de jogo de 

acordo com as dificuldades dos utilizadores. 

Para a criação de um jogo acessível ou a alteração do mesmo, surge um conjunto de 

estratégias ou diretrizes que podem e devem ser seguidas quando se desenvolvem os jogos. 

Essas estratégias visam possibilitar que o utilizador seja capaz de jogar independentemente 

das limitações que tenha. 

As diretrizes utilizadas são direcionadas para os diversos tipos de deficiência: visual, 

auditiva, cognitiva e motora. Desta forma, é possível criar jogos acessíveis para determinado 

tipo de deficiência de modo a que uma grande maioria possa ter acesso às soluções, não 

sendo possível a sua criação para todos os tipos de deficiência. 

Algumas estratégias de acessibilidade nos jogos foram desenvolvidas, neste estudo 

destacamos as do Internacional Game Developers Association (IGDA) («IGDA Game 

Access SIG», 1994), as do Game Accessibility Guidelines (GAG) («Game accessibility 

guidelines | A straightforward reference for inclusive game design», 2012) e as do 

Includification (Barlet & Spohn, 2012). Foram escolhidas estas três devido ao facto de, tanto 

o IGDA como o GAG serem sites internacionais com já alguns anos de existência e reunirem 

um vasto conjunto de estratégias, divididas em grupos de classificação, por sua vez, o estudo 
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da Includification reúne uma checklist do que é necessário e analisa a acessibilidade em 

vários jogos, assim tornando este estudo mais completo com exemplos práticos. 

Naturalmente, a maioria das estratégias definidas são comuns às três bibliotecas estudadas, 

contudo, cada uma delas contém diretrizes próprias que serão mencionadas posteriormente.  

Na pesquisa realizada as diretrizes do IGDA serviram como ponto de partida, uma vez 

que são as que abrangem a maioria dos conteúdos, mesmo não detalhando todas as situações. 

Por sua vez, as estratégias definidas pelo GAG são mais detalhadas, contudo não abrangem 

tantas situações como as anteriores. Por último, as diretrizes da Includification são apenas 

superficiais focando apenas em alguns dos problemas mais comuns. 

As estratégias comuns entre o IGDA e o GAG são apresentadas na seguinte lista: 

• Deficiência visual: gráficos de alta visibilidade; design próprio para daltónicos 

(utilizando contrastes); menus acessíveis; utilização de texto alternativo, para 

utilização do leitor de ecrã; possibilidade de ouvir o texto apresentado, 

utilizando APIs text-to-speech; áudio GPS; bússola de som, direcionando o 

jogador conforme a tecla que ele pressionar; utilização de teclado numérico 

para permitir 8 orientações possíveis. 

• Deficiência auditiva: proporcionar alternativas aos sons; fornecer controlos 

para a música; sons alternativos (para reduzir o ruído); reconhecimento de 

linguagem gestual. 

• Deficiência cognitiva: ajuste do nível de dificuldade e/ou velocidade; 

disponibilizar tutoriais no jogo; menus acessíveis; possibilidade de ouvir o 

texto apresentado, utilizando APIs text-to-speech; ajudas automáticas, como 

indicações e objetivos; proporcionar alternativas aos sons. 

• Deficiência motora: ajuste do nível de dificuldade e/ou velocidade; menus 

acessíveis; permitir a reconfiguração dos controlos; proporcionar suporte para 

controlos alternativos. 

As diretrizes mencionadas anteriormente são as mais comuns, contudo existem 

algumas estratégias próprias que devem ser destacadas. 
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3.2. International Game Developers Association 

O International Game Developers Association (IGDA) («IGDA Game Access SIG», 

1994) define um conjunto de linhas de orientação para cada tipo de deficiência que 

possibilitam a criação de jogos acessíveis quando são implementadas. Definem a 

acessibilidade nos jogos como "a capacidade de jogar um jogo mesmo quando estiver a 

funcionar em condições limitantes. As condições limitantes podem ser limitações funcionais 

ou deficiências - como cegueira, surdez ou limitações de mobilidade", desta forma 

assumindo que um jogo deve poder ser jogado independentemente da limitação de quem o 

joga. 

As estratégias do IGDA abrangem a maioria dos problemas dos utilizadores com 

necessidades especiais, é destacada uma lista de recursos de acessibilidade, opções e 

requisitos do jogo, ou seja, é permitido aos jogadores saberem se poderão desfrutar de um 

título antes de o adquirirem ou começarem a jogar, como por exemplo, colocando os recursos 

de acessibilidade no site do jogo. É também mencionada a possibilidade da desativação dos 

gráficos 3D no caso das pessoas com deficiência visual. 

Existem também várias estratégias que são mencionadas nos quatro tipos de 

deficiência. Um exemplo disso, é o facto do IGDA referir o ajuste do nível de dificuldade 

e/ou velocidade, a disponibilização tutoriais no jogo e a navegação por teclado para a 

deficiência auditiva, visual, cognitiva e motora. 

O ponto forte das estratégias do IGDA é o facto de abrangerem uma grande quantidade 

de temas, divididos em pequenos tópicos e referidos em cada tipo de deficiência (quando 

necessário), assim seguindo estas estratégias é possível criar jogos mais acessíveis, 

atendendo à maioria das dificuldades dos jogadores. 

3.3. Game Accessibility Guidelines 

As estratégias do GAG são bastante detalhadas, especificando o que é necessário para 

proporcionar jogos acessíveis. Desta forma, as estratégias abrangem vários temas 

importantes e estão divididas em três categorias para cada tipo de deficiência: básico, 

intermédio e avançado; assim definindo aquilo que é essencial/básico num jogo acessível, 

ou seja, os seus requisitos mínimos. 
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Estas estratégias focam-se principalmente em fornecer alternativas de som, de 

controlos e a possibilidade de alterar as fontes de texto e os contrastes do jogo. Referenciam 

também métodos de acessibilidade para realidade virtual, para os elementos interativos e 

focarem-se em jogos de multi-jogadores, mencionando a necessidade de proporcionar 

alternativas de comunicação entre os jogadores. Todas estas estratégias são importantes, pois 

deve-se ter em atenção todas as dificuldades que os utilizadores com necessidades especiais 

têm, não descartando nenhuma das medidas. 

O ponto forte das estratégias apresentadas pelo GAG é o facto de dividirem as 

estratégias de forma a classificar o que é mais necessário e especificando, de forma mais 

clara, as medidas a tomar e os problemas a corrigir nos jogos. Assim, o GAG foca-se em 

detalhar as soluções dos problemas, em vez de os colocar apenas em categorias gerais. 

3.4. Includification 

O estudo da Includification é um pouco vago no que diz respeito às estratégias de 

acessibilidade, contudo a pesquisa é importante, uma vez que se foca nos problemas mais 

comuns e apresentam jogos em que se aplicam bem as estratégias referidas. O estudo 

proporciona também uma lista de requisitos de acessibilidade tanto para computador como 

para consola, o que não é referenciado nos estudos abordados anteriormente. 

Este estudo também referencia a importância de possibilitar ao utilizador 

redimensionar e mover cada elemento que faz parte do jogo e a importância dos jogos terem 

pontos de gravação automática para os jogadores não perderem o seu progresso, algo que é 

sempre importante nos jogos. 

Posto isto, apesar deste estudo ser o mais superficial dos três abordados, é o único que 

apresenta jogos em que as estratégias de acessibilidade apresentadas são aplicadas. Essas 

estratégias, embora sejam poucas, são detalhadas e acompanhadas de exemplos e situações 

que acontecem aos utilizadores com necessidades especiais. Desta forma, este estudo 

apresenta o que pode ser denominado de requisitos mínimos de acessibilidade nos jogos. 

3.5. Estudo comparativo de estratégias de acessibilidade nos jogos 

De forma a abranger todas as estratégias estudadas, foi realizado um estudo 

comparativo entre as estratégias definidas pelo IGDA, GAG e Includification. Este estudo 
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teve como objetivo registar todas as medidas, de cada uma das pesquisas mencionadas, e 

compará-las para perceber onde estas se cruzavam e complementavam. 

O estudo comparativo teve como base as estratégias definidas pelo IGDA, servindo 

como método de comparação às outras estratégias estudadas. Desta forma, utilizando uma 

tabela, foram apontadas todas as estratégias de acessibilidade nos jogos estudadas e, no caso 

do GAG e Includification, se as suas estratégias correspondessem ou estivessem de acordo 

com alguma das estratégias do IGDA, estas eram adicionadas à categoria em questão. 

Após apontar todas as estratégias, foi necessário revê-las e perceber todas as 

estratégias comuns, ou parcialmente comuns, de forma a agrupá-las nas categorias corretas, 

eliminando aquelas que eram repetidas e tornando a tabela mais percetível, assim apurando 

todas as estratégias para cada tipo de deficiência. Para as estratégias que não correspondiam 

às categorias do IGDA, uma vez que não abrangem todos os problemas, foram criadas novas 

categorias para organizar as mesmas. 

3.5.1. Deficiência visual 

A deficiência visual, tal como os outros tipos de deficiências, necessita de muita 

atenção e, para a criação de jogos acessíveis, é necessário recorrer a um conjunto de 

estratégias, sendo estas as que abrangem mais categorias, quando comparadas com as 

estratégias das restantes deficiências. 

As estratégias do IGDA referem as qualidades gráficas, design para cegos, menus e 

interface do utilizador acessíveis, ajudas automáticas, entre outros. Assim, contribuindo com 

várias categorias de estratégias. 

Por sua vez, o GAG foca-se na maioria das categorias do IGDA, não referenciando, 

por exemplo, os tutoriais e as ajudas automáticas para a deficiência visual. A sua 

contribuição é maioritariamente nas estratégias de qualidades gráficas, apresentação dos 

textos e orientação sonora. 

Por último, o Includification apenas referencia estratégias para qualidades gráficas, 

design para cegos, opções de velocidade do jogo, texto para voz e marcação de inimigos. A 

sua principal contribuição é maioritariamente nas estratégias de qualidades gráficas 

mencionadas e na marcação de inimigos. 
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As várias estratégias complementam-se, uma vez que o GAG apresenta medidas para 

realidade virtual, elementos interativos e suporte para controlos alternativos, algo que não 

era referenciado pelo IGDA e, o Includification confirma algumas das estratégias do IGDA 

e subdivide-as, de forma a especificar cada medida, o que acontece também no GAG. 

O resultado do estudo comparativo de todas as estratégias de acessibilidade para a 

deficiência visual analisadas, apresenta-se na Tabela 1: 

TABELA 1 - DEFICIÊNCIA VISUAL 

Visual 

Gráficos de alta 

visibilidade 

Certificar-se que nenhuma informação essencial seja 

transmitida apenas por uma cor 

Usar um tamanho de fonte padrão facilmente legível 

Usar formatação de texto simples e percetível 

Fornecer uma opção para ajustar o contraste 

Permitir que o tamanho da fonte e a cor sejam ajustados 

Opções de coloração do mapa/Visualizações alternativas 

Design próprio para 

daltónicos 

(utilizando 

contrastes) 

Fornecer alto contraste entre texto/IU e fundo 

Opções de cor 

Alvos de alto contraste 

Fornecer uma escolha de cursor/cores de mira/desenhos 

Fornecer amplo 

nível de dificuldade 

Opções de velocidade 

Modos de tutorial Incluir tutoriais 

Menus e interface de 

utilizador acessíveis 

Fornecer uma opção para desligar/ocultar a animação de 

fundo 

Permitir que as interfaces sejam redimensionadas 

Lista de recursos de 

acessibilidade 

Lista de recursos de acessibilidade 

Apresentação de 

texto padrão (texto 

alternativo) 

Garantir o suporte para leitor de ecrã em dispositivos móveis 

Certificar-se que o manual/site seja fornecido num formato 

amigável ao leitor de ecrã 
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Garantir o suporte do leitor de ecrã, incluindo menus e 

instaladores 

Evitar colocar informações temporárias essenciais fora do 

campo de visão do jogador 

Texto para voz 

Fornecer mensagens de voz pré-gravadas para todo o texto, 

incluindo menus e instaladores 

Entradas de texto para voz 

Navegação por 

teclado 

Navegação por teclado 

Ajuda automática Ajuda automática 

Capacidade de 

definir a cor da 

unidade 

Marcação de inimigos 

Áudio GPS 

Fornecer um mapa de áudio com estilo sonar 

Fornecer GPS com voz 

Fornecer uma faixa de descrição de áudio 

Bússola de som 

Usar som ao redor 

Verificar se as opções de som/música para objetos/eventos 

são distintas entre si 

Fornecer controlos de volume separados para efeitos, fala e 

fundo/música 

Usar um design distinto de som/música para todos os objetos 

e eventos 

Simular gravação binaural (Utilização de dois microfones 

para criar o efeito de som ambiente) 

Orientação direta 
Permitir orientação/movimento fácil ao longo dos pontos da 

bússola 

Acessibilidade em 

gráficos 3D/RV 

Desativar os gráficos 3D 

Permitir ajustar o campo de visão ou definir um padrão 

apropriado para o ambiente de visualização esperado 

Evitar disparos de simulação de Realidade Virtual 
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Apontar ou centrar 

automaticamente 

Apontar ou centrar automaticamente 

Fornecer suporte 

para elementos 

interativos 

Certificar-se que os elementos interativos/controlos virtuais 

são grandes e com espaçamento adequado, especialmente em 

ecrãs pequenos ou sensíveis ao toque 

Dar uma indicação clara de que os elementos interativos são 

interativos 

Fornecer suporte 

alternativo para os 

controlos 

Evitar (ou fornecer a opção para desativar) qualquer 

diferença entre o movimento do controlo e o movimento da 

câmara, como armar/andar ou suavizar o rato 

Certificar-se que todas as ações-chave podem ser realizadas 

por controlos digitais, com entrada mais complexa (por 

exemplo, análogo, gesto) não necessária e incluída apenas 

como métodos de entrada suplementares/alternativos 

 

3.5.2. Deficiência auditiva 

Para a deficiência auditiva também é apresentado um conjunto de medidas detalhado 

para a criação de jogos acessíveis, abrangendo algumas categorias. 

As estratégias do IGDA referem as qualidades gráficas, alternativas de sons, 

proporcionar controlos de música, tutoriais, entre outros. Assim, contribuindo com quase 

todas as categorias de estratégias para este tipo de deficiência, excetuando as estratégias para 

multijogador. 

Por sua vez, o GAG foca-se nalgumas das categorias do IGDA, não referenciando, por 

exemplo, os tutoriais e a navegação por teclado para a deficiência auditiva. A sua 

contribuição é maioritariamente nas estratégias de alternativas de som, detalhando-as em 

vários pontos e, introduzindo o suporte para multijogador, muito importante nos jogos atuais. 

Por último, o Includification suporta a ideia da utilização dos tutoriais ou níveis de 

treino, mencionada pelo IGDA, referencia também algumas medidas para a qualidade de 

gráficos e alternativas de som. Assim, contribuindo para constatar a importância deste tipo 

de estratégias. 
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As várias estratégias complementam-se, uma vez que o GAG apresenta medidas para 

o suporte de multi-jogador, algo que não era referenciado pelo IGDA e, o Includification 

confirma algumas das estratégias do IGDA e subdivide-as, de forma a especificar cada 

medida, o que acontece também no GAG. 

O resultado do estudo comparativo de todas as estratégias de acessibilidade para a 

deficiência auditiva analisadas, apresenta-se na Tabela 2: 

TABELA 2 - DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

Auditiva 

Gráficos de alta 

visibilidade 

Possibilitar a alteração das fontes de texto 

Possibilitar a alteração das cores de texto 

Fornecer amplo nível 

de dificuldade 

Opções de velocidade 

Modos de tutorial 
Incluir modos de praticar sem falhas, como um nível de 

prática ou modo caixa de areia 

Lista de recursos de 

acessibilidade 

Lista de recursos de acessibilidade 

Navegação por 

teclado 

Navegação por teclado 

Oferecer alternativas 

de som 

Fornecer legendas para todas as falas importantes 

Certificar-se que nenhuma informação essencial é transmitida 

apenas por sons 

Apresentar as legendas (caso sejam usadas) de forma clara e 

fácil de ler 

Fornecer legendas para discurso suplementar 

Certificar-se que as legendas estão ou podem ser ligadas antes 

de qualquer som ser reproduzido 

Fornecer legendas ou imagens para sons de fundo 

significativos 

Permitir que a apresentação das legendas seja personalizada 
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Certificar-se que todas as informações suplementares 

importantes (por exemplo, a direção em que está a ser 

filmado) transmitidas por áudio são replicadas em 

texto/imagens 

Certificar-se que as legendas sejam reduzidas e apresentadas 

em palavras apropriadas por minuto para o grupo-idade alvo 

Entrada Reacional Alternativa 

Fornecer controlos de 

volume separados 

para música 

Fornecer controlos de volume separados para efeitos, fala e 

fundo/música 

Fornecer um alternador stereo/mono 

Configuração 

alternativa para 

ficheiros de som 

Manter o ruído de fundo no mínimo durante a fala 

Reconhecimento de 

linguagem gestual 

Fornecer linguagem gestual 

Fornecer suporte para 

multijogador 

Fornecer uma indicação visual de quem está a falar 

atualmente 

Suporte conversas de texto, bem como voz para multijogador 

Fornecer meios visuais de comunicação em multijogador 

Permitir que uma preferência seja configurada para 

multijogadores online com os jogadores que só estão 

dispostos a jogar sem conversa por voz 

Usar conversa com símbolos 

 

3.5.3. Deficiência cognitiva 

Para a deficiência cognitiva também é apresentado um conjunto de medidas detalhado 

para a criação de jogos acessíveis, abrangendo categorias já referenciadas anteriormente. 

As estratégias do IGDA referem o ajuste da velocidade e dificuldade do jogo, menus 

e interface de utilizador acessíveis, ajuda automática, tutoriais, entre outros. Assim, 

contribuindo com a maioria das categorias de estratégias para este tipo de deficiência. 
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Por sua vez, o GAG foca-se nalgumas das categorias do IGDA, não referenciando a 

mira automática e referenciando as apresentações de texto para a deficiência cognitiva. A 

sua contribuição é maioritariamente nas estratégias de tutoriais ou modos de treino e ajuda 

automática, detalhando-as em vários pontos e, introduzindo o suporte para multijogador e 

para elementos interativos. 

Por último, o Includification suporta a ideia da utilização dos tutoriais ou níveis de 

treino, menus acessíveis e opções de velocidade e dificuldade dos jogos, mencionadas pelo 

IGDA, referenciando também a marcação de inimigos, o que não acontece no IGDA e no 

GAG para a deficiência cognitiva. Assim, contribuindo para constatar a importância deste 

tipo de estratégias. 

As várias estratégias complementam-se, uma vez que o GAG apresenta medidas para 

apresentação de texto, para suporte de multijogador e de elementos interativos, o 

Includification confirma algumas das estratégias do IGDA, referindo a importância da 

marcação de inimigos e subdividindo as estratégias, de forma a especificar cada medida, o 

que acontece também no GAG. 

O resultado do estudo comparativo de todas as estratégias de acessibilidade para a 

deficiência cognitiva analisadas, apresenta-se na Tabela 3: 

TABELA 3 - DEFICIÊNCIA COGNITIVA 

Cognitiva 

Gráficos de alta 

visibilidade 

Usar um tamanho de fonte padrão facilmente legível 

Usar formatação de texto simples e percetível 

Evitar imagens oscilantes e padrões repetitivos 

Fornecer uma opção para desligar/ocultar o movimento 

de fundo 

Fornecer uma opção para desativar conteúdos 

violentos, como o sangue 

Fornecer amplo nível 

de dificuldade 

Incluir uma opção para ajustar a velocidade do jogo 

Níveis de dificuldade 

Modos de tutorial Incluir tutoriais 
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Incluir ajuda/orientação/dicas/treino contextual no jogo 

Incluir modos de praticar sem falhas, como um nível de 

prática ou modo caixa de areia 

Menus e interface de 

utilizador acessíveis 

Permitir que o jogo seja iniciado sem a necessidade de 

navegar em vários níveis de menus 

Fornecer uma escolha de cor de texto, escolha de 

baixo/alto contraste como mínimo 

Destacar as palavras importantes 

Lista de recursos de 

acessibilidade 

Lista de recursos de acessibilidade 

Apresentação de texto 

padrão (texto 

alternativo) 

Usar linguagem clara e simples 

Permitir que os jogadores progridam através de texto ao 

seu próprio ritmo 

Texto para voz 

Certificar-se que nenhuma informação essencial 

(especialmente as instruções) é transmitida apenas por 

texto, reforçando com imagens e/ou fala 

Fornecer mensagens de voz pré-gravadas para todo o 

texto, incluindo menus e instaladores 

Navegação por 

teclado 

Navegação por teclado 

Ajuda automática 

Indicar/permitir um lembrete dos objetivos atuais 

durante o jogo 

Indicar/permitir um lembrete dos controlos durante o 

jogo 

Usar uma estrutura de narrativa simples e clara 

Fornecer resumos de progresso, no caso de usar uma 

narrativa longa e abrangente 

Fornecer ajudas de jogabilidade com gravação do jogo 

Permitir que todas as narrativas e instruções sejam 

repetidas 

Apontar ou centrar 

automaticamente 

Apontar ou centrar automaticamente 
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Fornecer suporte para 

elementos interativos 

Dar uma indicação clara de que os elementos interativos 

são interativos 

Fornecer uma opção para desativar/ocultar todos os 

elementos não interativos 

Oferecer alternativas 

de som 

Fornecer controlos de volume separados para efeitos, 

fala e fundo/música 

Certificar-se que as opções de som/música para cada 

objeto/evento chave são distintas entre si 

Evite qualquer movimento súbito inesperado ou evento 

Fornecer suporte para 

multijogador 

Suporte conversas de texto, bem como voz para 

multijogador 

Usar conversa com símbolos 

 

3.5.4. Deficiência motora 

Para a deficiência motora também é apresentado um conjunto de medidas detalhado 

para a criação de jogos acessíveis, abrangendo categorias já referenciadas anteriormente e 

introduzindo a reconfiguração dos controlos. 

As estratégias do IGDA referem o ajuste da velocidade e dificuldade do jogo, 

reconfiguração dos controlos, ajuda automática, tutoriais, entre outros. Assim, contribuindo 

com a maioria das categorias de estratégias para este tipo de deficiência. 

Por sua vez, o GAG foca-se nalgumas das categorias do IGDA, não referenciando, por 

exemplo, a mira automática, os tutoriais e a navegação por teclado. A sua contribuição é 

maioritariamente nas estratégias de reconfiguração de controlos e suporte para controlos 

alternativos, detalhando-as em vários pontos e, introduzindo o suporte para elementos 

interativos. 

Por último, o Includification suporta a ideia da navegação por teclado e ajuda 

automática, mencionadas pelo IGDA. A sua contribuição é maioritariamente nas estratégias 

de reconfiguração de controlos, suporte para controlos alternativos e ajuda automática, 

detalhando-as em vários pontos. 
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As várias estratégias complementam-se, uma vez que o GAG apresenta medidas para 

suporte de elementos interativos, o Includification confirma a importância da navegação por 

teclado e detalha as estratégias de ajuda automático com aspetos como o uso de pontos de 

gravação automática. O GAG e o Includification detalham as estratégias, de forma a 

especificar cada medida. 

O resultado do estudo comparativo de todas as estratégias de acessibilidade para a 

deficiência motora analisadas, apresenta-se na Tabela 4: 

TABELA 4 - DEFICIÊNCIA MOTORA 

Motora 

Fornecer amplo nível 

de dificuldade 

Incluir uma opção para ajustar a velocidade do jogo 

Configurações de dificuldade e gravações 

Modos de tutorial Incluir tutoriais  

Menus e interface de 

utilizador acessíveis 

Permitir que as interfaces sejam rearranjadas 

Permitir que as interfaces sejam redimensionadas 

IU móvel/redimensionável 

Lista de recursos de 

acessibilidade 

Lista de recursos de acessibilidade 

Navegação por 

teclado 

Movimentos com o teclado 

Ajuda automática 

Clicar para mover/Rato para mover 

Assistência 

Pontos de gravação 

Não colocar um tempo preciso essencial para jogar 

Incluir um período de pausa 

Apontar ou centrar 

automaticamente 

Apontar ou centrar automaticamente 

Fornecer suporte para 

elementos interativos 

Garantir elementos interativos 

Fazer com que os elementos interativos exijam precisão 

Permitir a reconfiguração do controlo: remapear teclas e 

controlo da câmara 



Capítulo 3 - Estratégias de acessibilidade nos jogos 

 

 

32 

 

Permitir a 

reconfiguração dos 

controlos 

Ajustar os controlos de sensibilidade 

Fornecer um sistema de macros 

Permitir tipos de corpo variados em RV 

Fornecer suporte 

alternativo para os 

controlos 

Fornecer controlos alternativos 

Suportar mais de um dispositivo de entrada 

Suportar várias ações simultâneas 

Certificar-se que todas as ações-chave podem ser realizadas 

por controlos digitais 

Evitar controlos repetidos 

Suportar o modo de janela para compatibilidade com teclados 

virtuais sobrepostos 

Evitar/fornecer alternativas para que certos botões possam ser 

pressionados e mantidos 

Permitir jogar em retrato e paisagem 

Fornecer esquemas de controlo muito simples que sejam 

compatíveis com a tecnologia assistiva 

Acesso de terceiros (possibilitar o uso de dispositivos que não 

sejam padrões) 

Certificar-se que todas as áreas têm o mesmo método de 

entrada 

 

3.6. Diretrizes do WCAG 

O Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 («Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) 2.0», 2008) define um conjunto de diretrizes a seguir de forma a que as 

páginas web sejam acessíveis, baseando-se nos princípios de percetível, operável, 

compreensível e robusto. Algumas destas diretrizes podem ser aplicadas aos jogos, pois tal 

como nas páginas web, os jogos também fornecem conteúdos e informações aos utilizadores. 

Com o surgimento do Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 («Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1», 2018) em 24 de Abril de 2018, surgiram 

algumas alterações, nomeadamente a adição de novas diretrizes nos princípios já abordados 

anteriormente, no total foram inseridas 17 novas diretrizes. Estas novas estratégias vêm 
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complementar as anteriores, não alterando as já existentes, permitindo desta forma que sites 

que atinjam conformidade com o WCAG 2.1, também o atinjam com o WCAG 2.0, sendo 

recomendado que se sigam as normas mais recentes. A secção de conformidade do WCAG 

também foi atualizada, com a adição de alguns níveis, mantendo os anteriores e descrevendo 

o que significa ser suportado pela acessibilidade. 

O WCAG 2.1 foi desenvolvido com o intuito de melhorar o guia de acessibilidade de 

três grupos: utilizadores com deficiência cognitiva ou de aprendizagem, utilizadores com 

baixa visão e utilizadores com dificuldades de utilização em dispositivos móveis. Esta nova 

versão fornece um avanço incremental às orientações de acessibilidade de conteúdo da web 

para todas essas áreas, mas ressalta que nem todas as necessidades do utilizador são 

atendidas pelas diretrizes mencionadas. 

3.6.1. Comparação das estratégias com o WCAG 2.1 

Foi realizado um estudo comparativo relativamente às estratégias de acessibilidade nos 

jogos mencionadas anteriormente e as estratégias de acessibilidade na web do WCAG 2.1 

(«Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1», 2018) de modo a perceber como é que 

as diretrizes para conteúdos web se encaixam nas diretrizes para a criação de jogos. 

As primeiras estratégias mencionadas pelo WCAG 2.1, nomeadamente a maioria 

pertencente ao princípio “percetível” são compatíveis com as estratégias para os jogos. De 

facto, algumas dessas diretrizes são comparáveis às já estudadas anteriormente, sendo 

essenciais para a criação de jogos mais acessíveis. Por outro lado, a partir das estratégias do 

ponto 2.4 (Navegação) até ao ponto 4.1 (Compatibilidade), excetuando o ponto 2.5 

(Modalidades de entrada), praticamente todas as estratégias não são compatíveis às 

estratégias para jogos, isso pode ser explicado pelo simples facto das guidelines do WCAG 

2.1 serem especificamente direcionadas para conteúdos web e não jogos, que contêm 

características e implementações bem diferentes. 

Estas estratégias poderiam, no entanto, ser adaptadas aos jogos, não da forma em que 

se encontram, mas ajustando o seu propósito. Esses ajustes poderiam ser feitos da seguinte 

forma:  
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• 2.4 (Navegação) – que reúne estratégias relativamente à organização dos 

conteúdos nas páginas web, seria ajustado para organização dos conteúdos nos 

jogos, desta forma, ordenando a informação de modo correto para o jogador. 

• 3.1 (Legível) – que define basicamente a linguagem a usar, poderia ser ajustado 

para linguagem usada nos jogos. 

• 3.2 (Previsível) – que defende a previsibilidade dos conteúdos web, seria 

alterada para previsibilidade dos conteúdos nos jogos. 

• 3.3 (Assistente de entrada) – que determina estratégias para o controlo de erros, 

poderia ser alterado controlo de erros nos jogos. 

• 4.1 (Compatibilidade) – que defende a compatibilidade das tecnologias web, 

seria alterado para compatibilidade das tecnologias nos jogos. 

Desta forma, as guidelines do WCAG 2.1 poderiam ser aplicadas em jogos acessíveis. 
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4. Especificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo é apresentada a especificação do trabalho, explicando o seu 

enquadramento no projeto Beaconing e o trabalho que será desenvolvido mediante as 

estratégias de acessibilidade estudadas e a sua classificação de prioridade de implementação.
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4.1. Projeto Beaconing 

O presente trabalho está inserido num projeto Europeu denominado Beaconing 

(«Beaconing – Breaking Educational Barriers with Contextualized Pervasive and Gameful 

Learning», 2016). O Beaconing consiste em promover digitalmente a aprendizagem através 

de jogos em espaços quotidianos, facilitada por planos de aulas personalizados, onde podem 

ser acionados os recursos educacionais relativos aos contextos, no ambiente em que as 

pessoas se encontram. Essa abordagem aumenta a flexibilidade para os alunos, expandindo 

os limites dos conceitos de aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar, enriquecendo 

a experiência do ensino. 

Em concordância com o The European Disability Strategy («Persons with disabilities 

- Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission», 2010), o Beaconing 

oferece apoio atempado à educação inclusiva e à aprendizagem personalizada. A sua 

fundação pedagógica baseia-se no modelo Problem-Based Learning (PBL) («Problem-

Based Learning (PBL)», 2001), que se centra na aprendizagem ativa, em que os alunos 

descobrem e trabalham com diferentes recursos para resolver problemas ou "missões". 

Desta forma, o Beaconing centra-se em três principais objetivos: 

1. Integrar tecnologias, perspetivas pedagógicas e sociais do uso de abordagens 

abrangentes, relativas ao contexto e com desafios, garantindo que a plataforma 

Beaconing seja inovadora e ao mesmo tempo ampliando a compreensão 

científica de forma a que a comunidade de alunos tenha um processo de 

aprendizagem mais inclusivo, conectado e contextualizado, incluindo os 

alunos com necessidades especiais. 

2. Desenvolver, implementar e validar a plataforma que aproveita abordagens de 

ponta, incluindo Future Internet technology, mobile, gamification, pervasive 

gaming, procedural game content generation, game authoring, human-

computer interfaces, learning analytics and problem-based learning model; de 

modo a produzir uma plataforma que seja utilizável, adaptável, extensível e 

sustentável. 

3. Explorar e medir o nível de envolvimento, eficácia e impacto que é 

possibilitado pela plataforma no sentido de incentivar os alunos e promover a 

aquisição e transferência de conhecimentos e habilidades, validando isso 
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através de pilotos em grande escala envolvendo uma comunidade de 

interessados e profissionais na Europa, fornecendo um plano de exploração e 

negócios para a adoção da plataforma. 

A Figura 4 demonstra a proposta do projeto Beaconing, mencionando as diversas 

formas de aprendizagem. 

 

FIGURA 4 – BEACONING: FORMAS DE APRENDIZAGEM2 

Conforme ilustrado na Figura 4, propõem-se três formas de adquirir conhecimento, 

este projeto foca-se nas necessidades dos alunos, incluindo aqueles com necessidades 

especiais, baseando-se em jogos contextualizados que nunca tinham sido introduzidos, 

destacando-se assim como uma inovação para a aprendizagem. A plataforma proporcionará 

a aprendizagem tanto no exterior como no interior (casa e escola), mais concretamente 

através das interações entre alunos, professores, pais e a comunidade que os rodeia, mediante 

o local de aprendizagem. A interação dos dispositivos de cada interveniente (alunos, 

professores e pais) com o conteúdo disponibilizado pelo projeto Beaconing, proporcionará 

                                                 
2 Adaptado da proposta do projeto BEACONING, Project ID: 687676, H2020 ICT-20-2015 
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uma análise dos resultados, de forma a perceber a evolução dos alunos mediante as 

ferramentas fornecidas. 

Este projeto é inovador, na medida em que pretende alterar e melhorar os métodos de 

aprendizagem até hoje praticados, não querendo deixar ninguém de parte, e assim 

fornecendo suporte para alunos com deficiências e limitações. 

4.2. Motor de jogo do Beaconing 

No âmbito do projeto Beaconing, investigadores do INESC TEC («INESC TEC», 

2018) têm vindo a desenvolver um motor de jogo, que pretende implementar e validar os 

principais conceitos do projeto. O motor de jogo desenvolvido na framework do Unity para 

smartphone é baseado em geolocalização, funcionando de acordo com a localização GPS do 

jogador fornecida pelo seu dispositivo. 

O projeto Beaconing contém uma ferramenta que permite a criação de planos de aula 

(Game Lesson Plan – GLP) por parte do professor. Esses GLP podem ser criados para jogos 

de geolocalização (Location based-games – LBG), assim os professores criam atividades 

para os alunos onde eles têm que encontrar vários pontos e resolver um conjunto de 

minijogos de acordo com as temáticas propostas por cada professor. Desta forma, os 

professores podem criar atividades mais interativas e os alunos podem aprender através de 

jogos. 

Utilizando a aplicação, o jogador tem que se dirigir aos pontos que aparecem no radar 

e em cada ponto responderá às perguntas do tipo STEM (Science, technology, engineering, 

and mathematics) que lhe forem colocadas, de forma a melhorar os seus conhecimentos e 

explorar áreas do mapa, assim o jogador pode divertir-se ao mesmo tempo que aprende. O 

jogador poderá escolher a atividade segundo o GLP estabelecido pelo professor. Cada 

atividade contém os pontos no mapa e as respetivas tarefas a realizar, através de minijogos. 

Através da ferramenta Unity, este motor foi desenvolvido por parceiros do Porto 

envolvidos no projeto, recorrendo ao OpenStreetMap («OpenStreetMap», 2004a) para a 

renderização do mapa, em detrimento do Google Maps («Google Maps», 2005) que iria 

implicar custos adicionais de utilização. O OpenStreetMap («OpenStreetMap», 2004b) foi 

desenvolvido por uma comunidade voluntária de mapeadores que contribuem e mantêm 

atualizados os dados sobre as estradas, caminhos, café e muito mais por todo o mundo. É um 
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serviço gratuito, permitindo que qualquer pessoa possa aceder aos dados para qualquer fim, 

desde que credite a autoria do OpenStreetMap e dos devidos colaboradores. 

O motor foi desenvolvido no âmbito da dissertação de Mestrado de Marina Camilo na 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Camilo, 2018). O protótipo 

desenvolvido disponibiliza uma interface simples para o utilizador e possibilidade de alterar 

configurações. 

Na Figura 7 está representado o menu do motor, com as diversas opções que o 

utilizador pode escolher. A Figura 5 demonstra a interface quando o utilizador está a realizar 

uma atividade, com as circunferências do radar. O utilizador também pode ver o mapa 

conforme demonstrado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Acessibilidade do Beaconing 

Para o desenvolvimento do motor de jogo do Beaconing, as questões de acessibilidade 

não poderiam ser deixadas de parte, tendo sido selecionadas as estratégias adequadas 

estudadas anteriormente, tendo em conta o propósito do jogo e as limitações que poderiam 

causar aos jogadores. Desta forma, e não sendo possível implementar todas as estratégias de 

acessibilidade necessárias ao motor na sua primeira versão, foram definidos níveis de 

prioridade de implementação, priorizando as estratégias mais básicas e fundamentais para as 

FIGURA 5 - MOTOR 

DE JOGO 

BEACONING: 

RADAR (CAMILO, 

2018) 

FIGURA 6 - MOTOR 

DE JOGO 

BEACONING: MAPA 

(CAMILO, 2018) 

FIGURA 7 - MOTOR 

DE JOGO 

BEACONING: MENU 

(CAMILO, 2018) 
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primeiras versões do motor, assim proporcionando menos dificuldades aos utilizadores com 

necessidades especiais. 

As estratégias definidas priorizaram os tipos de deficiência já abordados, mais 

concretamente, a deficiência visual, auditiva, motora e cognitiva, nomeadamente a dislexia. 

Assim, abrangendo as várias dificuldades que os jogadores podem ter, de acordo com as suas 

limitações. Não se podendo resolver todos esses problemas de uma só vez, surgiram os níveis 

de prioridade de implementação, demonstrados na Tabela 5, Tabela 6 e Tabela 7. 

TABELA 5 - NÍVEL DE PRIORIDADE 1 

Categoria Estratégia Tipo de deficiência 

Permitir a reconfiguração 

dos controlos 

Permitir a reconfiguração do 

controlo: remapear teclas e 

controlo da câmara 

Motora 

Ajustar os controlos de 

sensibilidade 

Motora 

Gráficos de alta 

visibilidade 

Certificar-se que nenhuma 

informação essencial seja 

transmitida apenas por uma 

cor 

Visual 

Usar um tamanho de fonte 

padrão facilmente legível 

Visual/Cognitiva 

Usar formatação de texto 

simples e percetível 

Visual/Cognitiva 

Permitir que o tamanho da 

fonte e a cor sejam ajustados 

Visual/Auditiva 

Bússola de som 

Usar som ao redor Visual 

Fornecer controlos de 

volume separados para 

efeitos, fala e fundo/música 

Visual 

Apresentação de texto 

padrão (texto alternativo) 

Garantir o suporte do leitor 

de ecrã, incluindo menus e 

instaladores 

Visual 
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Usar linguagem clara e 

simples 

Cognitiva 

Design próprio para 

daltónicos 

Fornecer alto contraste entre 

texto/IU e fundo 

Visual 

Opções de cor Visual 

Oferecer alternativas de 

som 

Fornecer legendas para todas 

as falas importantes 

Auditiva 

TABELA 6 - NÍVEL DE PRIORIDADE 2 

Categoria Estratégia Tipo de deficiência 

Menus e interface de 

utilizador acessíveis 

Fornecer uma opção para 

desligar/ocultar a animação 

de fundo 

Visual 

Permitir que as interfaces 

sejam redimensionadas 

Visual/Motora 

Permitir que o jogo seja 

iniciado sem a necessidade 

de navegar em vários níveis 

de menus 

Cognitiva 

Fornecer uma escolha de cor 

de texto, escolha de 

baixo/alto contraste como 

mínimo 

Cognitiva 

Destacar as palavras 

importantes 

Cognitiva 

Permitir que as interfaces 

sejam rearranjadas 

Motora 

Áudio GPS 

Fornecer um mapa de áudio 

com estilo sonar 

Visual 

Fornecer GPS com voz Visual 

Ajuda automática 

Indicar/permitir um lembrete 

dos objetivos atuais durante 

o jogo 

Cognitiva 
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Indicar/permitir um lembrete 

dos controlos durante o jogo 

Cognitiva 

Usar uma estrutura de 

narrativa simples e clara 

Cognitiva 

Clicar para mover/Rato para 

mover 

Motora 

Assistência Motora 

Gráficos de alta 

visibilidade 

Fornecer uma opção para 

ajustar o contraste 

Visual 

Navegação por teclado 
Movimentos com o teclado Visual/Auditiva/Cognitiva/ 

Motora 

Oferecer alternativas de 

som 

Fornecer controlos de 

volume separados para 

efeitos, fala e fundo/música 

Cognitiva 

Fornecer suporte 

alternativo para os 

controlos 

Evitar (ou fornecer a opção 

para desativar) qualquer 

diferença entre o movimento 

do controlo e o movimento 

da câmara, como 

armar/andar ou suavizar o 

rato 

Visual 

Certificar-se que todas as 

ações-chave podem ser 

realizadas por controlos 

digitais, com entrada mais 

complexa (por exemplo, 

análogo, gesto) não 

necessária e incluída apenas 

como métodos de entrada 

suplementares/alternativos 

Visual 

Fornecer controlos 

alternativos 

Motora 
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Certificar-se que todas as 

áreas têm o mesmo método 

de entrada 

Motora 

Fornecer amplo nível de 

dificuldade 

Incluir uma opção para 

ajustar a velocidade do jogo 

Visual/Auditiva/Cognitiva/ 

Motora 

Fornecer controlos de 

volume separados para 

música 

Fornecer controlos de 

volume separados para 

efeitos, fala e fundo/música 

Auditiva 

Apresentação de texto 

padrão (texto alternativo) 

Certificar-se que o 

manual/site seja fornecido 

num formato amigável ao 

leitor de ecrã 

Visual 

Evitar colocar informações 

temporárias essenciais fora 

do campo de visão do 

jogador 

Visual 

Texto para voz 

Entradas de texto para voz Visual 

Certificar-se que nenhuma 

informação essencial 

(especialmente as 

instruções) é transmitida 

apenas por texto, reforçando 

com imagens e/ou fala 

Cognitiva 

Modos de tutorial 

Incluir tutoriais Visual/Cognitiva/Motora 

Incluir modos de praticar 

sem falhas, como um nível 

de prática ou modo caixa de 

areia 

Auditiva/Cognitiva 

Incluir 

ajuda/orientação/dicas/treino 

contextual no jogo 

Cognitiva 
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TABELA 7 - NÍVEL DE PRIORIDADE 3 

Categoria Estratégia Tipo de deficiência 

Ajuda automática Ajuda automática Visual 

Orientação direta 

Permitir 

orientação/movimento fácil 

ao longo dos pontos da 

bússola 

Visual 

Fornecer suporte alternativo 

para os controlos 

Suportar mais de um 

dispositivo de entrada 

Motora 

Fornecer suporte para 

elementos interativos 

Certificar-se que os 

elementos 

interativos/controlos virtuais 

são grandes e com 

espaçamento adequado, 

especialmente em ecrãs 

pequenos ou sensíveis ao 

toque 

Visual 

Garantir elementos 

interativos 

Motora 

A Tabela 5, Tabela 6 e Tabela 7 demonstram a prioridade de implementação de cada 

uma das estratégias adequadas ao motor de jogo, baseando-se em dois fatores: 

• Classificação das estratégias: baseada na classificação já definida nas mesmas, 

mais concretamente as estratégias do IGDA («IGDA Game Access SIG», 

1994) que contêm uma classificação semelhante ao WCAG 2.1 («Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1», 2018), com 3 classificações (básico, 

intermédio e avançado), as restantes estratégias foram classificadas de acordo 

com a classificação do WCAG 2.1 mencionada anteriormente. 

• Adequação ao tipo de jogo: mediante as características do motor de jogo, deu-

se prioridade às estratégias que mais se adequavam ao jogo em questão 

(baseado em geolocalização). 
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Mediante as prioridades definidas, foram implementadas algumas destas estratégias 

nas primeiras versões do motor de jogo, priorizando as estratégias de nível 1, mas também 

implementando estratégias de nível 2, conforme será verificado no capítulo Estratégias 

implementadas. 

4.4. Personalização para as necessidades dos utilizadores 

De forma a garantir a acessibilidade para os diversos utilizadores, é necessário dar 

suporte aos principais tipos de deficiência, nomeadamente deficiência visual, auditiva, 

motora e cognitiva. Nesse intuito a necessidade de o utilizador poder personalizar os 

conteúdos através das suas preferências, é um fator fundamental a ter em conta. 

O conjunto de recomendações do PUX - Personal User Experience («PUX 

Recommendations and Lessons Learned», 2018) define um conjunto de diretrizes que devem 

ser seguidas quando se desenvolvem soluções, com o intuito de melhorar a experiência do 

utilizador. Para proporcionar experiência ao utilizador é necessário ter em conta vários 

aspetos, nomeadamente o facto de a solução ser compatível com os objetivos, necessidades 

e preferências do utilizador, assim como a acessibilidade para pessoas com deficiência. Se 

esses aspetos forem cumpridos, será mais fácil para os utilizadores usarem as soluções e 

cometerem menos erros. 

As recomendações do PUX estão divididas nas seguintes categorias: recomendações 

gerais, processo de desenvolvimento, aplicação de padrões, privacidade/segurança e modelo 

de negócio. Cada uma dessas categorias contém diretrizes a seguir para melhorar a 

experiência dos utilizadores. 

A necessidade de personalização das soluções por parte dos utilizadores é um dos 

temas abordados para melhorar a experiência dos utilizadores. As soluções devem ser 

desenvolvidas de forma a serem adaptáveis, de forma a permitir ao utilizador alterar diversos 

aspetos da solução, como fontes, cores e disposição da interface, mas também permitir voltar 

atrás nas alterações efetuadas. Quando o utilizador está a alterar a interface, esta deve alterar-

se de imediatamente e continuamente, desta forma o utilizador pode decidir se quer guardar 

as alterações ou voltar atrás e descartar o que alterou caso não cumpra as suas expectativas, 

uma vez que fica com a perceção de como a solução ficaria. Devem ser também guardadas 

as preferências dos utilizadores, em vez do tipo de deficiência que têm, pois 

independentemente das dificuldades, cada utilizador tem as suas preferências. Por outro 
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lado, podem ser utilizados perfis predefinidos para cada tipo de deficiência, permitindo ao 

utilizador escolher mais rapidamente de acordo com as necessidades dos diferentes grupos 

de utilizadores. 

A personalização das aplicações ou conteúdos disponibilizados aos utilizadores é um 

fator muito importante não só para permitir aos utilizadores definirem as suas preferências, 

mas também para dar suporte a utilizadores com algum tipo de necessidade especial. A 

acessibilidade nas aplicações também passa por deixar o utilizador escolher o que necessita 

e alterar os conteúdos de acordo com as suas necessidades. Com o intuito de permitir a 

personalização conteúdos mediante as dificuldades dos utilizadores, não se limitando ao tipo 

de deficiência que os utilizadores podem ter, criando estereótipos, mas sim atendendo às 

dificuldades de cada um, foi implementado um wizard de preferências de acessibilidade. 

O wizard de preferências, que permite gerar perfis de utilizador, tendo em conta as 

principais dificuldades que estes podem ter a utilizar os conteúdos disponibilizados. Através 

desse perfil, podem ser configuradas as medidas de acessibilidade que cada um necessita de 

forma mais rápida. Tudo o que o utilizador tem que fazer é responder às questões do wizard 

uma única vez, permitindo que o seu perfil com as suas preferências de acessibilidade seja 

guardado e utilizado sempre que aceder a conteúdos do Beaconing. Assim, o utilizador não 

necessita, por exemplo, de ativar mecanismos de texto para voz ou aumentar o tamanho da 

letra sempre que acede aos conteúdos, pois tudo isso será feito de forma automática. 

Este wizard foi criado com o intuito de dar suporte aos principais tipos de deficiência, 

nomeadamente a deficiência visual, auditiva, motora e cognitiva, reunindo um conjunto de 

requisitos de acessibilidade necessários para os utilizadores com deficiência quando acedem 

aos conteúdos. Esses requisitos serão abordados posteriormente no capítulo Wizard de 

preferências de acessibilidade. 

O perfil gerado pelo wizard irá ser utilizado no motor de jogo pelos utilizadores que 

utilizarem o Beaconing. Neste momento o motor já está preparado para isso, uma vez que as 

configurações que o utilizador pode alterar, demonstradas posteriormente na Figura 12, são 

derivadas do perfil gerado pelo wizard. Desta forma quando um utilizador do Beaconing 

usar o jogo, as suas preferências serão carregadas automaticamente e a interface do jogo 

adaptar-se-á conforme as dificuldades do utilizador. 
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4.5. Priorização dos cegos 

Com o surgimento do wizard, é possível abranger os diferentes tipos de deficiência de 

uma só vez, mas isto apenas com questões gerais de acessibilidade, não se aprofundando 

cada um dos tipos de deficiência. Não sendo possível focar todos os tipos de uma só vez e 

dando seguimento ao trabalho desenvolvido na UTAD, focou-se este trabalho nos cegos e 

no desenvolvimento de soluções que pudessem atenuar as dificuldades dos cegos ao utilizar 

o motor de jogo do Beaconing. 

Na UTAD têm sido realizados estudos de forma a melhorar a navegação dos cegos, 

utilizando dispositivos móveis. Exemplo disso é a utilização de sensores wearable para 

fornecer metadados de mapas para a navegação dos cegos (Paredes et al., 2015), esta 

navegação deve fornecer informação precisa sobre o ambiente que rodeia o utilizador e 

selecionar o melhor caminho para o destino escolhido, os mapas escolhidos são usados pelos 

cegos. 

Outro exemplo é a orientação para cegos através do dispositivo Kinect (Filipe, Faria, 

Paredes, Fernandes, & Barroso, 2016) que propõe orientação assistida para os cegos baseada 

em localização de forma a evitar obstáculos em ambientes internos através de um sistema 

que integra recursos de navegação baseados no reconhecimento de marcadores e na deteção 

e classificação de possíveis obstáculos, utilizando o sensor Microsoft Kinect para adquirir 

imagens RGB para análise da cena. 

Estes são apenas exemplos do trabalho que se tem vindo a desenvolver com os cegos 

na UTAD e isto também se deve à criação da bengala eletrónica que permite a leitura de 

etiquetas RFID para a navegação dos cegos (Du Buf et al., 2011), este dispositivo permite 

que os cegos se dirijam a determinado local através da leitura de etiquetas RFID e deteção 

de obstáculos, foi com base neste projeto que outros projetos para a navegação dos cegos 

surgiram na UTAD. Neste intuito, deu-se seguimento ao trabalho que se tem vindo a 

desenvolver na universidade e focou-se este estudo na criação de um sonar para a navegação 

dos cegos. 

Para a criação do sonar foi necessário avaliar o uso do som para navegação. De facto, 

o som é utilizado, muitas das vezes, como uma alternativa ao visual, tentando aproximar os 



Capítulo 4 - Especificação 

 

 

48 

 

utilizadores que tenham problemas visuais, do conteúdo que se quer transmitir, através de 

feedback sonoro ou háptico. 

Vários estudos foram conduzidos de forma a implementar soluções para a navegação 

dos cegos, utilizando som com o intuito de melhorar a orientação. Alguns destes estudos 

baseiam-se na utilização de som espacial, como o “Sound of Vision - Spatial Audio Output 

and Sonification Approaches” (Bujacz et al., 2016), que teve como objetivo a criação de um 

protótipo eletrónico para a navegação dos cegos. Este estudo permite perceber que existem 

algumas formas para navegação sonora, nomeadamente tecnologia áudio espacial, que se 

foca na utilização de Head Related Transfer Functions (HRTFs). Os HRFTs permitem alterar 

artificialmente dois canais num sinal stereo para simular a interação de uma onda sonora 

com o corpo humano, contudo o uso de apenas HRFTs é frequentemente insuficiente. 

Neste mesmo estudo foram testados 4 modelos de sonificação em cenas 3D: 

• Modelo 1 - Objects as loudspeakers: cada objeto emite sons de impacto. Como 

acontece nos sistemas de estacionamento, quanto mais próximo do objeto, mais 

elevado é o som e a frequência. 

• Modelo 2 – Time and Frequency division multiplexed scene rendering: campo 

visual dividido em 3 regiões de 30 graus. Para cada objeto numa região é 

emitido um som, quanto mais alto o objeto, mais grosseiro é o som. Caso a 

região estivesse vazia era emitido um som de batimento cardíaco calmo. 

• Modelo 3 – Depth scanning: superfície paralela à visão da câmera que se afasta 

do observador através da cena. Conforme a superfície cruza os elementos da 

cena, as fontes sonoras originadas dos locais de interseção são acionadas. O 

modelo distingue paredes e obstáculos. 

• Modelo 4 – Horizontal sweep: abordagem popular em estudos de sonificação 

(“piano scan”). O método basicamente traduz a distância para o pitch em várias 

direções do observador, tornando este método adequado para uso com mapas 

de profundidade não processados ou grades de ocupação. 

Nos testes realizados pelo estudo, verificou-se que o modelo 3 (Depth scanning) é o 

mais promissor dos 4 modelos abordados. Contudo, os testes realizados ainda não 

apresentam resultados conclusivos. 
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Um exemplo de outro estudo é o “Spatial sound based system for improving 

orientation and mobility skills in the absence of sight” (Balan, Moldoveanu, Moldoveanu, & 

Butean, 2015) que aborda as capacidades de orientação e mobilidade de 10 cegos em 

ambientes virtuais através do som. Através da pesquisa é possível perceber que a utilização 

de som espacial é importante para a orientação dos cegos em ambientes virtuais, de facto 

som 3D binaural incorpora a informação da origem do som no espaço (distância, trajetória e 

localização). A pesquisa aborda também o desenvolvimento de mapas espaciais cognitivos, 

que foi definido por Golledge (Golledge, 1999) como “the internal spatial representation of 

environmental information” (Sánchez, de Borba Campos, Espinoza, & Merabet, 2014). De 

facto, pessoas com deficiência visual utilizam necessitam de uma estratégia de compensação 

e de um canal sensorial para ultrapassar a falta de visão, sendo então utilizado o sentido 

auditivo não só para mapear o ambiente, mas também para transferir as habilidades de 

localização do espaço virtual para o ambiente real, com o objetivo de realizar tarefas de 

navegação no mundo real, aumentando a consciência espacial, promovendo habilidades de 

pesquisa e melhorando a orientação e a mobilidade (Connors, Chrastil, Sánchez, & Merabet, 

2014). 

Ainda neste estudo, foi realizado um teste de uma aplicação de áudio 3D (Binaural 

Navigation) que consiste em dois módulos de interface. O módulo 1 é uma interface gráfica 

que permite ao utilizador mover-se livremente de modo a localizar a fonte sonora; o módulo 

2 oferece uma ferramenta de estatísticas para avaliar o resultado dos testes. Nos testes foram 

utilizados dois tipos de sons, na avaliação dos resultados concluiu-se que o som “ding” é 

mais difícil de localizar do que o “white noise” que oferece uma acústica direcional incerta. 

Os dois estudos abordados não apresentam uma solução para a criação do sonar, uma 

vez que utilizam ambientes virtuais e o segundo estudo não utiliza GPS em ambiente 

exterior. Assim são importantes apenas para o utilizador perceber o ambiente que o rodeia 

(através de som espacial), mas não para a orientação em ambientes exteriores, algo que é 

necessário para o motor de jogo do Beaconing. 

4.6. Estratégias de implementação focadas nos cegos 

De acordo com as estratégias de acessibilidade estudadas, existem algumas focadas 

nos geogames, permitindo ao utilizador uma melhor interação com este tipo de jogos. 

Existem estratégias que podem atenuar as dificuldades sentidas pelos utilizadores neste tipo 
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de jogos, mais concretamente para cegos. A utilização de sons é a mais usada, permitindo 

ao utilizador ouvir as informações do ambiente que o rodeia, como a sua localização e dicas 

do que deve fazer através de text-to-speech. Contudo, no que diz respeito aos geogames, a 

indicação de tudo o que o utilizador deve fazer retira um pouco da sua experiência com o 

jogo, não dando muita liberdade para descobrir o que o rodeia. 

Assim, devem também ser abordadas outras estratégias, algo que permita melhorar a 

experiência do utilizador, ao mesmo tempo que este é auxiliado para ultrapassar as suas 

dificuldades. Mais concretamente, podem ser usadas as estratégias de Áudio GPS, 

nomeadamente: fornecer um mapa de áudio com estilo sonar, fornecer GPS com voz e 

fornecer uma faixa de descrição de áudio. A utilização do sonar pode proporcionar melhor 

experiência ao utilizador, uma vez que apenas indica se este se encontra no caminho correto. 

Por outro lado, a utilização de voz GPS e da descrição áudio permitem ao jogador perceber 

melhor o ambiente que o rodeia. 

Para atenuar as dificuldades de utilizadores com deficiência visual, o uso de som 

combinado com GPS pode ser uma grande ajuda neste tipo de jogos, na medida em que o 

utilizador pode desfrutar do jogo e ter liberdade de exploração. As outras estratégias 

estudadas para cegos passam pelos contrastes, formatações de texto e utilização de texto para 

voz, como já referenciadas anteriormente. Posteriormente, serão apresentadas as estratégias 

que já foram implementadas no motor de jogo do Beaconing. 
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5. Implementação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo é apresentada a implementação do wizard de preferências de acessibilidade e do 

sonar acessível para cegos, bem como a sua integração no projeto Beaconing.
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5.1. Wizard de preferências de acessibilidade 

O wizard de preferências de acessibilidade foi desenvolvido na linguagem JavaScript 

e reúne os seguintes aspetos de acessibilidade: 

• Leitor de ecrã: ligar ou desligar; 

• Tamanho da fonte: que pode ser pequeno, normal, médio ou grande; 

• Tipo da fonte: que pode ser ‘Calibri’, ‘Trebuchet’, ‘Arial’, ‘Arial Black’, 

‘Comic Sans’, ‘Verdana’, ‘Tahoma’ ou ‘Georgia’; 

• Modo de contraste: com as opções de normal, branco-preto, preto-branco, 

preto-amarelo e amarelo-preto; 

• Blinking text: ativar ou desativar; 

• Flashing text: ativar ou desativar; 

• Navegação por teclado: ligar ou desligar; 

• Interface de voz: ligar ou desligar; 

• Reconhecimento de voz: ligar ou desligar. 

Estes são os aspetos que o utilizador pode alterar ao utilizar o wizard, desta forma o 

seu perfil é guardado no formato JSON e as suas preferências são utilizadas alterando a 

interface das aplicações. 

Foram implementadas duas versões do wizard, a primeira apenas com questões para o 

utilizador responder de acordo com o que necessita, já a segunda versão contém pequenas 

atividades com o mesmo intuito, mas sendo mais interativas para o utilizador. A Figura 8 e 

a Figura 9 representam um exemplo do wizard de questões e do de atividades, 

respetivamente. 
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FIGURA 8 - WIZARD QUESTÕES: NAVEGAÇÃO 

 

FIGURA 9 - WIZARD ATIVIDADES: RECONHECIMENTO 

Conforme se pode ver na Figura 8 com o exemplo da pergunta relativamente ao campo 

da navegação por teclado, no wizard de questões os utilizadores apenas têm que responder 

se precisam de cada campo, ou escolhem o que mais se adequa a cada um, no caso do 

contraste, do tamanho e do tipo de letra. 

Por outro lado, como está representado no exemplo do reconhecimento de voz na 

Figura 9, no wizard de atividades os utilizadores têm que realizar um conjunto de atividades 

para cada aspeto de acessibilidade, exceto na escolha do contraste, do tamanho e do tipo de 

letra que é efetuado da mesma maneira que no wizard de questões. Neste exemplo em 

concreto, caso o utilizador não seja capaz de utilizar o reconhecimento de voz ou não 

necessitar do mesmo, apenas necessita de “saltar” a atividade clicando no respetivo botão. 
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5.2. Sonar acessível 

Com o intuito de orientar os jogadores com deficiência visual no motor de jogo do 

Beaconing quando estão a realizar atividades de geolocalização, foi desenvolvido um sonar 

acessível, não utilizando as soluções estudadas, uma vez que não se adequavam, e assim 

criando algo diferente e adaptado ao motor. O sonar permite ao utilizador ter a perceção de 

que se está a aproximar ou afastar do ponto, não interferindo com a experiência do jogo, 

deixando o jogador procurar o próximo ponto em vez de indicar exatamente o caminho a 

seguir. O seu desenvolvimento foi realizado de forma a ser utilizado como um módulo do 

projeto, de modo a ser alterado caso fosse necessário.  

5.2.1. Mapbox 

De modo a testar o sonar independentemente, antes de este ser integrado com o motor, 

utilizou-se o Mapbox («Mapbox», 2010) para o Unity, para utilizar mapas e ter feedback 

visual quando se testava. 

O Mapbox é um SDK que pode ser integrado no Unity e contém um conjunto de 

bibliotecas implementadas que podem ser reutilizadas. Com esta ferramenta é relativamente 

simples renderizar mapas para Android, como estradas ou edifícios, uma vez que é baseado 

em Open Street Map e contém cenários de exemplo que se podem reutilizar mediante a 

localização pretendida. 

Foi reutilizada a cena do Mapbox denominada “Location Based Game” que já tinha as 

funções de GPS implementadas para utilizar em dispositivos Android. Foi necessário colocar 

o ponto que se pretendia encontrar no mapa e mediante a localização do utilizador e do ponto, 

foi implementado o código para o sonar. 

5.2.2. Open Source Routing Machine 

Para implementar o sonar foi necessário utilizar o Open Source Routing Machine 

(«Project OSRM», 2011) de modo a obter as rotas desde a localização do utilizador ao ponto 

que ele pretende encontrar. O grande problema é que o servidor demo do OSRM serve 

apenas para testes, o que leva a constantemente retornar o erro “Too Many Requests” no 

pedido das rotas, uma vez que o servidor fica sobrecarregado. Para contornar esse problema, 

foi necessário colocar o projeto do OSRM num servidor da UTAD, seguindo as instruções 
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fornecidas (osrm-backend, 2011/2018). Assim, no pedido das rotas, era recebida sempre a 

resposta. 

O pedido das rotas é efetuado através dos seguintes componentes: 

• Service: o serviço que se pretende, neste caso concreto escolhe-se o “route”, 

para obter a rota até ao ponto. 

• Version: a versão do OSRM, que é a v1. 

• Profile: o perfil a utilizar, neste caso o “foot”, uma vez que pretendemos rotas 

a pé. No servidor demo funcionam apenas rotas de carro, contudo no servidor 

da UTAD os outros perfis funcionam. 

• Coordinates: as coordenadas dos dois pontos, no formato longitude, latitude.  

• Options: opções adicionais que se podem utilizar. Neste caso utilizou-se 

“geometries=geojson” para receber os pontos da rota em formato de 

coordenadas, “overview=full” para receber todos os pontos e também 

“annotations=true” para receber informações adicionais de cada ponto, como a 

distância entre cada um. 

A Figura 10 demonstra a resposta ao pedido de uma rota para o servidor da UTAD. 

 

FIGURA 10 - PEDIDO DE ROTA 
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Com o pedido da rota obtém-se uma resposta em formato JSON demonstrada na Figura 

10 que contém as coordenadas de todos os pontos da rota, para além de outras informações. 

Na implementação do sonar, foi necessário recolher os dados do JSON de modo a 

indicar o próximo ponto ao utilizador. Para se recolher esses dados, inicialmente foi 

necessário recorrer a uma função do Mapbox denominada “JsonConvert”, uma vez que a 

função predefinida do Unity, denominada “JsonUtility”, não estava preparada para objetos 

do tipo duplo vetor, formato no qual eram recebidas as coordenadas dos pontos. 

5.2.3. Implementação do sonar 

A primeira abordagem do sonar estava dependente das rotas e se o utilizador seguia a 

rota corretamente, algo que poderia complicar a orientação do utilizador caso estivesse a 

deslocar-se por atalhos. 

Para o pedido das rotas e da interação do sonar com o utilizador eram consideradas as 

seguintes situações: 

• Distância ao próximo ponto é inferior a 2 metros: caso o utilizador se encontre 

a menos de 2 metros do próximo ponto da rota significa que encontrou o ponto 

(para evitar erros de GPS), nesta situação é pedida novamente a rota em relação 

a esse ponto, de modo a encontrar o próximo ponto da rota. O utilizador é 

avisado da distância ao ponto que quer encontrar (através de som), é também 

emitido um som de “beep” indicando que se encontra na rota correta. 

• Distância ao próximo ponto aumenta: caso a distância do utilizador ao próximo 

ponto esteja a aumentar significa que se está a afastar da rota, nesta situação a 

rota é pedida novamente de modo a colocar o jogador de novo na rota correta. 

É emitido um som de “laser” indicando ao utilizador que saiu da rota correta e 

que esta vai ser recalculada. 

• Todas as outras situações: caso nenhuma das outras situações aconteça, 

significa que o utilizador se encontra na rota correta, sem ter chegado ainda ao 

próximo ponto da rota, nessa situação não é necessário voltar a pedir a rota. O 

utilizador recebe feedback háptico através da vibração do dispositivo, 

indicando que este se encontra na rota correta. 
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Estas são as situações abordadas pelo sonar mediante as ações do jogador, de forma a 

orientar os jogadores com problemas de visão, tentado proporcionar-lhes a experiência do 

jogo. Contudo, após testar esta abordagem do sonar, percebeu-se que não seria o melhor 

auxílio para os jogadores, uma vez que se concentrava demasiado na rota. E tendo em conta 

que as rotas incluem caminhos de estrada, caso o utilizador optasse por seguir algum tipo de 

atalho, como por exemplo, escadas, o sonar poderia indicar-lhe que não estava na rota correta 

embora este se estivesse a aproximar do ponto pretendido. Posto isto, foi necessário criar 

outra versão do sonar que não estivesse tão dependente da rota, dando ao utilizador uma 

maior liberdade de orientação. 

Na segunda abordagem criada para o sonar, teve-se mais em conta a distância ao ponto, 

indicando por vezes ao utilizador que este se encontrava no caminho correto, embora não 

estivesse na rota correta, mas a aproximar-se do ponto. 

Para o pedido das rotas e da interação do sonar com o utilizador foram consideradas 

as seguintes situações nesta versão: 

• Distância ao ponto que se quer encontrar diminui ou mantém, mas a distância 

ao próximo ponto da rota aumenta: caso o utilizador se esteja a aproximar do 

ponto que quer encontrar, mas ao mesmo tempo está a afastar-se do ponto 

indicado pela rota significa que o utilizador não está a seguir a rota mas está a 

mover-se em direção ao ponto. Nesta situação é pedida novamente a rota para 

recalcular o próximo ponto. O dispositivo vibra a cada 3 segundos e o utilizador 

ouve o som de “beep” indicando que se está a aproximar do ponto que quer 

encontrar. 

• Distância ao próximo ponto diminui ou mantém: caso o utilizador se esteja a 

aproximar do próximo ponto indicado pela rota, significa que este está a seguir 

a rota correta. Nesta situação não é necessário pedir novamente a rota, o 

utilizador apenas recebe feedback háptico através da vibração do dispositivo a 

cada 3 segundos, indicando que está a seguir a rota correta. 

• Todas as outras situações: caso nenhuma das outras situações aconteça, 

significa que o utilizador não está a seguir a rota nem a aproximar-se do ponto 

que procura. Nesta situação é necessário recalcular a rota de forma a colocar o 

utilizador no caminho correto. O dispositivo continua a vibrar, contudo o 
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utilizador ouve o som de “laser” indicando que este não está a seguir a rota 

correta. 

A Figura 11 demonstra esta segunda abordagem para o sonar, evidenciando o que 

acontece nas diferentes situações em que o utilizador se encontra. 

 

FIGURA 11 - FUNCIONAMENTO DO SONAR 

Conforme demonstrado na Figura 11, esta nova abordagem permite ao utilizador maior 

liberdade na procura dos pontos, não sendo necessário seguir à risca a rota fornecida. 

Posteriormente, esta versão foi integrada com o motor de jogo, tendo-se efetuado algumas 

alterações de forma a melhorar a interação com os jogadores. 

5.2.4. Integração com o motor 

Para integrar o sonar com o motor de jogo do Beaconing foi necessário efetuar algumas 

alterações de modo a proporcionar uma melhor experiência ao utilizador. 

Para a integração apenas foram necessários os scripts implementados, uma vez que a 

parte visual foi utilizada apenas para testar o sonar de forma independente, não sendo então 

necessária na integração com o motor, uma vez que o motor já tinha a parte visual 

implementada de acordo com as atividades do Beaconing. Assim, não foi necessário utilizar 

o Mapbox e como algumas das funções utilizadas no sonar pertenciam a essa biblioteca, 

foram adaptadas conforme as bibliotecas já utilizadas no projeto do motor, como é o caso da 

função para ler o Json recebido no pedido das rotas. 
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De forma a dar melhor feedback háptico ao utilizador, o tempo de vibração foi 

adaptado mediante a sua posição na circunferência do sonar (Figura 5). Assim, a 

circunferência é dividida em três partes e de acordo com a localização do utilizador, o tempo 

de vibração vai diminuindo, mais concretamente variando entre 3 segundos, 2 segundos e 1 

segundo, até chegar à próxima circunferência e assim sucessivamente. Desta forma, o 

utilizador tem a perceção de que passou de nível e se encontra mais próximo do ponto que 

tem de encontrar. 

Uma vez que o sonar estava desenvolvido apenas para um ponto que podia ser 

encontrado e visto que cada atividade do motor poderia ter vários pontos, foi também 

necessário o sonar receber o ponto mais próximo do utilizador, que este ainda não tinha 

encontrado. Estas foram as alterações necessárias na integração do sonar com o motor de 

jogo do Beaconing. 

5.3. Estratégias implementadas 

Com o intuito de tornar o motor de jogo mais acessível para os utilizadores, foram 

implementadas algumas estratégias de acessibilidade estudadas na primeira versão, mediante 

o nível de prioridade estabelecido. Essas estratégias foram maioritariamente definidas com 

o nível de prioridade 1, contudo houve a necessidade de implementar também algumas do 

nível de prioridade 2. 

As estratégias implementadas nesta primeira fase foram: 

• Design próprio para daltónicos (Opções de cor): possibilidade de os 

utilizadores escolherem conjuntos de contrastes predefinidos ou escolherem a 

cor a utilizar na aplicação. 

• Gráficos de alta visibilidade (Usar um tamanho de fonte padrão facilmente 

legível): possibilidade de os utilizadores escolherem a fonte que preferem 

mediante um conjunto de fontes fornecidos. 

• Gráficos de alta visibilidade (Usar formatação de texto simples e percetível): 

formatações de texto simples na aplicação. 

• Gráficos de alta visibilidade (Permitir que o tamanho da fonte e a cor sejam 

ajustados): permitir ao utilizador alterar algumas das configurações da 

aplicação, nomeadamente a cor, o tamanho da fonte, a fonte e o contraste. 
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• Apresentação de texto padrão (Usar linguagem clara e simples): utilização de 

linguagem simples de modo a ser percetível ao utilizador. 

Nesta fase ainda não foram implementadas definições mais complexas, como o texto 

para voz, voz para texto, reconhecimento de voz e leitor de ecrã, neste último caso pode 

recorrer-se às ferramentas fornecidas pelo sistema operativo do smartphone. No entanto, as 

definições do motor já estão preparadas para lidar com estes aspetos, conforme se pode 

verificar na Figura 12. 

 

FIGURA 12 - MOTOR DE JOGO: DEFINIÇÕES (CAMILO, 2018) 

Conforme demonstrado na Figura 12, as definições do motor de jogo já estão 

preparadas para os diversos aspetos de acessibilidade que o utilizador poderá alterar e 

usufruir nas futuras versões. Esses componentes são: a cor dos elementos do jogo, a 

utilização do leitor de ecrã, o tipo e o tamanho da fonte de texto, contrastes predefinidos, 

ligar/desligar os textos a piscar, utilização de teclado (ou joystick), interface de voz e 

reconhecimento de voz. Mediante estas definições, não só os utilizadores com necessidades 

especiais, mas também os que não tiverem essas necessidades, poderão personalizar a 

aplicação conforme as suas dificuldades e preferências, permitindo assim a redução dos 

problemas que cada pessoa pode ter na sua utilização e tornando a aplicação acessível. 

Uma vez que este trabalho se foca maioritariamente na deficiência visual e, com o 

intuito de criar uma ajuda diferente para os cegos que lhes permitisse orientarem-se quando 

estão a jogar, mas ao mesmo tempo desfrutarem da experiência do jogo, foi necessário criar 

um sonar acessível, conforme já demonstrado. A estratégia de fornecer um mapa de áudio 
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com estilo sonar inseria-se no nível de prioridade 2, contudo foi implementada nesta primeira 

fase, tendo em vista a melhoria da experiência do jogo para os cegos. 
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6. Testes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo são apresentados os testes realizados com utilizadores ao utilizar o wizard de 

preferências de acessibilidade e os resultados provenientes desses testes.
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6.1. Testes com utilizadores 

De forma a testar as duas versões do wizard, nomeadamente a versão com questões e 

a versão com atividades, foram realizados testes preliminares com 20 pessoas sem 

deficiência para perceber quais eram as diferenças entre as duas versões e se existiriam 

respostas muito diversas para só futuramente se fazerem testes com utilizadores com 

deficiências, depois de serem realizadas as devidas correções ao wizard. Estas pessoas 

tinham idades compreendidas entre os 18 e 25 anos, sendo todas elas estudantes 

universitários. 

Este teste consistiu em duas fases: inicialmente os participantes preenchiam a versão 

com questões do wizard e o perfil era guardado, em seguida respondiam a um questionário 

de satisfação relativo ao wizard de questões; na segunda fase os participantes preenchiam a 

versão com atividades do wizard e era guardado outro perfil, seguidamente respondiam a 

outro questionário de satisfação com as mesmas perguntas do anterior. O objetivo desta 

experiência era perceber se os utilizadores criavam o mesmo perfil nas duas versões do 

wizard e qual dos wizards preferiam de acordo com as respostas do questionário. 

Na Figura 13 é demonstrada a interface que foi apresentada aos participantes, um 

simples menu com apenas 4 botões para os utilizadores realizarem todas as etapas, à medida 

que terminavam uma etapa era desbloqueada a etapa seguinte, de modo a realizarem o teste 

na ordem correta. 
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FIGURA 13 - WIZARD TESTES: MENU INICIAL 

Na Figura 14 e Figura 15 são apresentados exemplos de um perfil gerado pelo wizard 

de questões e pelo wizard de atividades, respetivamente, após o preenchimento por parte do 

mesmo utilizador. 

Conforme se pode verificar na comparação da Figura 14 com a Figura 15, os resultados 

do perfil gerado pelo wizard são diferentes, ou seja, o mesmo utilizador obteve dois tipos de 

perfis no preenchimento dos dois tipos de wizard, contrariamente ao esperado. Apesar dos 

wizards serem diferentes, cada questão ou atividade pretende ativar o mesmo mecanismo de 

acessibilidade, pelo que, cada utilizador deveria obter o mesmo perfil, o que não aconteceu. 

De facto, dos 20 participantes, nenhum deles obteve um perfil igual ao preencher as duas 

versões do wizard, isto aconteceu maioritariamente nas últimas três atividades, 

FIGURA 14 - EXEMPLO DE PERFIL: 

QUESTÕES 

FIGURA 15 - EXEMPLO DE PERFIL: 

ATIVIDADES 
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nomeadamente para ativar/desativar navegação de teclado, interface de voz e 

reconhecimento de voz. Estas três atividades não são percetíveis aos utilizadores, pois apesar 

de, por exemplo, não precisarem do reconhecimento de voz, no wizard de questões os 

utilizadores acabam por experimentar a atividade por ser interativa ou quererem ver como 

funciona, o mesmo acontece com a navegação por teclado e interface de voz, que são as 

atividades mais distintas do wizard de questões. 

Noutras situações, os utilizadores não mantiveram as mesmas escolhas de contrastes, 

de tamanho e tipo da fonte, isto pode ser explicado pelo facto dos utilizadores não gostarem 

das primeiras configurações que escolheram no wizard de questões, apesar de estas poderem 

ser alteradas, por quererem experimentar as outras opções ou apenas por distração a 

escolherem estes aspetos. Deste modo, os resultados da geração dos dois perfis de cada 

participante foram sempre diferentes e os resultados não foram os esperados. 

Por outro lado, o mesmo não aconteceu nos questionários de satisfação conforme se 

pode verificar na Figura 16 e na Figura 17 em que são apresentados exemplos dos resultados 

do grupo das funcionalidades do questionário de satisfação do wizard de questões e do 

wizard de atividades, respetivamente. Os resultados demonstraram que as respostas aos dois 

questionários são idênticas, ou seja, não se pode afirmar que os utilizadores prefiram um dos 

wizards ao outro. 
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FIGURA 16 - EXEMPLO QUESTIONÁRIO: WIZARD DE QUESTÕES 

 

FIGURA 17 - EXEMPLO QUESTIONÁRIO: WIZARD DE ATIVIDADES 

Relativamente ao sonar do motor de jogo do Beaconing, como ainda não existe uma 

versão final do protótipo do motor, não foi possível realizar testes com utilizadores cegos 

para perceber a sua interação com a abordagem do sonar, conforme era pretendido.
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7. Conclusão e trabalho futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões ao trabalho e futuras sugestões para a melhoria 

do mesmo.
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7.1. Conclusão e sugestões 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho surgiram algumas dificuldades de 

integração no projeto Beaconing, o facto de o motor ser desenvolvido noutra universidade, 

a FEUP, limitou as reuniões para discussão de melhorias do trabalho e os dois módulos do 

projeto, nomeadamente o motor de jogo e a acessibilidade do motor, foram desenvolvidos 

de forma independente e integrados posteriormente. No entanto, todos os intervenientes no 

projeto demonstraram-se sempre dispostos a ajudar no que fosse necessário, permitindo que 

se concluíssem os objetivos principais propostos. 

Os resultados obtidos nos testes do wizard demonstram que, apesar do esperado, o 

wizard de atividades induz em erro os utilizadores, que mesmo não necessitando de certos 

mecanismos de acessibilidade acabam por os ativar. Desta forma, é necessário desenvolver 

uma nova abordagem para o wizard que retire o melhor das duas versões, uma vez que, 

apesar dos resultados não serem positivos, a versão de atividades é mais interativa para os 

utilizadores do que colocar apenas questões sobre o que necessita de ativar. É necessário 

também, como trabalho futuro, realizar testes com utilizadores com deficiência. 

Relativamente ao sonar acessível a cegos, quando o protótipo do motor de jogo do 

Beaconing estiver totalmente desenvolvido, é importante realizar testes com utilizadores 

cegos para perceber as vantagens e desvantagens ao utilizar o sonar para a sua navegação. 

Como trabalho futuro, o motor poderia ser adaptado para funcionar com a bengala 

desenvolvida na UTAD. 

Em suma, as estratégias de acessibilidade reunidas permitem orientar o 

desenvolvimento de jogos de forma a atenuar as dificuldades para os utilizadores com 

determinado tipo de deficiência. É natural que um cego, por exemplo, não desfrutará de um 

jogo da mesma maneira que uma pessoa sem qualquer tipo de deficiência pois, por mais que 

se tente descrever o cenário em que este se encontra, essa descrição não será tão precisa 

como poder visualizar esse cenário, uma vez que “uma imagem vale mais que mil palavras”, 

contudo essas dificuldades podem ser atenuadas ao implementar as estratégias apresentadas. 

Com a necessidade de personalização existente no mundo digital, o uso de perfis de 

acessibilidade é importante para se personalizarem os conteúdos de forma automática, sem 

a necessidade de cada utilizador ter de ativar mecanismos de acessibilidade todas as vezes 

que aceder a um novo conteúdo.  
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