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INTRODUÇÃO: 

O mercado de jogos digitais cresce exponencialmente no Brasil e no mundo, tal crescimento se 

dá em muitos aspectos devido aos avanços e inovações tecnológicas que possibilitam cada vez mais 

entregar aos jogadores experiências imersivas. Contudo, o crescimento do setor revela ainda pouca 

atenção às questões de acessibilidade. 

A presente pesquisa propõe estudar o Design Centrado no Usuário e a perspectiva da construção 

de projetos de design com foco principal no público com necessidades especiais. Também pretende 

entender como o design pode contribuir para melhorar esses produtos quanto a acessibilidade. 

O estudo busca compreender as experiências de pessoas daltônicas com interfaces e jogos 

digitais bem como suas necessidades no ambiente digital. A partir de critérios de usabilidade, foi tomado 

como estudo de caso a análise das interfaces do jogo Dead by Daylight e suas características de 

acessibilidade. 

 

METODOLOGIA: 
A pesquisa iniciou a partir de uma pesquisa bibliográfica para compreender os principais campos 

temáticos abordados pelo estudo: Design Centrado no Usuário, Daltonismo e Acessibilidade. O 

levantamento inicial contribuiu para entender em profundidade o daltonismo, suas causas e as 

necessidades desse público. A obra Color Vision Deficiency (2007) de Philip M. Parker elucidou e atuou 

como um guia de informações sobre o daltonismo. O estudo apresentado no artigo Os Daltônicos e suas 

dificuldades: Condição negligenciada no Brasil? publicado por Debora Gusmão Melo, José Eduardo 

Vitorino Galon e Bruno José Barcellos Fontanella contribuiu para ilustrar os impeditivos que tal público 

enfrenta em seu cotidiano. 

Em seguida desenvolvemos uma matriz de certezas, suposições e dúvidas acerca dos temas 

envolvidos nessa pesquisa. Com tal levantamento, construímos um roteiro semiestruturado para as 
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entrevistas qualitativas que seriam realizadas com o publico alvo, a saber, pessoas daltônicas que 

possuem experiência com jogo digitais. O método foi escolhido por ser frequentemente utilizado em 

processo de Discovery ou Descobertas de projetos de design centrado em usuários e por ser um método 

de caráter exploratório, permitindo um melhor aprofundamento sobre as necessidades, frustrações e 

objetivos desse público. 

O roteiro das entrevistas seguiu um modelo ramificado composto por perguntas primárias 

associadas a perguntas secundárias para aprofundamento nos tópicos propostos. Os principais temas 

abordados nas entrevistas foram: Descoberta e diagnóstico do daltonismo; Dificuldades que esse público 

enfrenta com interfaces digitais; Relação e experiência com jogos digitais; Experiência com tecnologias 

assistivas. 

Durante as entrevistas um teste de 

percepção foi realizado, apresentando 

comparativamente a interface do jogo 

Dead by Daylight em seu modo normal e 

com os filtros de acessibilidade aplicados. 

Por fim, o terceiro método a ser 

executado é uma análise heurística do 

jogo Dead by Daylight, que irá 

complementar as descobertas mapeadas 

até o presente momento, definido critérios 

e boas práticas para construção de jogos digitais a partir da perspectiva de acessibilidade para 

pessoas daltônicas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Durante o levantamento bibliográfico, procuramos entender como funcionam os mecanismos 

associados à visão do ser humano e as possíveis causas dos tipos de daltonismos conhecidos.  

Observamos que na retina uma fina camada de tecido sensível à luz localizada no fundo do olho, 

existem dois tipos de fotorreceptores responsáveis por funções distintas, os bastonetes e os cones. 

Enquanto os bastonetes permitem enxergar formas, os cones são responsáveis pela sensibilidade à cor. 

Os tipos de daltonismo existentes possuem uma relação com a ausência ou mal funcionamento 

de alguns cones. O ser humano possui três tipos de cones, são eles: S-cones, responsáveis por absorver 

ondas de comprimento curto, ou seja, sensibilidade à cores como azul; M-cones, responsáveis pelas 

ondas de comprimento médio e sensibilidade à cores verdes; e os L-cones, responsáveis pelas ondas 

de comprimento mais longas que possibilitam a visualização de cores vermelhas. 

Quando uma pessoa não possui um dos cones presentes na retina, acontece o que foi nomeado 

como Dicromacia, e ela pode ser de três tipos: Protanopia, indivíduos que não enxergam as cores 

Figura 1: Print Screen da interface do jogo Dead by Daylight mostrando as 
"marcas de perseguição" nos diferentes. Imagem utilizada no teste de 
percepção realizado durante as entrevistas. 
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vermelhas; Deuteranopia, indivíduos que não enxergam cores verdes; e Tritanopia, indivíduos que não 

conseguem visualizar cores azuis. Em outra casos, pode ocorrer a Tricromacia Anômala, quando 

pessoas possuem todos os cones, porém, um deles carrega alguma alteração fazendo com que o 

daltonismo apareça em diferentes intensidades, mais forte ou mais fraco. Nesse caso pode ser de três 

tipos, Protonomalia, Deuteranomalia ou Tritanomalia. 

Quanto às entrevistas qualitativas, foram entrevistadas 5 pessoas daltônicas que fazem o uso 

recorrente de interfaces digitais como computadores e celulares, todas possuem experiência com jogos 

digitais, estão na faixa etária entre 21 e 22 anos, e apenas um dos participantes é do gênero feminino. 

Essa amostra já era esperada, tendo em vista que segundo a pesquisa Color Perception (2007), 

estimasse que a deficiência é mais recorrente em usuários homens, cerca de 8% quando comparado à 

incidência de 0,5% em mulheres de todo o mundo. 

Uma das dúvidas levantadas no planejamento da pesquisa para com os usuários foi a utilização 

de tecnologias assistivas como a de óculos com filtros ou sistemas de adaptação da interface. Dos 5 

entrevistados, 4 conheciam os óculos de correção de cores, mas nunca utilizaram e acharam uma 

solução cara. Além disso, foi pontuado por um dos entrevistados que essa tecnologia não abrange todos 

os tipos de daltonismo possíveis. 

Nenhum dos entrevistados relatou usar um sistema específico para correção de cores no 

computador, celular ou outros dispositivos. Dois entrevistados relataram mexer nos ajustes de cores 

(RGB e saturação) dos dispositivos para conseguir ter uma melhor visibilidade. Um entrevistado 

comentou usar o modo noturno do celular pois "cansava" menos a vista durante o uso. Desse modo, 

conseguimos inferir então que esses usuários recorrem a ajustes nativos dos dispositivos para melhor 

adequação de cores durante seu uso. 

Outra dúvida foi compreender se as pessoas daltônicas experienciavam dificuldade com jogos 

digitais e quais eram as principais causas. Uma hipótese levantada foi a de que jogos que possuem uma 

jogabilidade dependente de indicativos visuais geravam maior impacto para os usuários daltônicos. 

Todos os entrevistados já tiveram dificuldades ou desconfortos com a visibilidade de elementos 

durantes os jogos. Três entrevistados relataram dificuldade com jogos que possuem muitos detalhes, 

nesses casos algumas informações passam despercebidas ou exigem muita atenção deles, levando a 

um cansaço muito rápido que resulta no abandono do jogo. Dois usuários comentaram não conseguir 

identificar cores nas etapas de personalização do jogo. 

Outras dificuldades ocorrem quando uma ação, item ou atividade durante a jogabilidade é 

identificada apenas por cores. Em jogos competitivos é muito comum que times inimigos e aliados sejam 

identificados por cores. Um dos exemplos levantados pelos entrevistados foi a ação de redenção durante 

uma partida de League of Legends, jogo também utilizado pelo público-alvo. Durante essa ação, os 

times recebem uma espécie de cura e elas são identificadas por cor, todavia, se os usuários vão para a 

área de redenção do time adversário, ele é penalizado. 

A falta de visualização vai impactar não só em jogos competitivos como Call of Duty, League of 

Leagends e o próprio Dead by Daylight, onde uma ação errada pode prejudicar o desempenho na 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

partida. Em jogos não competitivos, onde o jogo se desenvolve a partir de uma narrativa ou história como 

The Witcher e Assasins Creed, o erro ocorreu por falta de acessibilidade que pode impactar o 

desempenho do jogador, atrasando sua progressão no jogo. Com essas descobertas, pôde-se 

depreender que independente da natureza do jogo, os elementos ou informações necessárias para 

progressão de um jogo não deve depender apenas de indicativos de cores. 

Quanto ao uso de recursos de acessibilidade em jogos, 4 entrevistados já usaram o modo 

daltônico em algum jogo. Eles costumam buscar dentro dos jogos recursos específicos de acessibilidade 

ou algum tipo de ajustes de cores. Três dos usuários que utilizam o modo daltônico, não sentiram 

diferença durante a partida ou acharam o recurso limitado. Em cenários onde o jogo não oferece nenhum 

recurso, os entrevistados comentaram ajustar as cores manualmente no monitor ou jogam no modo 

padrão, memorizando as mecânicas do jogo para ter que se orientar pelas cores. 

Os recursos de acessibilidade dos jogos usados pelos entrevistados possuíam apenas uma 

adaptação para todos os tipos de daltonismo ou não causavam uma diferença perceptível para os 

entrevistados. Tendo em vista as inúmeras variações e graus de daltonismo existentes apresentadas 

anteriormente e somado ao fato de que a maioria dos entrevistados não realizaram um diagnóstico 

formal e apenas um deles conhece o tipo de daltonismo que tem, é possível que os jogos que oferecem 

recursos de adaptação para daltônicos não consigam contemplar todas as possibilidades de usuários 

com seus diferentes graus de deficiência. 

Quanto a experiência com o jogo Dead by Daylight, 3 de 5 entrevistados já jogaram, porém, 

apenas um deles joga de forma recorrente. Os três entrevistados já experenciaram alguma dificuldade 

com o jogo quanto à visibilidade das informações. As dificuldades ocorrem durante a partida e não no 

menu de configuração. Entre as dificuldades citadas, destaca-se a baixa visualização dos elementos do 

oponente, o modo assassino ser totalmente orientado por indicativos de cor e as variações de mapas 

claros e escuros influenciarem na visualização. Apenas um dos entrevistados utilizou o modo daltônico 

do jogo e não sentiu diferença durante a jogabilidade. 

Quanto ao teste de percepção, foram apresentadas imagens comparativas da interface do jogo 

com o modo normal e com os três tipos de filtro de acessibilidade aplicado (Figura 1). O modo que melhor 

adequou a visibilidade das cores foi o modo deuteranopia. A partir desse teste, foram indicados pelos 

entrevistados outros elementos da interface do jogo que podem gerar problemas e que não tinham sido 

mapeados na etapa inicial desta pesquisa. 

Segundo os entrevistados, a HUD (heads-up display), sigla para a representação dos objetos no 

jogo, possui elementos visuais que geram certa dificuldade quanto à visualização de informações. Ela 

apresenta as informações cruciais sobre o desenvolvimento do jogo como o número de ganchos, 

sobreviventes e número de geradores. Esses elementos são representados por ícones brancos opacos, 

o que dificulta a visualização não só para daltônicos, mas também para jogadores baixa visão. Essa 

observação responde a dúvida sobre outros elementos que podem gerar dificuldade e reitera a 

necessidade de aprofundar o estudo para esses demais elementos. 
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CONCLUSÕES: 
Diante dos resultados, é notório que as pessoas daltônicas enfrentam dificuldade dentro e fora 

do ambiente digital. Nos jogos, o maior obstáculo ocorre quando as informações são guiadas por cores. 

Foi concluído que as informações necessárias nos jogos não podem ser transmitidas unicamente pela 

cor, e quando transmitidas, devem recorrer a paletas de cores que possuam alto contraste. Ademais, os 

jogos podem recorrer a outros elementos para transmitir informações como iluminação, profundidade de 

campo e legendas. Também é necessário que qualquer recurso de acessibilidade seja regulado de 

acordo com a preferência e grau de intensidade do daltonismo de cada usuário.  

Nas entrevistas realizadas foram coletadas percepções de apenas um usuário assíduo do jogo 

Dead by Daylight, logo, será relevante coletar mais informações de jogadores recorrentes. Como desafio, 

houve uma certa dificuldade em definir qual melhor heurística deve ser usada durante a análise 

heurística do jogo, podendo ser aprofundada em outros estudos a construção de heurísticas que 

combinem acessibilidade e jogabilidade.  

O mercado de jogos possui boas referências quanto à acessibilidade, como é o caso de The Last 

Of Us, no entanto, a maior parte do catálogo de jogos existentes não coloca como prioridade recursos 

de acessibilidade, e quando existem, parecem não atender as inúmeras possibilidades e graus de 

intensidade da deficiência. Reforça-se então a necessidade de pesquisas e melhorias contínuas nesse 

campo de estudo. 
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