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Resumo—Este trabalho propõe um procedimento de análise
de elementos de jogos digitais (e.g. mecânicas, regras, objetivos,
entre outros) sob a perspectiva dos princı́pios de inclusão das
pessoas com deficiência. Esse procedimento foi elaborado a
partir de componentes de análise empregados pela comunidade
de prática com o intuito de examinar a hipótese sobre a
qualidade e a viabilidade de se realizar análises de jogos sem
a necessidade de a pessoa avaliadora experimentar o jogo
diretamente, de modo que esta seja baseada em outras fontes
(e.g. vı́deos e análises publicadas). Para verificar a hipótese
elaborada, os jogos Celeste e God of War foram analisados
com o procedimento proposto. Em seguida, é apresentada
a argumentação para verificação dessa hipótese e discussões
sobre o procedimento proposto. Deste modo, este trabalho
apresenta como contribuição não somente o procedimento
elaborado, mas também discussões sobre sua aplicação em
outras análises e em etapas do processo de desenvolvimento de
jogos digitais inclusivos em relação à pessoas com deficiência.

Palavras-chave- procedimento de análise; elementos dos
jogos; pessoas com deficiência; game review; inclusão social.

I. INTRODUÇÃO

A partir da década de 1990, os jogos digitais deixaram
de ser considerados apenas artefatos para o entretenimento
e começaram a ser usados em outras áreas da vida humana
como saúde, educação, publicidade, polı́tica, entre outras [1,
2]. Deste modo, o acesso e o uso de jogos digitais está em
expansão para diversas parcelas da sociedade. Entretanto,
as pessoas com deficiência ainda encontram barreiras para
acessar e usar os jogos digitais [1, 3].

Grupos e organizações (Game Accessibility Special In-
terest Group (GA-SIG)1 da International Game Develo-
pers Association (IGDA)2 e a The AbleGamers Charity3)
trabalham para mudar o panorama dos jogos digitais, de
modo que eles também possam ser jogados pelas pessoas
com deficiência. Além disso, diversas pesquisas abordam a
questão da acessibilidade nos jogos digitais (e.g. [1, 2, 3]).

Pesquisas sobre acessibilidade em jogos digitais discutem
como os jogos podem ser projetados ou modificados para
serem mais acessı́veis para pessoas com deficiência, seja por
meio da implementação de recursos indicados em diretrizes
de acessibilidade de jogos digitais ou pelo uso de tecnologias

1https://igda-gasig.org/
2https://www.igda.org/
3https://ablegamers.org/

assistivas pelas jogadoras4. Além disso, outros trabalhos
discutem sobre as adaptações de jogos mainstream para que
estes sejam mais acessı́veis [4, 5, 6].

Para expandir as discussões sobre acessibilidade, algumas
pesquisas abordam a questão da inclusão [7, 8, 9]. O
conceito de inclusão é mais abrangente do que o de acessibi-
lidade por ser considerado como um conjunto de processos
intermináveis que propiciam abertura e flexibilidade dos
artefatos e dos espaços, para promover uma experiência
participativa e democrática para a maior quantidade de
pessoas possı́vel [10]. Enquanto que a acessibilidade refere-
se a caracterı́sticas de ambientes e artefatos propiciarem
condições para acesso e uso por pessoas com diferentes
caracterı́sticas [11]. Além disso, os princı́pios gerais da
Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (em
inglês CRPD) [12] indicam a acessibilidade como um dos
seus princı́pios, denotando que a acessibilidade faz parte de
ações e de práticas de inclusão.

Pesquisas que discutem o desenvolvimento de jogos in-
clusivos, abordam o desenvolvimento de jogos que são pro-
jetados considerando a maior extensão de pessoas possı́vel,
de modo que pessoas com e sem deficiência possam jogar
e ter experiências com os mesmos artefatos [13]. Assim, o
desenvolvimento de jogos inclusivos englobam as questões
sobre acessibilidade, ao mesmo tempo em que discutem
abordagens no desenvolvimento de jogos que considerem
pessoas com e sem deficiência como público almejado [13].

A partir do contexto apresentado, da relevância do desen-
volvimento de jogos digitais que têm como público almejado
pessoas com e sem deficiência e de recentes discussões
sobre o tema, este trabalho tem como objetivo propor um
procedimento de análise de elementos de jogos digitais sob
a perspectiva dos princı́pios de inclusão. Até nosso conheci-
mento, não estão disponı́veis contribuições acadêmicas sobre
esse aspecto, ainda que existam pesquisas sobre processos
de análises de jogos digitais (e.g. [14, 15, 16, 17]).

Além disso, este trabalho investiga a hipótese da qualidade
e da viabilidade de análises de elementos inclusivos em
jogos por meio de fontes diferentes da experiência com
o jogo, tais como vı́deos, imagens, análises publicadas em

4Para este trabalho, o termo jogadora(s) refere-se à(s) pessoa(s) que
jogam, independente de gênero.
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outros veı́culos, entre outros materiais. Deste modo, o pro-
cedimento proposto nesta pesquisa, denominado PANELI,
pode contribuir não somente no estudo de jogos digitais que
apresentam elementos inclusivos, mas também na compre-
ensão de como esses elementos são criados e usados a partir
de exemplos de jogos comerciais e com isso contribuir no
processo de desenvolvimento de jogos digitais inclusivos e
nas discussões sobre o tema.

O artigo está organizado da seguinte maneira: a se-
gunda seção, “Elementos dos Jogos Inclusivos” apresenta
os elementos de jogos abordados neste trabalho; a terceira
seção, “Procedimento de Análise” apresenta o procedimento
elaborado com base nos elementos dos jogos e nos itens
elencados em sites de análise de jogos; a quarta seção,
“Análise dos elementos inclusivos nos jogos Celeste e God
of War” apresenta nossa análise, com base no procedimento
proposto, dos jogos Celeste5 e God of War6; por fim, a
última seção apresenta nossas discussões e conclusões sobre
os temas deste artigo e a sua relevância para a comunidade.

II. ELEMENTOS DOS JOGOS INCLUSIVOS

Os elementos selecionados para o procedimento de análise
elaborado neste trabalho são aqueles elencados no Modelo
Artefato-Experiência (MAE) [18], que apresenta e organiza
seus elementos a partir da revisão de diversas pesquisas e
modelos de game design como a Tétrade Elementar [19] e
o Design, Dynamics, Experience (DDE) [20]. Além disso,
o MAE e seus elementos foram selecionados por terem
sido articulados com os princı́pios gerais de inclusão [21],
apresentados na CRPD [12]. Essa articulação é relevante
para este trabalho ao apresentar exemplos e argumentações
sobre como cada elemento pode ser considerado a partir da
perspectiva dos princı́pios da CRPD.

Os elementos dos jogos propostos no MAE, articulados
com os princı́pios da CRPD [7] e considerados na análise
realizada neste trabalho, são:

• Tecnologia: A tecnologia de um jogo digital inclusivo
propicia a implementação de recursos que possam
ampliar a quantidade de jogadoras que podem experi-
mentar o jogo, incluindo pessoas com e sem deficiência.
As especificidades de cada tecnologia precisam ser
consideradas no projeto de um jogo para que se busque
atender o maior número de jogadoras possı́vel;

• Elementos Visuais, Aurais e Hápticos: Abordar os
E.V.A.Hs sob a perspectiva dos princı́pios de inclusão
significa promover a utilização desses recursos de modo
que se complementem para que jogadoras não depen-
dam de apenas um dos recursos para jogar, não sejam
prejudicadas caso não possam utilizar um dos recursos,
e não sejam favorecidas caso possam utilizar todos estes

5http://celestegame.com/
6https://godofwar.playstation.com/

recursos. A criação de elementos e personagens nos jo-
gos considera que estes não representarão estereótipos,
particularmente de pessoas com deficiência, sejam elas
crianças ou adultos;

• Narrativa: O elemento narrativa, sob a perspectiva
dos princı́pios de inclusão, é aquele que apresenta à
jogadora histórias e experiências narrativas que possam
representar a diversidade que existe no mundo, de
modo que as jogadoras não se sintam excluı́das ou
estereotipadas, mas sim envolvidas por uma série de
eventos que contribua para expressar as diferenças com
respeito e dignidade;

• Objetivos: Objetivos sob a perspectiva dos princı́pios
de inclusão referem-se a criar objetivos instigantes
para jogadoras com diferentes caracterı́sticas fı́sicas,
motoras, cognitivas, sociais, econômicas e culturais;

• Regras: Considerar regras sob a perspectiva dos
princı́pios de inclusão envolve desenvolver regras de
jogo que não criem impedimentos para que jogadoras
com deficiência possam jogar, mas ainda mantenham o
mundo do jogo consistente;

• Mecânicas: Sob a perspectiva dos princı́pios de in-
clusão, as mecânicas propiciam às jogadoras diversas
maneiras de realizar ações no mundo jogo, sem que
essas ações ofereçam benefı́cios ou dificuldades extras.
Elas são os elementos usados pelas jogadoras para
mudarem os estados do mundo do jogo.

Definidos os elementos que serão considerados na análise,
é possı́vel abordar o procedimento proposto nesta pesquisa.

III. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE

O procedimento proposto para analisar os elementos de
jogos sob a perspectiva dos princı́pios de inclusão, deno-
minado PANELI (Procedimento de ANálise de ELementos
Inclusivos), foi organizado a partir dos elementos do MAE
[18, 7], do trabalho de Fernández-Vara [14] e de critérios
de análise da comunidade de prática, tais como Game
Accessibility7, DAGERS8 e Can I Play That?9.

Esta pesquisa usa os critérios da comunidade de prática
por estes representarem exemplos de critérios usados pelas
pessoas com deficiência para analisar jogos. Além disso, essa
escolha foi feita pois não encontramos pesquisas acadêmicas
que apresentem processos sobre análise de acessibilidade ou
de elementos inclusivos em jogos digitais. Deste modo, este
trabalho apresenta-se também como uma contribuição para
a comunidade acadêmica no que se refere a procedimentos
de análise de elementos de jogos digitais sob a perspectiva
dos princı́pios de inclusão das pessoas com deficiência.

O PANELI também se baseia em itens para análise de
jogos apresentados no trabalho de Fernández-Vara [14], tais

7https://www.game-accessibility.com/
8https://dagersystem.com/
9http://www.caniplaythat.com/
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como número de jogadoras, tipo do jogo, elaboração de
resumo sobre o jogo analisado, análise das regras, objetivos,
mecânicas e outros elementos formais do jogo. O trabalho
de Fernández-Vara [14] também indica a importância da
análise dos espaços existentes no jogo, seu mundo ficci-
onal, a história, a experiência de jogar e as comunidades
relacionadas ao jogo, entretanto estes itens serão abordados
de outra maneira no PANELI. O número de jogadoras e o
tipo do jogo serão considerados no relatório geral do jogo,
mas não serão analisadas suas implicações na experiência
de jogar, uma vez que o objetivo desta pesquisa é investigar
os elementos dos jogos. Os espaços existentes, o mundo fic-
cional e a história serão abordados por meio dos elementos
E.V.A.Hs e Narrativa, propostos pelo MAE. A experiência
de jogar será abordada diretamente nos casos em que o jogo
estiver disponı́vel para a pessoa avaliadora; ou abordada por
meio de outras fontes como vı́deos, depoimentos e textos
divulgados sobre o jogo. Uma vez que o objetivo da análise
realizada com o PANELI refere-se aos elementos do MAE,
as comunidades relacionadas ao jogo não serão analisadas.

É importante destacar que, apesar de contribuir para
a elaboração do PANELI, o trabalho de Fernández-Vara
[14] não apresenta, explicitamente, critérios para análise de
acessibilidade ou inclusão de jogos.

Além dos critérios da comunidade de prática, o PANELI
emprega as análises dessas pessoas como recurso para
fundamentar a avaliação de jogos, particularmente nos ca-
sos em que não seja possı́vel analisar a experiência de
jogar, de modo que seja investigada a hipótese de que o
PANELI possa contribuir para análises de jogos em tais
circunstâncias. Portanto, o objetivo do PANELI é investigar
os elementos dos jogos, ainda que os procedimentos dessa
análise sejam baseados em critérios abordados em game
reviews e tais análises sejam consideradas como meios para
compreender a maneira que os jogos são recebidos pelo
público e pela imprensa especializada no momento de seu
lançamento [14]. Entretanto, é importante destacar que estes
critérios são relevantes para a elaboração do PANELI pois
representam contribuições de especialistas na prática de
análise de jogos digitais, além de essas pessoas, muitas
vezes, serem as pessoas com deficiência.

A partir dos diferentes critérios dos sites elencados, do
trabalho de Fernández-Vara [14] e os elementos do MAE, o
PANELI possui os seguintes atributos principais:

A. Materiais: Recursos usados para analisar os elementos
do jogo tais como o próprio jogo, análises publicadas
em outros veı́culos, vı́deos de divulgação ou análise do
jogo, imagens do jogo, entre outros;

B. Etapas: As etapas da análise que envolvem a seleção
de materiais, resposta ao formulário de análise e
elaboração do relatório final;

C. Perfil da pessoa avaliadora: Consiste na indicação do
perfil da pessoa que está analisando o jogo;

D. Resultados: Trata da descrição do resultado da análise,
assim como o resumo dos principais pontos positivos e
negativos sobre os elementos do jogo.

As subseções a seguir apresentam o detalhamento de cada
atributo do PANELI e sua aplicação na análise dos elementos
de um jogo.

A. Materiais

É importante que os materiais selecionados como recursos
para analisar o jogo, e que não tratam exclusivamente da
experiência de jogar, apresentem também discussões ou
considerações sobre um ou mais princı́pios da CRPD (e.g.
acessibilidade, participação, entre outros). Deste modo, o
PANELI considera a seguinte classificação de materiais
fontes para análise dos jogos:

1) O jogo a ser analisado (desejável, mas não obri-
gatório). Esse item refere-se ao acesso ao jogo para
experimentação dos seus elementos pela avaliadora.
Uma vez que o procedimento proposto considera a
hipótese da qualidade e da viabilidade de análise de
jogos sem a experiência de jogar, esse item não é
obrigatório, mas desejado sempre que possı́vel. Com
isso, os demais materiais deste procedimento fazem-se
obrigatórios para toda análise;

2) Reviews do jogo. Refere-se a reviews do jogo anali-
sado, que podem atuar como recurso para investigar
a perspectiva de outras pessoas sobre o jogo. É im-
portante destacar a relevância de considerar reviews de
acessibilidade no PANELI (tais como as dos sites apre-
sentados anteriormente Game Accessibility, DAGERS,
Can I Play That?, entre outros). Essas reviews são
consideradas no PANELI por apresentarem, em muitos
casos, análises realizadas por pessoas com deficiência,
denotando o aspecto inclusivo da análise do jogo;

3) Áudios e vı́deos de divulgação e análise do jogo.
Refere-se a áudios e vı́deos para divulgação do jogo,
demonstrações da experiência de jogar e análises ou
discussões sobre o jogo que podem envolver recursos
de acessibilidade ou outros elementos;

4) Matérias publicadas sobre o jogo analisado. Material
publicado em sites especializados em jogos como Ga-
masutra10, Kotaku11, Polygon12, entre outros, que não
tratam de game reviews.

Segundo Aarseth [22], os materiais que não envolvem
o jogo analisado e a experiência de jogar são relevantes
por apresentarem mais informações sobre o jogo, além
daquela adquirida pela avaliadora na experiência de jogar.
Isso enriquece a análise do jogo, pois esta é feita com a
maior quantidade de informações possı́veis, incluindo outras
fontes [22]. Além disso, o autor destaca a relação entre a

10http://gamasutra.com/
11http://kotaku.com/
12www.polygon.com

SBC – Proceedings of SBGames 2019 — ISSN: 2179-2259 Art & Design Track – Full Papers

XVIII SBGames – Rio de Janeiro – RJ – Brazil, October 28th – 31th, 2019 298



qualidade da análise resultante com os materiais coletados
para basear a investigação, de modo que bons materiais
tendem a propiciar análises com resultados mais confiáveis
e precisos [22].

B. Etapas

As etapas para realização do PANELI são organizadas nas
seguintes categorias:

1) Seleção e identificação do jogo a ser analisado.
Refere-se à ação de selecionar o jogo e coletar
informações sobre o mesmo, tais como tı́tulo, de-
senvolvedora, ano de publicação, tipo, quantidade de
jogadoras e plataformas disponı́veis;

2) Preparação e separação do material para funda-
mentar a análise. Envolve identificar os recursos para
análise do jogo, detalhado na subseção anterior;

3) Exame dos materiais para construir o parecer sobre
cada uma das perguntas do formulário de análise.
Refere-se à análise dos elementos do jogo (por meio
da experiência e/ou dos materiais selecionados) a partir
das perguntas do formulário de análise elaborado para o
PANELI. A elaboração deste formulário é apresentada
detalhadamente a seguir;

4) Elaboração de relatório da análise do jogo. Envolve
a descrição das informações sobre o jogo usadas na
análise, resultados do formulário do análise, material
usado como recurso e perfil da pessoa avaliadora.

O formulário de análise do PANELI, além de utilizar a
descrição dos elementos do MAE [18], sob a perspectiva
dos princı́pios de inclusão [7], foi baseado na estrutura de
perguntas apresentadas por Fernández-Vara [14], de modo
que cada pergunta auxilie a avaliadora a examinar os ele-
mentos abordados. Além disso, o formulário foi elaborado
utilizando critérios apresentados pela comunidade de prática
que, no caso deste artigo, são aqueles apresentados nos sites
Game Accessibility, DAGERS e Can I Play That?.

O site Game Accessibility apresenta uma série de questões
para serem consideradas na análise da acessibilidade de
um jogo. Essas questões foram categorizadas em 5 grupos
de deficiência: mental/cognitiva, fı́sica, visual, auditiva e
deficiências de voz. Uma vez que os itens elencados pelo site
estão diretamente relacionados à avaliação de acessibilidade
de um jogo, todos eles serão considerados no PANELI.

O site DAGERS não indica o procedimento de análise
de jogos. Entretanto, as avaliações do site envolvem itens
como barreiras visuais, de coordenação motora fina e au-
ditivas. Esses itens podem ser relacionados aos grupos de
deficiência apresentados no site Game Accessibility. Deste
modo, este trabalho também considera as reviews deste site
como recurso para análise dos elementos dos jogos.

O site Can I Play That? apresenta análises de acessibi-
lidade focadas em dois grupos, mobilidade e auditiva. O
objetivo do site é apresentar reviews elaboradas por pessoas
com deficiências. Deste modo, as considerações sobre os

critérios de análise e as reviews do site são relevantes para o
PANELI, particularmente por este ter como objetivo analisar
os elementos dos jogos sob a perspectiva da inclusão, que
tem como um de seus princı́pios a participação das pessoas
com deficiência.

É importante destacar que os itens considerados em sites
como Game Accessibility, DAGERS e Can I Play That?
têm como objetivo analisar a acessibilidade de um jogo.
Entretanto, eles são considerados no presente trabalho pela
acessibilidade ser um dos princı́pios da CRPD e, consequen-
temente, um dos componentes da inclusão.

Além dos critérios da comunidade de prática, o PANELI
se baseia em itens apresentados no trabalho de Fernández-
Vara [14], de modo que o trabalho é relevante para esta
pesquisa, por detalhar um processo de game review e
também contribuir na elaboração de questões do formulário
de análise.

Considerando os critérios da comunidade de prática sele-
cionada, o trabalho de Fernández-Vara [14], os elementos do
MAE sob a perspectiva dos princı́pios da CRPD e questões
elaboradas a partir dos elementos do MAE, o formulário de
análise do PANELI é formado por 53 questões13. Cada uma
dessas questões conta com os seguintes itens:

1) Elemento(s) considerado(s) na questão. Envolve
quais dos elementos do MAE, apresentados anteri-
ormente, são abordados na questão e precisam ser
considerados na avaliação;

2) Ferramenta utilizada para auxiliar a análise da
questão. Trata de ferramentas como verificadores de
daltonismo, frequência de sons e imagens e tecnologias
assistivas;

3) Materiais usados para auxiliar na análise da
questão. Refere-se ao jogo analisado, game reviews,
e outros materiais de divulgação e análise do jogo,
apresentados anteriormente;

4) Indicação de satisfação da questão. Esse item admite
6 respostas: “não”, “sim”, “sim condicionalmente”,
“parcialmente”, “não se aplica” e “material insufici-
ente”. A diferença entre “sim condicionalmente” e
“parcialmente” é que no primeiro, a questão pode ser
atendida a partir de algum recurso do jogo que pode ser
habilitado pela jogadora, mas não está ativada no modo
regular do jogo. Já a indicação “parcialmente”, refere-
se ao atendimento incompleto da questão por meio do
jogo, independentemente das modificações propiciadas
pelo jogo;

5) Condição para satisfazer a questão. Esse item deve
ser respondido quando a resposta do item anterior é
“sim condicionalmente”. O conteúdo do item detalha as
condições necessárias para que a questão do formulário
seja atendida;

13O formulário completo está disponı́vel para acesso na url http://bit.ly/
FormularioPANELI.
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6) Descrição da avaliação da questão em relação ao(s)
elemento(s) considerado(s). Envolve a descrição da
análise crı́tica da avaliadora sobre o item abordado na
questão;

7) Deficiência abordada na questão. O procedimento
proposto se baseia na classificação apresentada pela co-
munidade de prática por meio do site Game Accessibi-
lity, de modo que inclui 5 categorias: mental/cognitiva,
fı́sica, visual, auditiva e de fala.

Considerando os itens apresentados, um exemplo de res-
posta a uma das questões pode ser encontrado na tabela I.

Tabela I
EXEMPLO DE RESPOSTA À PERGUNTA DO FORMULÁRIO DE ANÁLISE

Questão É possı́vel jogar o jogo se você não vê
ou identifica cores?

Elemento
Considerado

E.V.A.Hs e Mecânicas

Ferramenta
utilizada

Coblis — Color Blindness Simulator
(EVAHs)

Materiais
usados

Imagens do jogo disponibilizadas no
site do jogo e vı́deos da experiência de
jogar de outras pessoas

Questão aten-
dida?

Sim, parcialmente

Condição -
Descrição da
avaliação

Por utilizar a identificação de estados
da personagem com as cores verme-
lha e azul, pessoas com alguns tipos
de daltonismo podem ter dificuldade
em identificar o estado da personagem,
como por exemplo pessoas com Acro-
matopsia.

Deficiência
abordada

Visual

A tabela II apresenta alguns exemplos de questões do
formulário de análise do PANELI, os elementos que cada
uma aborda e o material que as originou.

C. Perfil da pessoa avaliadora

O procedimento proposto considera relevante apresentar o
perfil da pessoa que está avaliando o jogo, particularmente
por denotar as diferenças de interpretação e uso do jogo.
Além disso, a apresentação desse perfil contribui para indicar
viéses da análise, seja por experiência ou por caracterı́sticas
pessoais.

Deste modo, é recomendável que a pessoa que utilizar o
PANELI informe os seguintes dados:

1) É pessoa com ou sem deficiência? Se é pessoa com
deficiência é necessário indicar qual;

2) Idade;

3) Gênero;
4) Proficiência no tema de inclusão social;
5) Familiaridade com o tipo do jogo analisado;
6) Se a pessoa é destra, canhota ou ambidestra14.

D. Resultados

Os resultados da análise dos elementos de jogos por
meio do PANELI consistem na descrição detalhada durante
o exame dos elementos, a partir do formulário de análise
e um relatório geral com o parecer sobre os aspectos da
inclusão dos elementos do jogo. Deste modo, as pessoas
que acessarem a análise podem ter a percepção geral sobre
quão inclusivos os elementos de um jogo são, além do
detalhamento sobre cada aspecto investigado.

Fernández-Vara [14] indica a relevância da elaboração de
um relatório sobre a análise de um jogo, de modo que esse
relatório sintetize a avaliação realizada detalhadamente por
meio do formulário de análise e os materiais envolvidos
nesse processo. Para ela, a elaboração desse relatório está
diretamente relacionada ao objetivo da análise, sendo assim,
para esta pesquisa e o PANELI, os itens destacados no
relatório final devem ser relacionados aos elementos do jogo
sob a perspectiva dos princı́pios de inclusão [14].

Além disso, Fernández-Vara [14] argumenta que a
elaboração de um relatório de análise de um jogo deve ser
inspirado em trabalhos relacionados, deste modo, conside-
rando que o PANELI foi elaborado a partir de critérios de
game reviews, o relatório resultante da análise também pode
ser baseado em tais materiais.

Considerando os pontos elencados anteriormente e o tra-
balho de Fernández-Vara [14], a avaliadora pode se basear
nos seguintes critérios para elaborar o relatório de análise
dos elementos inclusivos de um jogo:

1) Expressar o principal ponto da análise em poucas
frases. O objetivo é tornar o texto claro;

2) Iniciar o relatório com um rascunho de uma ou duas
frases sobre a visão geral da análise;

3) Considerar para quem o texto está sendo elaborado de
modo que a linguagem usada no texto seja acessı́vel e
compreensı́vel para essas pessoas.

É importante destacar que no relatório geral sobre o jogo
também devem ser incluı́das as seguintes informações:

1) Nome do jogo;
2) Estúdio ou equipe de produção;
3) Tipo do jogo;
4) Número de jogadoras;
5) Descrição geral da análise de cada elemento;

14De acordo com Schmidt [23], 90% da população mundial é destra,
de modo que os 10% de pessoas canhotas usam equipamentos criados
majoritariamente para destros. Assim, muitas pessoas canhotas precisam se
adaptar ao uso de equipamentos para viver e jogar. Deste modo, é relevante
incluir tal informação na análise dos elementos do jogo, uma vez que isso
pode influenciar na experiência da avaliadora.
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Tabela II
EXEMPLO DE QUESTÕES DO FORMULÁRIO DE ANÁLISE, ELEMENTOS DO MAE ABORDADOS NELAS E SEUS MATERIAIS DE ORIGEM

Questão Elementos do MAE Material de Origem

Os controles podem ser remapeados livremente? Tecnologia Fernández-Vara; Game Ac-
cessibility; Can I Play That?

Você pode jogar usando apenas um braço? Tecnologia e Mecânicas Game Accessibility
Você pode jogar usando apenas um botão? Tecnologia e Mecânicas Game Accessibility
Os recursos de acessibilidade da plataforma do jogo, são
consideradas/aplicadas durante a experiência de jogar? Tecnologia A partir dos elementos do

MAE
É possı́vel jogar se você não percebe cores? E.V.A.Hs e Mecânicas Game Accessibility
O conteúdo do jogo é livre para qualquer faixa etária? Ou pode
ser percebido como traumatizante? E.V.A.Hs e Narrativa Game Accessibility

A representação de personagens (se houver) evita estereótipos
de qualquer espécie? E.V.A.Hs e Narrativa A partir dos elementos do

MAE

A fonte é legı́vel? E o texto tem um contraste alto o suficiente? Tecnologia e E.V.A.Hs Game Accessibility; Can I
Play That?

O objetivo do jogo é claro? Objetivos Game Accessibility
O jogo apresenta objetivos opcionais, que propiciam escolhas
às jogadoras? Objetivos A partir dos elementos do

MAE
As fases ou etapas do jogo podem ser finalizadas no tempo
em que a jogadora determinar ou preferir? Objetivos e regras A partir dos elementos do

MAE
O jogo apresenta recursos para flexibilizar suas regras? (imor-
talidade, recursos infinitos, entre outros) Regras A partir dos elementos do

MAE
É possı́vel jogar sem ver? Apenas com sons e textos (que
podem ser lidos por leitores de tela)? Mecânicas Game Accessibility

O jogo propicia diferentes mecânicas para atingir os mesmos
objetivos? Objetivos e Mecânicas A partir dos elementos do

MAE; Fernández-Vara;

6) Argumentação clara e objetiva sobre a análise dos
elementos do jogo. Essa argumentação deve ser fun-
damentada nos materiais usados para a análise, assim
como as respostas do formulário de análise;

7) Lista de pontos positivos e negativos que podem ser
destacadas sobre os elementos do jogo analisado.

O fato de o relatório geral se remeter às game reviews,
realizadas pela comunidade de prática, corrobora com a
escolha de tais modelos para a elaboração do PANELI e de
seus componentes. Com isso, o relatório geral também pode
ser usado como material para game reviews ou pesquisas
sobre jogos digitais inclusivos.

IV. ANÁLISE DOS ELEMENTOS INCLUSIVOS NOS JOGOS
CELESTE E GOD OF WAR

Após elaboração do PANELI, esta seção apresenta uma
instância da análise por meio de tal procedimento com os
jogos Celeste e God of War. Esses jogos foram selecionados
por terem sido vencedores em duas das principais categorias,
melhor jogo e melhor jogo independente, do evento The
Game Awards15 em 2018.

15https://thegameawards.com/

O jogo Celeste foi analisado somente com materiais que
não envolveram a experiência com o jogo, com o objetivo
de investigar a hipótese apresentada nesta pesquisa, sobre
a qualidade e a viabilidade da análise de um jogo com o
PANELI, sem a experiência de jogá-lo. Os materiais da
análise do jogo God of War incluı́ram a experiência com
o jogo, além de vı́deos e textos sobre o jogo.

Ainda sobre a análise dos jogos, é importante destacar
que ela foi realizada por uma pessoa sem deficiência, com
mais de 30 anos, destra, familiarizada com ambos tipos de
jogos (ação e puzzle/plataforma) e com proficiência técnica
e formal sobre inclusão social.

Deste modo, o presente trabalho apresenta a seguir os
principais pontos da análise de cada elemento nos jogos e
a comparação das duas análises realizadas. É importante
destacar que essa comparação analisa os elementos dos
jogos, mesmo que os jogos possam ser classificados em
categorias diferentes (ação e puzzle/plataforma).

A. Principais resultados da análise detalhada dos elementos

Os pontos da análise apresentados a seguir contém a
pergunta do formulário de análise, os elementos do MAE
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envolvidos e a descrição de pontos que se destacaram na
avaliação.

Os controles podem ser remapeados livremente? (Ele-
mento do MAE: Tecnologia): Em relação a esse item, o
jogo Celeste, que é distribuı́do para múltiplas plataformas
(PC, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4), apresenta
limitações em relação ao remapeamento de controles para
teclados, como indicado por um dos desenvolvedores do
jogo Noel Berry em um post sobre o tema na comunidade
do Steam16. Deste modo, o remapeamento completo dos
controles no jogo Celeste é possı́vel apenas com o uso
de joysticks. Por outro lado, o jogo God of War, lançado
apenas para o PlayStation 4, apresenta apenas o joystick
como dispositivo para remapeamento de controles e, apesar
de não possibilitar o remapeamento livre durante o jogo,
aceita as configurações de remapeamento disponibilizadas
pelo console. Essa limitação pode ainda dificultar a ex-
periência de pessoas que precisam jogar com apenas uma
mão, particularmente por demandar uso de botões das duas
partes do controle (direita e esquerda). Deste modo, ambos
os jogos apresentam remapeamento parcial dos controles.

A fonte é legı́vel? E o texto tem um contraste alto o
suficiente? (Elementos do MAE: Tecnologia e E.V.A.Hs):
Apesar de o jogo Celeste não ter ajuste do tamanho da
fonte dos textos apresentados e o jogo God of War sim,
os tamanhos dos textos em Celeste (Fig. 1) são maiores
do que as opções de ajuste propiciadas em God of War
(Fig. 2). Em relação ao contraste, o jogo God of War
apresenta 3 opções para fundo da legenda: “Nada”, “Claro”
e “Escuro”. Na opção “Nada”, o texto é apresentado sem
fundo para apresentar contraste com o cenário do jogo
(Fig. 2 - A). A opção “Claro” apresenta uma caixa com
transparência atrás do texto (Fig. 2 - B) – segundo análise
com a ferramenta Contrast Checker17, essa opção apresenta
uma taxa de contraste média de 3.8, que pode variar de
acordo com o cenário do jogo. A opção “Escuro” (Fig. 2
- C), apresenta uma caixa com menos transparência atrás
do texto e com taxa de contraste média de 9.6618. Ainda
sim, o tamanho da fonte no jogo (durante o jogo e nos
menus) demanda mais opções, como indica Craven [24] em
sua review sobre o jogo.

É possı́vel jogar se você não percebe cores? (Elementos
do MAE: E.V.A.Hs e Mecânicas)? Sobre essa questão,
este trabalho destaca a análise do jogo Celeste pois um
dos principais movimentos da personagem do jogo é o dash
aéreo, que consiste em uma “corrida no ar”, de modo que
propicie à jogadora mover a personagem rapidamente por
distâncias maiores que o salto. Entretanto esse movimento
tem uso limitado no ar, de modo que a personagem precisa

16https://steamcommunity.com/app/504230/discussions/0/
3300476731157368278/

17https://contrastchecker.com/
18De acordo com a WCAG a taxa mı́nima para contraste entre fundo e

texto é de 4.5.

Figura 1. Exemplo de tamanho de fonte e contraste no jogo Celeste.

Figura 2. Exemplo de tamanho de fonte e contraste no jogo God of War.

estar sobre uma superfı́cie antes de realizar o movimento
novamente. Para indicar esses estados o jogo alterna as cores
do cabelo da personagem (vermelho para dash habilitado e
azul para dash desabilitado). A partir da análise de ima-
gem dos dois estados da personagem do jogo, foi possı́vel
identificar que pessoas com alguns tipos de daltonismo
podem ter dificuldade em jogar, uma vez que esse é o único
recurso apresentado pelo jogo para indicar os estados sobre
a possibilidade de usar o dash. A Fig. 3 apresenta, no lado
esquerdo, a personagem nos dois estados mencionados e, no
lado direito, simulações de diferentes tipos de daltonismo (1.
Tritanopia; 2. Deuteranopia; e 3. Acromatopsia).

Figura 3. Personagem do jogo Celeste nos dois estados relacionados ao
dash e visualizados com filtros que simulam diferentes tipos de daltonismo.
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Há textos ou imagens que mostrem informações es-
senciais que servem para ser redundantes à informações
sonoras? (Elementos do MAE: E.V.A.Hs e Mecânicas):
No jogo Celeste, Silver [25] destaca a falta desses itens
em partes do jogo que oferecem a dica do posicionamento
de um objeto exclusivamente pelo som, o que pode ser
prejudicial para a experiência de pessoas com deficiência
auditiva. Em relação ao jogo God of War, Craven [24] indica
que o jogo é um dos melhores em relação à acessibilidade
para pessoas com deficiência auditiva, particularmente por
apresentar dicas visuais de elementos que poderiam ser
apresentados somente com sons, como os indicadores da
direção das ameaças. Essa caracterı́stica no jogo God of War
pode ser destacada na Fig. 4, que apresenta o recurso do
jogo de indicar a direção de ameaças, o que propicia que
pessoas com deficiência auditiva joguem sem depender de
dicas sonoras para desviar de um ataque inimigo.

Figura 4. Indicadores da direção de ameaças no jogo God of War.

Ainda sobre essa questão do formulário de análise e o jogo
God of War, durante a experiência com o jogo, a avaliadora
do jogo considerou que a missão para capturar alguns corvos
pode apresentar dificuldades para pessoas com deficiência
auditiva, uma vez que o jogo apresenta dicas sonoras sobre a
localização dos corvos, de modo que sem esse recurso, a jo-
gadora necessita investigar os elementos visuais da cena com
maior atenção. Apesar desse apontamento e considerando o
objetivo da questão do formulário, a experiência com jogo
não é prejudicada em relação à informações essenciais.

O jogo apresenta recursos para flexibilizar suas re-
gras? (Elemento do MAE: Regras): Essa questão é aten-
dida pelo jogo Celeste por meio do seu modo Assistivo.
Esse modo do jogo possibilita que a jogadora modifique
algumas de suas regras, tais como velocidade, estamina
infinita, dash aéreo infinito e invencibilidade (apresentado
na Fig.5). Por outro lado, o jogo God of War disponibiliza
esse recurso somente por meio das opções de dificuldade
do jogo (modos de jogo: História, Experiência Balanceada,
Desafio e “God of War”). Deste modo, em comparação com
os dois jogos, o jogo Celeste apresenta maior flexibilização
de suas regras, de modo que os itens apresentados pelo
jogo propiciem uma experiência mais personalizada para
cada pessoa, respeitando suas diferenças de maneira mais
abrangente.

Figura 5. Opções do Modo Assistivo do Jogo Celeste.

O jogo propicia diferentes mecânicas para atingir
os mesmos objetivos? (Elementos do MAE: Objetivos
e Mecânicas): Somente o jogo God of War atende essa
questão, uma vez que apresenta diferentes tipos de ataques
e ações diferentes para, por exemplo, eliminar adversários.
Entretanto, esta pesquisa destaca que essa limitação no jogo
Celeste pode ser dar pelo tipo do jogo, um puzzle/plataforma
com mecânica principal de realizar saltos, enquanto que
God of War é um jogo de ação cujas mecânicas principais
consistem em recursos para atingir inimigos.

B. Resultados das análises

A análise dos jogos Celeste e God of War por meio do
PANELI indica que, sob diversos aspectos, os elementos dos
jogos são predominantemente inclusivos. Salvo alguns casos
como os destacados anteriormente.

A análise dos elementos do jogo Celeste apresenta como
principais pontos negativos a questão do uso exclusivo de
cores para indicar estados relevantes da personagem para a
utilização de mecânicas fundamentais do jogo; a dificuldade
para remapeamento de controles quando a jogadora está
usando teclados; e conteúdo considerado traumático em
sua narrativa que apresenta metáforas que abordam o tema
de transtornos de ansiedade e que, segundo Silver [25],
deveriam ser melhor informadas à jogadora, particularmente
para o caso de pessoas se identificarem com as metáforas
apresentadas no jogo. Como pontos positivos, é impor-
tante destacar a caracterı́stica multiplataforma do jogo e o
modo Assistivo que propicia flexibilização no jogo em suas
mecânicas, regras e objetivos, propiciando maior acesso ao
jogo à pessoas com diferentes caracterı́sticas.

Vale destacar que o jogo Celeste foi analisado sem a
experiência de jogar, de modo que o resultado da análise
realizada pode apresentar resultados mais aprofundados a
partir do uso desse recurso. Entretanto, a análise do jogo
apresenta-se satisfatória no que concerne os elementos dos
jogos e o objetivo do PANELI. Ainda que algumas questões,
em ambos os jogos, não tenham sido respondidas por falta
de material conclusivo para exame durante a avaliação.
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O jogo God of War apresenta como principais pontos
negativos a exclusividade de distribuição para PlayStation
4; a quantidade de botões necessários para jogar, o que
pode dificultar a experiência de pessoas que precisam jogar
com apenas uma das mãos; e a pouca variação de tama-
nho de fonte para os textos e legendas do jogo. Como
pontos positivos, o jogo apresenta um recurso de indicação
de direção de ameaças que propiciam que jogadoras com
deficiência auditiva não sejam prejudicadas na experiência
de jogar; e variedade de mecânicas de ataque, de modo
que as pessoas possuem diferentes opções para alcançar o
objetivo de derrotar inimigos.

As figuras 6 e 7 apresentam gráficos sobre a visão geral
do resultado da análise dos dois jogos a partir do formulário
do PANELI.

Figura 6. Gráfico das Respostas do Formulário de Análise do Jogo Celeste.

Figura 7. Gráfico das Respostas do Formulário de Análise do Jogo God
of War.

É importante destacar que nos dois jogos, os elementos
com maior quantidade de respostas negativas foram tec-
nologia e mecânicas. Isso apresenta indı́cios de limitações
comuns no desenvolvimento desses jogos.

Outro ponto importante é que o jogo Celeste apresenta
mais elementos atendidos parcialmente em comparação ao
jogo God of War, particularmente em relação a tecnologia,
E.V.A.Hs e mecânicas. Essa caracterı́stica pode denotar que
o jogo apresenta potencial inclusivo em relação aos seus
elementos, mas que possui limitações quando comparado à
God of War.

Por fim, esta pesquisa salienta que a quantidade de
questões do formulário de análise não respondidas, por falta
de materiais, é baixa se comparada com a quantidade de

questões respondidas, mesmo para o jogo Celeste, que foi
analisado sem a experiência de jogá-lo.

V. CONCLUSÃO

O procedimento proposto nesta pesquisa, denominado
PANELI, teve como objetivo apresentar uma ferramenta
para análise de elementos de jogos sob a perspectiva dos
princı́pios de inclusão. Esse procedimento foi elaborado a
partir de critérios e abordagens apresentados no trabalho de
Fernández-Vara [14], dos elementos do MAE [18, 7], da
comunidade de prática e de critérios de game reviews.

Dois jogos foram analisados para avaliar os atributos do
PANELI, Celeste e God of War. A utilização do PANELI
como instrumento de análise de jogos digitais inclusivos
apresentou como pontos positivos: (a) abrangência de seu
formulário em relação aos elementos de jogos digitais inclu-
sivos; (b) a possibilidade de visualização em largura e em
contraste do atendimento desses elementos sob a perspectiva
da inclusão; e (c) a disponibilização de um processo de
análise estruturado e que, indicialmente, pode ser empregado
com base em documentação existente.

O PANELI foi utilizado, também, para averiguar a
hipótese sobre a qualidade e a viabilidade da análise de
elementos de jogos sem a experiência de jogar, de modo
que os materiais utilizados na análise envolvessem vı́deos,
textos e outras análises do jogo selecionado. Com relação a
essa hipótese, esta pesquisa apresentou indı́cios de que ela
pode ser confirmada, ainda que com algumas observações.
Dentre as limitações da análise dos elementos de um jogo,
sem a experiência de jogar, a presente pesquisa destaca
a ausência de materiais, tais como imagens, vı́deos ou
textos detalhados sobre partes de configuração, geralmente
periféricas, do jogo (menu de opções, exemplificação de
remapeamento de controles, uso de hardware e software
de terceiros, entre outras). Deste modo, o PANELI tem o
potencial de ser utilizado para análise de elementos de jogos,
sob a perspectiva dos princı́pios de inclusão, a partir de
outros materiais que não envolvam exclusivamente o jogo
e a experiência com ele.

Entretanto, é importante destacar que, mesmo provendo
indı́cios na direção da confirmação da hipótese apresentada
nesta pesquisa, não é a intenção do PANELI minimizar a
relevância da experiência com o jogo para analisar seus ele-
mentos, especialmente em relação a jogos recém-lançados.
Assim, a utilização do PANELI para analisar jogos por
meio de outros materiais, excluindo a experiência com o
jogo, torna-se mais um instrumento para analisar elementos
de jogos, que pode ser utilizado para complementar outras
pesquisas e avaliações de jogos em relação à inclusão das
pessoas com deficiência.

Considerando as game reviwes utilizadas como base para
a elaboração dos critérios do PANELI, esta pesquisa indica
como pesquisas futuras a elaboração de atributos no proce-
dimento proposto para que auxilie avaliadoras a mensurar
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a relevância do não atendimento de questões do formulário
de análise por elementos do jogo. Esse recurso pode auxiliar
na identificação de caracterı́sticas dos elementos dos jogos
que são essenciais para considerá-los inclusivos. Com isso,
a análise do PANELI pode auxiliar também no desenvol-
vimento de novos jogos, de modo que estes sejam mais
inclusivos. Além disso, não é objetivo desta pesquisa pres-
crever ou determinar os critérios do formulário de análise,
de modo que este pode ser alterado em pesquisas futuras,
integrando, por exemplo, critérios abordados em diretrizes
de acessibilidade para jogos digitais.

Por fim, é importante destacar como desdobramentos fu-
turos, a validação do PANELI por uma amostra significativa
de avaliadoras e em relação a jogos de diferentes tipos.
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