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Resumo 

Esta pesquisa investiga a forma como pessoas cegas ou com baixa visão utilizam 

serviços de e-mail, a partir de uma abordagem qualitativa associada ao Design de 

Interação (DI), em busca de problemas. Ainda na perspectiva do DI, é elaborada 

uma proposta de solução para um dos problemas encontrados. A concepção da 

proposta utiliza-se de técnicas e recursos como, wireframes, documentos de 

requisitos, fluxos navegacionais, diagramas e modelos conceituais para representar 

as características do sistema. Por fim é desenvolvido um protótipo interativo, 

baseado em HTML/CSS e JavaScript, para realização de testes com usuários e 

implementação de melhorias, obtidas por meio do feedback e da análise do material 

coletado. 

Palvras-chave: Acessibilidade Web; Design de interação; Interação humano-

computador; Pesquisa qualitativa; E-mail; Webmail. 

 



Abstract 

This research investigates how visual impaired people use e-mail services, from a 

qualitative approach associated to Interaction Design (ID), in the pursue of problems. 

Proceeding with the DI perspective, it has been drafted a solution for one of the 

problems encountered. The proposal was structured with techniques and resources 

as wireframes, requirements documents, navigational flows, diagrams and 

conceptual models to represent the characteristics of the system. Finally it was 

developed a high-fidelity interactive prototype, based on HTML / CSS and JavaScript, 

to conduct user testing and implementation of improvements obtained through the 

feedback and analysis of the collected material. 

Key-words: Web Accessibility; Interaction design; Human-computer interaction; 

Qualitative research; E-mail; Webmail. 
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1 Introdução 

Os computadores têm exercido um papel fundamental no desenvolvimento de 

recursos que promovem a acessibilidade para pessoas com deficiência. Alguns 

desses recursos são conhecidos como tecnologias assistivas, que atuam na 

ampliação de várias habilidades humanas, levando as pessoas com deficiência 

a usufruir de maneira mais completa de suas capacidades físicas, intelectuais e 

comunicativas. A redução ou eliminação de determinadas dificuldades 

enfrentadas por pessoas com deficiência permite que estas realizem atividades 

cotidianas, antes impossíveis, de forma simples e independente, tornando-as 

mais participativas e colaborativas na sociedade em que se encontram. 

Pessoas cegas ou com baixa visão costumam ter o suporte de aplicativos 

especializados para utilizar computadores (Figura 1.1). O principal programa é 

conhecido como leitor de telas, que é responsável por verbalizar os 

componentes da interface gráfica e possibilitar a interação via teclado. 

Figura 1.1 – Pessoa cega usando um computador. 

 
Fonte: http://www.rsb.org.au/Events/Tech_Fest1.aspx 

Deve-se ressaltar, no entanto, que a acessibilidade não está restrita apenas à 

ação de tornar as informações legíveis, ou criar caminhos alternativos para 

determinados grupos de pessoas. É preciso trabalhar o aspecto da usabilidade 

de produtos e serviços para pessoas com deficiência. 
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1.1 Justificativa 

Nielsen (2003) discute alguns detalhes sobre o uso de computadores por 

pessoas cegas e pontua que, os leitores de telas transformam as informações 

apresentadas nas telas (interface gráfica bidimensional) em um conjunto de 

informações sonoras (interface sonora unidimensional). Essa tradução da 

informação gráfica em uma informação sonora, apesar de possibilitar o uso de 

computadores por pessoas com deficiência visual, apresenta problemas 

relacionados à interação. 

Filho e Santos (2015) ilustram o cenário do uso de leitores de telas por pessoas 

com deficiência visual (ver Figura 1.2) 

Figura 1.2 – Uso de computadores por pessoas com deficiência visual suportado por leitor de telas  

 
Fonte: O Autor 

Pessoas com deficiência enfrentam, diariamente, diversos problemas 

relacionados a ausência de acessibilidade que ofereça suporte a forma como 

interagem com o mundo. O uso de e-mails interfere diretamente em aspectos 

da vida social e profissional de diversos indivíduos. Boa parte das redes sociais 

e vários serviços online, por exemplo, dependem de uma conta de e-mail para 

serem utilizados. 

Diante dessa questão, foi percebido que diferentes serviços de e-mail como 

Gmail, Hotmail, Yahoo!Mail e programas como Thunderbird (Mozila), Outlook 
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(Microsoft) e Mail (Apple), apresentam interfaces e funcionalidades 

extremamente diferentes entre si. Desta constatação surgiram os seguintes 

questionamentos: 

• As ferramentas e serviços de e-mail disponíveis no mercado são 

acessíveis? 

• Existem problemas nesse cenário ou aspectos que influenciam de forma 

negativa (ou prejudicam) o uso dessas ferramentas? 

• Quais são esses aspectos e como desfavorecem o cenário em questão? 

Para tentar entender de que forma as pessoas com deficiência visual utilizam 

ferramentas de gerenciamento e/ou serviços de e-mail e responder esses 

questionamentos, foi estruturada a pesquisa que segue nesta dissertação. 

1.2 Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivo: 

Identificar e selecionar um problema inserido no contexto da acessibilidade e 

o uso de serviços de e-mail – por pessoas com deficiência visual que utilizam 

leitores de telas – e propor uma solução para o mesmo. 

Para atingir esses objetivos foram definidos os objetivos específicos: 

1. Realizar uma pesquisa qualitativa exploratória 
Intenção: Compreender e descrever o uso de e-mails a partir da 
percepção de usuários com deficiência visual que utilizam leitores de 
telas para interagir com computadores; 

2. Analisar o resultado da pesquisa qualitativa 
Intenção: Identificar problemas ou procedimentos complexos passíveis 
de um estudo mais significativo para serem solucionados; 

3. Projetar uma solução para um dos problemas identificados 
Intenção: Elaborar uma solução para o problema identificado. 

4. Desenvolver um protótipo interativo 
Intenção: Implementar um protótipo baseado nas características 
definidas no projeto da solução para realizar testes com usuários. 
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5. Realizar testes com usuários 
Intenção: Verificar a presença de erros ou equívocos no projeto e 
corrigi-los, para garantir a adequação da solução às necessidades do 
usuário e a qualidade do produto final. 

1.3 Metodologia 

A metodologia utiliza nesta pesquisa foi o Modelo conceitual de Garret (2011), 

também conhecido por Elementos da experiência do usuário. O método é 

estruturado em cinco planos (Figura 1.3), que juntos representam as etapas de 

desenvolvimento de um produto. Este processo tem como objetivo projetar um 

produto que ofereça uma melhor experiência de uso e será mais detalhado no 

Capítulo 3. 

Figura 1.3 - Os cinco planos dos elementos da experiência do usuário. 

 
Fonte: Garrett (2011) 

1.4 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está organizada como segue. 

Capítulo 1 – Introdução 

Capítulo responsável por apresentar e contextualizar a presente pesquisa. São 

apresentados a justificativa, o objetivo, a metodologia e a estrutura da 

dissertação. 
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Capítulo 2  - Fundamentação teórica 

Nesse capítulo estão registrados os procedimentos utilizados na realização de 

uma revisão sistemática da literatura. Também fazem parte deste capítulo a 

apresentação de princípios da Acessibilidade e do Design de Interação. 

Capítulo 3 – Método 

Jesse James Garrett, discute a dualidade da web a partir do ano 2000 e define 

uma estrutura analítica utilizada para planejar e projetar elementos que atuam 

de forma positiva na experiência do usuário. Neste capítulo são apresentadas 

as principais características, etapas e aplicações do método definido por 

Garrett (2011). 

Capítulo 4 – Aplicação do Modelo conceitual de Garrett 

Neste capítulo está registrado o processo vivenciado, assim como as técnicas 

utilizadas na aplicação da metodologia dos elementos da experiência do 

usuário, definidos no capítulo anterior. 

Os detalhes do desenvolvimento do protótipo interativo, com as tecnologias 

HTML5/CSS3 e Javascript1, e a realização de testes com usuários também 

fazem parte desse capítulo. 

Capítulo 5 – Conclusão 

No capítulo final estão relatados os aprendizados, recomendações e por fim 

considerações, destacando a relevância dos achados, as dificuldades 

enfrentadas, as limitações do trabalho e os pontos de continuidade deste 

estudo. 

                                            

1 HTML5/CSS3 e Javascript são as tecnologias mais atuais relacionadas ao desenvolvimento das 
interfaces gráficas de páginas de Internet, também conhecidas como Front-end. 



2 Fundamentação Teórica 

A fundamentação teórica foi elaborada com base em estudos e trabalhos de 

referência nas áreas estudadas; assim como também foram revisados artigos e 

pesquisas mais recentes. Dessa forma foi possível entender não só os 

conceitos básicos das áreas afins desta pesquisa, mas também perceber o 

cenário acadêmico atualizado. 

Esta capítulo está organizado em 5 etapas: 

1. Revisão sistemática da literatura; 
2. Acessibilidade digital; 
3. Design de interação; 
4. Pesquisa qualitativa; e 
5. Considerações finais. 

2.1 Revisão sistemática da literatura 

A revisão da literatura apresentada a seguir teve como objetivos a aquisição de 

conhecimento para compreender o contexto atualizado da acessibilidade 

relacionado com o problema apresentado no Capítulo 1. 

A revisão foi planejada para ser realizada de forma gradativa, iniciando pelo 

arquivos mais recentes até os mais antigos. Ou seja, pretendia-se analisar os 

artigos ano a ano iniciados por 2014 e continuar o processo nos anos 

anteriores, até encontrar conteúdo suficiente para embasar e justificar as fases 

seguintes do projeto. 

2.1.1 Revisão bibliográfica 

Numa busca na plataforma Scopus2 pela palavra accessibility, restrita à área de 

ciência da computação entre os anos de 2010 à 2014, foi possível encontrar 

4835 documentos. De acordo com o ano de publicação, os resultados se 

encontravam distribuídos em 878 documentos para o ano de 2010, 966 para o 

ano de 2011, 990 para o ano de 2012, 963 para o ano de 2013 e 1038 para o 

                                            

2 http://www.scopus.com/ é considerada a maior base de literatura científica, revisada por pares, com 
diversas fontes relevantes para pesquisas bibliográficas sistemáticas 
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ano de 2014 (ver Figura 2.1). Sendo possível identificar instantaneamente um 

lento crescimento nessa área de pesquisa. 

Figura 2.1 – Resultado da busca no Scopus 

 
Fonte - Autor 

Ao filtrar os documentos do ano de 2014, pelo título e pela área afim da 

publicação, foi possível descartar 685 documentos que não faziam parte da 

área afim deste projeto. Após a primeira seleção, os 353 documentos 

relacionados com acessibilidade digital tiveram seus resumos lidos para a 

elaboração de critérios de classificação em grupos de acordo com suas 

características. Dentre os artigos, 19 não apresentavam resumo disponível, 

dessa forma foram descartados, reduzindo o total de documentos para 334. 

Durante a categorização foi percebido que diversos artigos apresentavam mais 

de um característica principal, consequentemente tornando possível sua 

classificação em mais de uma categoria. (ver Quadros 2.1a 2.3) 
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Quadro 2.1 – Classificação de acordo com o objetivo principal do estudo 

 Categoria Quantidade de 
documentos 

01 Abordagem discursiva/analítica de temas relacionados à 
acessibilidade 156 

02 Apresentação/definição de métodos de design/técnicas 
de desenvolvimento 121 

03 Aplicação de avaliações de acessibilidade com usuários 90 

04 Desenvolvimento de Tecnologias assistivas 68 

05 Apresentação/aplicação de Testes 
automáticos/avaliações heurísticas 62 

06 Apresentação/definição de métricas de acessibilidade 47 

07 Apresentação/aplicação de projetos de redesign 7 
Fonte - O Autor 

 

Quadro 2.2 – Classificação de acordo com a plataforma do estudo 

 Categoria Quantidade de 
documentos 

08 Acessibilidade Web 184 

09 Sem plataforma específica 78 

10 Acessibilidade Mobile 47 

11 Acessibilidade de Software 19 

12 Acessibilidade de TV Digital 6 
Fonte - O Autor 
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Quadro 2.3 – Classificação de acordo com o público do estudo 

 Categoria Quantidade de 
documentos 

13 Estudos de cunho genérico 151 

14 Estudos/soluções para o público com deficiência visual 
(cegueira/baixa visão) 108 

15 Estudos/soluções para o público com deficiência 
física/motora 26 

16 Estudos/soluções para o público idoso 19 

17 Estudos/soluções para o público com deficiência 
auditiva (Surdez/baixa audição) 17 

18 Estudos/soluções para o público com deficiência ou 
transtornos cognitivos 13 

Fonte - O Autor 

Após a classificação foi possível estabelecer uma configuração das 

características que fizessem sentido para o contexto da pesquisa. Dessa forma 

a primeira decisão desta etapa foi manter os artigos que abordavam pessoas 

com deficiência visual ou de cunho genérico (categorias 14 e 13 

respectivamente). Dessa forma passou-se a ter 259 documentos. A segunda 

decisão foi manter os artigos relacionados à acessibilidade web e os que não 

abordavam plataformas específicas (categorias 08 e 09 respectivamente). 

Dessa forma foi possível eliminar mais 74 trabalhos, restando 185 documentos. 

A partir desse momento foi retomado o processo de leitura dos resumos dos 

artigos restantes com a finalidade de entender os objetivos de forma mais 

clara. Iniciando das categorias menos numerosas. De acordo com os resumos, 

não foi possível fazer uma conexão conveniente ao cenário desta pesquisa nas 

categorias 5, 6 e 7. As categorias 2 e 4 apresentaram alguns poucos trabalhos 

favoráveis ao contexto deste estudo e as categorias 1 e 3 tiveram uma grande 

quantidade de artigos relacionados à presente pesquisa. Totalizando ao final 71 

documentos, dentre eles encontravam-se capítulos de livros, publicações em 

periódicos e artigos em anais de eventos acadêmicos. 
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Por serem pesquisas muito recentes não fazia sentido realizar uma 

classificação por quantidade de citações ou outras formas quantitativas de se 

medir a importância dos artigos. Dentre os documentos lidos nessa etapa 

buscou-se primeiramente por aqueles que possuíam características 

discursivas/analíticas. Dessa forma os trabalhos que se apresentaram mais 

relevantes para esta pesquisa estão presentes no Quadro 2.4: 

Quadro 2.4 – Pesquisas com características discursivas/analíticas consideradas relevantes 

Autores Título Local de publicação 

Hans Persson, 
Henrik Åhman, 
Alexander Arvei 
Yngling, Jan 
Gulliksen 

Universal design, inclusive design, 
accessible design, design for all: different 
concepts - one goal? On the concept of 
accessibility - historical, methodological and 
philosophical aspects 

Universal Access in the 
Information Society - 
International Journal 

Shawn Lawton 
Henry, Shadi Abou-
Zahra, Judy Brewer 

The Role of Accessibility in a Universal Web Anais da 11ª 
Conferência Web for All 

Amaia Aizpurua, 
Myriam Arrue, Simon 
Harper, Markel Vigo 

Are Users the Gold Standard for Accessibility 
Evaluation? 

Anais da 11ª 
Conferência Web for All 

Elena Ballesteros, 
Mireia Ribera, Afra 
Pascual, Toni 
Granollers 

Reflections and proposals to improve the 
efficiency of accessibility efforts 

Universal Access in the 
Information Society - 
International Journal 

Thea van der Geest, 
Hans van der Meij, 
Carolina van 
Puffelen 

Self-assessed and actual Internet skills of 
people with visual impairments 

Universal Access in the 
Information Society - 
International Journal 

Abdullah Almurayh e 
Sudhanshu Semwal 

Computing interfaces for everyone Proceedings of the 
World Congress on 
Engineering and 
Computer Science 2014 

Fábio F.C. Campos, 
Edvar Vilar Neto, 
Maria Neves, Walter 
F.M. Correia 

The Paradigm of Meta-interface as a 
Facilitator of Websites Usability and 
Accessibility 

Third International 
Conference, DUXU 
2014, Part of HCI 
International 2014, 
Proceedings 

Fonte - O Autor 
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Ainda utilizando o Scopus, foi realizada uma busca pelas palavras e-mail/email, 

sobre os resultados da palavra accessibility realizado anteriormente. Foram 

filtrados 76 documentos dos quais, foi possível selecionar apenas 3, que 

demonstravam afinidade com a presente pesquisa, de acordo com a redação 

do título e do resumo (ver Quadro 2.5). 

Quadro 2.5 – Trabalhos sobre acessibilidade em e-mails para pessoas com deficiência visual 

Autores Título Local de publicação 

Brian Wentz, Harry 
Hochheiser, 
Jonathan Lazar 

A survey of blind users on the 
usability of email applications 

Universal Access in the Information 
Society - International Journal 2013 

G. Anand, B.V. Raju, 
S. Geethamsi, 
R.V.R. Chary, 
C.M.Babu,  

Email access by visually impaired Proceedings - 2013 International 
Conference on Communication 
Systems and Network 
Technologies, CSNT 2013 

Brian Wentz, Harry 
Hochheiser, 
Jonathan Lazar 

Email usability for blind users Capítulo do livro Designing 
Inclusive Interactions 

Fonte - O Autor 

Por fim, seguindo a bibliografia dos autores selecionados, foi possível chegar a 

um quarto artigo, publicado em 2009, elaborado por Brian Wentz e Jonathan 

Lazar (ver Quadro 2.6). Apesar de estar fora dos limites temporais 

estabelecidos no inicio, foi aberta uma exceção e o mesmo foi anexado à 

revisão, por ter demostrado ser um documento relevante, tanto pela área de 

pesquisa quanto pela referência dos autores. 

Quadro 2.6 – Trabalho anexado à revisão por demonstrar afinidade com a presente pesquisa 

Autores Título Local de publicação 

Brian Wentz, 
Jonathan Lazar 

Email Accessibility 
and Social 
Networking 

Online Communities and Social Computing, 3rd 
International Conference, OCSC 2009, Held as 
Part of HCI International 2009, San Diego, CA, 
USA, July 19-24, 2009. Proceedings 

Fonte - O Autor 
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Ao fim da revisão sistemática foi possível obter conteúdo suficiente para a 

orientar as etapas subsequentes da pesquisa assim como a elaboração de 

considerações sobre os trabalhos relacionados. 

2.1.2 Trabalhos Relacionados 

Dentre os trabalhos pesquisados na revisão sistemática, algumas pesquisas 

mostraram ter afinidade com a proposta do presente estudo. Nem todos 

abordavam o uso de e-mails ou tratavam com a questão da acessibilidade para 

pessoas com deficiência visual. No entanto esses trabalhos apresentaram 

ideias de como investigar fenômenos que envolvem a acessibilidade e também 

foi possível realizar uma análise comparativa entre os mesmos. 

Trabalho 1 

Bose (2014) desenvolveu um estudo sobre o uso de páginas de e-commerce3 

sob a perspectivas de pessoas que utilizam leitores de telas para interagir com 

computadores. No princípio de sua pesquisa, a autora busca informações que 

possam revelar problemas de acessibilidade na Web em trabalhos de outros 

pesquisadores. Em seguida busca inserir os problemas encontrados ao 

contexto de lojas virtuais. Ao desenvolver sua dissertação, Bose (2014) analisa 

os problemas, contrapondo-os às regras do WCAG 2.0, e sugere atualizações 

no documento de recomendações do W3C. Apesar de apresentar propostas 

interessantes, Bose (2014) não registrou no seu trabalho a realização de testes 

e também não deixou claro a participação de usuários em sua pesquisa. 

Trabalho 2 

Pérez et al (2014) realizou uma pesquisa com 11 pessoas que apresentavam 

deficiência motora nos membro superiores. A proposta dos pesquisadores foi 

desenvolver um estudo exploratório sobre como pessoas, que apresentam 

determinadas característica em comum, usam a internet e apresentam 

comportamentos distintos. Foram realizadas avaliações com usuários e ao 

                                            

3 Comércio eletrônico 
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conseguir comprovar a heterogeneidade de estratégias por parte dos participantes. 

Por fim os autores sugerem algumas adaptações que poderiam melhorar a 

eficiência e a satisfação de uso para os usuários com deficiência motora. Porém, 

novamente, não é possível identificar a confirmação da eficácia das adaptações 

sugeridas. 

Trabalho 3 

Buzzi et al (2014), realizaram uma investigação sobre a acessibilidade de 

ferramentas de produção de conteúdo de forma colaborativa sob a ótica de 

pessoas que utilizam leitores de telas. A ferramenta avaliada foi o Google 

Docs4. Nas fases iniciais os autores elaboraram uma lista de tarefas possíveis 

de realizar na aplicação web de edição de texto assim como informações que 

seriam interessantes para o público em questão (pessoas com deficiência 

visual). Em seguida realizaram uma bateria de testes utilizando leitores de telas 

para executar as tarefas listadas. Porém não é possível identificar, no relato da 

pesquisa, o envolvimento de usuários nessa etapa. Ao final dos testes, listaram 

os problemas encontrados e propuseram recomendações sobre os requisitos 

básicos que ferramentas web de produção/edição de texto colaborativo 

deveriam ter. Porém novamente não foi possível encontrar a confirmação da 

eficiência das recomendações apresentadas. 

Trabalhos 4 e 5 

Por fim os trabalhos mais relevantes encontrados foram os estudos realizados 

por Wents e Lazar (2009). Foi possível entender um pouco mais sobre como o 

uso de e-mails interfere diretamente em vários aspectos da vida social e 

profissional de diversos indivíduos no mundo globalizado. Boa parte das redes 

sociais, como Facebook5, Twitter6, entre outros e vários serviços online, como 

                                            

4 Aplicação web desenvolvida pela Google Inc. com a finalidade de edição e produção de texto online, de 
forma colaborativa ou individual. 
5 Maior rede social da atualidade, com atuação mundial e cerda de 1 bilhão de usuários 
https://facebook.com 
6 Rede social de que permite enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos, em textos de até 
140 caracteres https://twitter.com 
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cadastro em lojas virtuais, Netflix7, entre outros, dependem de uma conta de e-

mail para serem utilizados. Wents e Lazar (2009) investigou esse cenário no 

que diz respeito a acessibilidade de e-mails para usuários com deficiência 

visual e seu papel de rede social privada. 

Muitos e-mails podem ser enviados em forma de HTML, ao invés de texto 

plano, esse fato vem tornando os conteúdos de determinadas mensagens 

inacessíveis, para o público em questão. Spams8 são outro problema comum 

em serviços de e-mails, não só para usuários com deficiência visual. Para 

entender melhor esses problemas e outros que possam vir a existir no contexto 

definido acima, Wents e Lazar (2009) realizaram um estudo exploratório divido 

em três momentos distintos de coleta de dados, um focus group, um 

questionário eletrônico e uma avaliação com usuários cegos aprofundada. 

No primeiro momento Wents e Lazar (2009) identificaram que os principais 

provedores de serviços de webmail (Gmail, Yahoo! e Hotmail) apresentavam 

sérios problemas de acessibilidade, como por exemplo caminho longo e 

complexo para encontrar os campos de login e ter acesso a caixa de entrada. 

Os autores tiveram dificuldades em obter as respostas do questionário 

eletrônico, pois a ferramenta utilizada não era acessível. No ano seguinte 

Wents et al (2010) publicaram o resultado da segunda etapa, no qual foram 

apresentado dados quantitativos de 129 usuários, relacionados ao uso de 

serviços web e aplicações de e-mail. Ao final foram listados diversos problemas 

ou ações que mereciam alguma forma de melhoria na forma de uso. 

2.1.3 Análise comparativa 

Ao final da leitura dos trabalhos, foi realizada uma análise comparativa 

resultando no Quadro 2.7. No qual estão representadas as principais 

características de cada trabalho. 

                                            

7 Serviço de de TV pela Internet. https://www.netflix.com/ 
8 Spam é o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para 
um grande número de pessoas. http://www.antispam.br/conceito/ 
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Quadro 2.7 – Comparação entre trabalhos relacionados 

 Objeto de 
estudo Público alvo 

Principal 
fonte de 
dados 

Proposta de 
solução 

Participação 
de usuários 

1 
Acessibilidade 

em e-
commerce 

Pessoas com 
deficiência 

visual 

Revisão 
literária 

Sugestões de 
mudanças no 
documento 
WCAG 2.0 

Não apresenta 

2 
Acessibilidade 

Web 

Pessoas com 
deficiência 

motora 

Pesquisa de 
campo 

Recomendaçõe
s projetuais e de 
implementação 

Sim – 
Presencial 

3 Ferramentas 
web de 

produção 
colaborativa 

Pessoas com 
deficiência 

visual 

Avalição por 
especialistas 

Recomendaçõe
s projetuais Não apresenta 

4 
e 
5 

Acessibilidade 
em serviços 

de e-mail 

Pessoas com 
deficiência 

visual 

Pesquisa de 
campo Não apresenta Sim – Remota 

e presencial 

Fonte - O Autor 

2.2 Acessibilidade 

Os benefícios obtidos com a acessibilidade podem ser de diversas naturezas e 

manifestar-se em diferentes escalas, desde níveis individuais até níveis 

corporativos e sociais. Benefícios de natureza econômica podem ser 

encontrados em uma escala individual, como por exemplo, o aumento da renda 

para alguém que não seria capaz de trabalhar, se não existissem recursos de 

acessibilidade adequados no local de trabalho. Em escala corporativa, as 

empresas fornecedoras de produtos ou serviços que atendem os mais diversos 

níveis de acessibilidade, podem oferecer o produto para um mercado mais 

amplo, e provavelmente também inovando em formas de utilização do seu 

produto. Por fim, a escala social demonstrará os benefícios econômicos por 

meio de uma aumento da população ativa e uma diminuição significativa de 

pessoas dependentes da seguridade social. (Persson et al, 2014) 
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Foi possível perceber uma falta de consenso sobre a definição dos conceitos 

relacionados à acessibilidade. Também foi percebido que essa dissonância 

pode dificultar a adoção da acessibilidade em uma escala mais ampla, 

possivelmente, limitando os benefícios potenciais da abordagem. (Persson, et 

al , 2014) 

Foi preciso estudar a acessibilidade e as áreas de conhecimentos que surgiram 

com a finalidade de oferecer suporte às pessoas com deficiência. Dentre elas 

estão vários termos como: design inclusivo, design para todos, acesso 

universal, entre outras variações. Observando de perspectivas históricas, 

politicas e filosóficas, Persson et al (2014) discutem sobre o tema e sugerem 

três cenários diferentes: A não definição de termos para a acessibilidade, a 

definição de vários termos (coexistentes) e a unificação da definição em 

apenas um termo. Ao fim do estudo os autores identificaram as principais 

características desses três contextos e propuseram a seguinte definição para a 

acessibilidade:  

“Acessibilidade é a área de conhecimento a qual permite que 

produtos, sistemas, serviços, ambientes e instalações sejam capazes 

de ser usados por uma população com a maior variedade de 

características e capacidades (ex.: física, cognitiva, financeira, social 

e cultural), para alcançar um objetivo especificado em um contexto 

específico.” 

(Persson et al, 2014) 

2.2.1 Deficiência 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define “Deficiência” como sendo um 

termo genérico, que abrange deficiências, limitações de atividade e restrições 

de participação. Uma deficiência é um problema na função ou estrutura do 

corpo; já uma limitação de atividade é uma dificuldade encontrada por um 

indivíduo na execução de uma tarefa ou ação; enquanto a restrição de 

participação é um problema experimentado por um indivíduo ao se envolver em 

situações do cotidiano. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014) 
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A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

transfere o conceito de deficiência aos objetos, serviços ou ambientes que são 

incapazes de satisfazer à diversidade de necessidades das pessoas. Ou seja, 

se uma pessoa com deficiência visual encontra dificuldades em locomover-se 

num determinado local porque não existem pisos táteis, elevadores com 

sonorizador de andar ou mapa tátil com legendas em braile, significa que este 

ambiente é deficiente. Sendo assim, não se deve exigir que a pessoa adapte-

se ao ambiente. O ambiente é que deverá ser adaptado, pois o mesmo é 

ineficiente em atender às necessidades das pessoas que usufruem do espaço. 

Assim, o problema desloca-se da pessoa com deficiência para o ambiente 

“deficiente”, pressupondo-se que, estando o ambiente devidamente adaptado, 

as capacidades da pessoa com deficiência podem ser equiparadas a de 

qualquer outra pessoa. 

De forma simplificada pode-se definir a deficiência visual como a ausência 

parcial ou total da visão. Pessoas com ausência parcial apresentam alteração 

da capacidade funcional da visão e, como resultado, o comprometimento da 

acuidade visual, ocasionando redução do campo visual, da sensibilidade aos 

contrastes luminosos e limitação de outras capacidades. 

De acordo com definições educacionais e médicas, a deficiência visual é 

classificada em baixa visão e cegueira. A classificação é baseada na 

capacidade visual de cada olho (monocular) ou de ambos os olhos (binocular), 

e é expressa em termos quantitativos de dioptria (unidade que expressa o 

poder de refração de uma lente). (OMS, 2005) 

Baixa visão 

A baixa visão caracteriza-se pela acuidade visual entre 0,3 e 0,05 graus de 

dioptrias no olho mais sadio. Trata-se de uma condição na qual a visão não 

pode ser totalmente corrigida por óculos. O Decreto nº 5.296/04, por sua vez, 

define pessoas com baixa visão como aquelas que, mesmo usando óculos 

comuns, lentes de contato ou implantes de lentes intraoculares, não 

conseguem enxergar com nitidez. 



 

 

33 

Cegueira 
Os decretos nº. 3.298/99 e 5.396/04 consideram cegueira a acuidade visual 

igual ou menor do que 0,05 no olho mais sadio. Mesmo após correções ópticas, 

como cirurgia, óculos ou lentes de contato, a visão no olho mais sadio não 

ultrapassa 5%. 

2.2.2 Acessibilidade digital 

Para pessoas com deficiência a tecnologia atua como um facilitador que 

possibilita a independência para realização de atividades cotidianas. Além de 

permitir a autonomia em diversos aspectos, a inclusão digital, por meio da 

acessibilidade e de outras iniciativas, permite e estimula as pessoas com 

deficiência a serem mais participativas e atuantes no contexto social em que se 

encontram. 

A acessibilidade possui diversas abordagens, sendo um termo que engloba 

várias áreas do conhecimento como arquitetura, medicina, serviço social, entre 

outras. Esta pesquisa se encaixa no contexto da acessibilidade digital, que 

“refere-se ao grau em que um produto interativo é acessível para tantas 

pessoas quanto possível” (Roger et al. 2013, p.16). Observando por um ponto 

de vista mais específico, a acessibilidade digital tem como principais objetivos 

tornar as interfaces perceptíveis, operáveis e compreensíveis, assim como 

projetar interfaces que sejam eficazes, eficientes e satisfatórias para uma 

ampla variedade de pessoas em situações diversas. (Henry, 2002) 

2.2.3 Acessibilidade na web 

Tim Berners-Lee, considerado o pai da World Wide Web (www), defende que o 

poder da Internet está na sua universalidade. Diante dessa ideia, Henry (2014) 

discute o papel da acessibilidade na universalização da Internet. A autora 

pontua que os benefícios do desenvolvimento de acessibilidade muitas vezes 

acabam sendo estendidos às pessoas que não apresentam deficiências.  

Outro ponto importante para a acessibilidade é a usabilidade. A ausência de 

usabilidade limita o uso de tecnologias computacionais e restringe o seu 
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alcance, muitas vezes excluindo as pessoas com deficiência. Normalmente, 

tem-se que ponderar o esforço diante da inclusão da acessibilidade ou 

usabilidade, ou ambos, em projetos relacionados ao desenvolvimento de novas 

tecnologias. Para oferecer oportunidades para todos é preciso a criação de 

uma computação inclusiva, e o entendimento de que a acessibilidade está mais 

relacionada à interação humano-computador e usabilidade que ao fato de 

seguir recomendações para conformação de conteúdo web. (Alurayh e 

Semwal, 2014) 

2.2.4 Testes com usuários 

Van Der Geest, et al (2014), realizaram um estudo que tinha como objetivo 

comparar os dados de pessoas com deficiência visual, obtidos por meio de 

uma auto avaliação sobre suas habilidades navegando na internet, com o 

desempenho real das mesmas. Nessa pesquisa foi utilizado um grande número 

de participantes (cerca de 140 pessoas), divididos em dois grupos, jovens e 

idosos. Como resultado foi descoberto que o desempenho real ficou muito 

abaixo das expectativas estabelecidas pela auto avaliação, principalmente no 

grupo de pessoas com mais idade. Demonstrando que informações sobre 

desempenho e habilidades baseadas apenas em auto avaliações não são 

confiáveis, tampouco válidas para pessoas com deficiência visual, 

necessitando de outras formas de coleta de dados mais precisas. 

Em consonância ao trabalho anterior Aizpurua, et al (2014) discutem as 

limitações e as implicações práticas da realização de testes com usuários com 

pessoas cegas para avaliação de acessibilidade web. Testes com usuários são 

fundamentais em avaliações de acessibilidade web, mas pouco se sabe sobre 

quão efetivos são para identificar problemas de acessibilidade. Alguns 

experimentos demonstraram que websites que violam diversas diretrizes de 

desenvolvimento HTML podem sim se mostrar acessíveis, enquanto outros que 
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seguem à risca as orientações no documento Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG9) não demonstram ser tão acessíveis. 

Testes com usuários para avaliação de acessibilidade web são uma prática 

opcional, mas recomendada pela Metodologia de Avaliação de Conformidade 

de Acessibilidade em Websites definida pelo World Wide Web Consortiun 

(W3C). O envolvimento do usuário ajuda a identificar problemas de 

acessibilidade, porém são vulneráveis a enviesamentos tendenciosos, antes, 

durante e depois da aplicação da técnica.  

Para ser considerada uma avaliação de acessibilidade web excelente e 

confiável, é necessário detectar questões de acessibilidade com a mais alta 

sensibilidade e precisão. Testes com usuário cegos, se realizados de forma 

isolada, podem introduzir preconceitos nocivos, influenciando de forma 

negativa os resultados. No entanto, se a escolha de estratégias específicas 

consegue manter o enviesamento sob controle, os testes com usuários podem 

ser realmente úteis para identificar problemas reais. 

Diante dessas informações foi percebida a necessidade de um estudo mais 

aprofundado em dois documentos importantes em relação ao desenvolvimento 

de interfaces web (front-end) utilizando as tecnologias HTML, CSS e 

Javascript. O WCAG e o WAI-ARIA são referências criadas pelo World Wide 

Web Consortium (W3C) com diretrizes que auxiliam no desenvolvimento de 

páginas web, tornando seu conteúdo mais acessível. (W3C, 2014) 

WCAG 2.0 

As recomendações foram formuladas em sentenças, de forma que as pessoas 

envolvidas no desenvolvimento de conteúdo web possam testá-las. O WCAG 

2.0 define quatro princípios fundamentais, os quais representam característica 

presentes em páginas acessíveis. O conteúdo web deve ser perceptível, 
operável, compreensível e robusto. Também fazem parte do documento as 

                                            

9 http://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-PT/ 
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diretrizes que orientam os autores de conteúdo no processo de 

desenvolvimento. Essas diretrizes possuem critérios de avaliação: A (pouco 

Acessível), AA (Acessível) e AAA (bastante Acessível). E por fim ainda são 

listadas técnicas que auxiliam a satisfazer os critérios estabelecidos 

anteriormente. A título de referência serão listados abaixo apenas os princípios 

e a diretrizes. Os demais elementos que compõem o documento devem ser 

acessados na página do W3C para consulta com mais detalhes. 

Princípio 1 – Perceptível 

A informação e os componentes da interface do usuário têm de ser 

apresentados de forma a que os usuários as possam perceber. 

Diretriz 1.1 - Alternativas em Texto 
Fornecer alternativas em texto para todo o conteúdo não textual de modo que o 

mesmo possa ser apresentado de outras formas, de acordo com as 

necessidades dos utilizadores, como por exemplo: caracteres ampliados, 

braile, fala, símbolos ou uma linguagem mais simples. 

Diretriz 1.2 - Mídia Dinâmica ou Contínua 
Fornecer alternativas para conteúdo em multimídia dinâmica ou temporal. 

Diretriz 1.3 - Adaptável 
Criar conteúdo que possa ser apresentado de diferentes formas (por ex., um 

esquema de página mais simples) sem perder informação ou estrutura. 

Diretriz 1.4 - Distinguível 
Facilitar aos usuários a audição e a visão dos conteúdos nomeadamente por 

meio da separação do primeiro plano do plano de fundo. 

Princípio 2 – Operável 

Os componentes da interface do usuário e a navegação têm de ser operáveis. 

Diretriz 2.1 - Acessível por Teclado 
Fazer com que toda a funcionalidade fique disponível a partir do teclado. 
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Diretriz 2.2 - Tempo Suficiente 
Proporcionar aos usuários tempo suficiente para lerem e utilizarem o conteúdo.  

Diretriz 2.3 - Convulsões 
Não criar conteúdo de uma forma que se sabe que pode causar convulsões.  

Diretriz 2.4 - Navegável 
Fornecer formas de ajudar os usuários a navegar, localizar conteúdos e 

determinar o local onde estão.  

Princípio 3 – Compreensível 

A informação e a utilização da interface do usuário têm de ser compreensíveis. 

Diretriz 3.1 - Legível 
Tornar o conteúdo textual legível e compreensível.  

Diretriz 3.2 - Previsível 
Fazer com que as páginas web apareçam e funcionem de forma previsível.  

Diretriz 3.3 - Assistência na Inserção de Dados 
Ajudar os usuários a evitar e a corrigir os erros. 

Princípio 4 – Robusto 

O conteúdo deve ser suficientemente robusto para ser interpretado de forma 

fiável por uma ampla variedade de agentes de utilizador, incluindo as 

tecnologias de apoio. 

Diretriz 4.1 - Compatível 
Maximizar a compatibilidade com os agentes de usuário atuais e futuros, 

incluindo as tecnologias assistivas. 

WAY-ARIA 

Com o surgimento das aplicações de Internet ricas (Rich Internet Application - 

RIA) as páginas da web deixaram de ser uma grande massa de informação 

‘estática’ e ganharam interatividade. Junto com a interatividade surgiram 
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diversos problemas relacionados com a acessibilidade dessas aplicações web 

que não podiam mais ser contornados apenas com as recomendações do 

WCAG. O uso de tecnologias como Flash, Javascript, entre outras, inviabilizou 

diversos usuários a terem acesso a conteúdos dinâmicos. Uma tentativa de 

melhorar esse cenário foi a criação do Accessible Rich Internet Application 

(WAI-ARIA) 1.0. O WAI-ARIA 1.0 trata-se de um documento com diretrizes que 

foram concebidas para permitir que um desenvolvedor web implemente de 

forma adequada os comportamentos da interface do usuário e informações 

estruturais e dinâmicas (criadas via script) que serão acessadas via tecnologias 

assistivas (W3C, 2014). 

Diferente do WCAG 2.0 o WAY-ARIA 1.0 possui um conteúdo muito técnico, 

voltado para desenvolvedores, no qual são definidos basicamente três tipos de 

elementos: Papéis ou funções (roles), estados (states) e propriedades 

(properties). O primeiro elemento role foi organizado de forma taxonômica 

seguindo critérios de Resource Description Framework (RDF) e Web Ontology 

Language (OWL). Essa organização descreve detalhes como, tipos, contextos 

de aplicação, atributos e estados disponíveis, entre outras diversas 

informações referentes aos papéis definidos. Já os outros dois elementos são 

fazem parte de uma coleção de estados e propriedades que são usados para 

dar suporte às API (Application Programing Interface) de acessibilidade – estas 

são um conjunto de relações capazes de informar às tecnologias assistivas 

(ex.: Leitor de telas) dados sobre objetos e eventos que acontecem na interface 

do usuário - de várias plataformas presente em sistemas operacionais diversos 

(ex.: Windows, Linux10, ...). 

Vários movimentos argumentam a favor dos direitos das pessoas com 

deficiência e do desenvolvimento de recursos de acessibilidade para as 

mesmas. Existem leis e normas que estabelecem critérios e oferecem diretrizes 

de como projetar e executar a acessibilidade em construções, em serviços de 

utilidade pública, em aplicativos e sites de Internet, entre outras áreas de 

                                            

10 Sistemas operacionais de computadores de mesa e notebooks de maior popularidade 
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atuação. Porém de acordo com Henry (2002), a motivação para a 

acessibilidade é frequentemente limitada a cumprir essas normas e diretrizes 

de acessibilidade. Muitas vezes, os esforços são direcionados aos aspectos 

técnicos da acessibilidade fazendo com que o aspecto da interação humana 

seja perdido. Paciello (apud Quesenbery, 2009) considera que apesar do 

estabelecimento de padrões ser importante para o desenvolvimento da 

acessibilidade, os esforços devem estar direcionados para a experiência do 

usuário em primeiro lugar. A acessibilidade significa mais do que apenas 

remover barreiras. É preciso pensar sobre os perfis de pessoas com diferentes 

tipos de necessidades e como oferecer-lhes uma experiência tão boa quanto a 

qualquer outra pessoa. (Quesenbery, 2009) 

2.3 Design de interação 

De acordo com Monteiro (2012), a prática do design está ligada ao ato de 

resolver problemas dentro de um conjunto de restrições. A natureza do 

problema é o fator que estabelece em que área do design o profissional atua. 

Independente das atividades que vão ser realizadas, todas elas devem servir a 

um propósito, um objetivo definido. 

Enquanto não se conseguir responder de forma clara “por que estamos 

fazendo isso?” não se pode solucionar nenhum problema ou projetar algo. 

Monteiro (2012) ainda defende ser responsabilidade do designer participar da 

formulação e esclarecimento das metas, argumentando que qualquer atividade 

que lhe ajuda a realizar suas tarefas faz parte de seu trabalho: 

“Depois de estabelecer os objetivos do projeto, é necessário reunir o 

máximo de informação possível para se certificar de que você está 

projetando uma solução que vai cumprir essas metas. Você 

simplesmente não pode projetar sem pesquisar o contexto. Assim 

como você não pode construir uma casa sem examinar o solo” 

(MONTEIRO, 2012). 

De modo geral, quando projeta-se algo para outrem procura-se criar soluções 

que atendam às necessidades dessas pessoas e tragam algum benefício ou 

facilidade em suas atividades cotidianas. Para que isso aconteça de forma 
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eficaz, toda informação adquirida deve ser reunida e utilizada para dar forma ao 

artefato ou sistema. Para investigar o fenômeno em questão nesta dissertação, 

foi necessário compreender os conceitos do design de interação e suas 

aplicações. Para Rogers et al (2013), o design de interação é “projetar produtos 

interativos para apoiar o modo como as pessoas se comunicam e interagem 

em sua vida cotidiana, seja em casa ou no trabalho”. Produtos interativos são, 

de forma genérica, todas as classes de sistemas interativos, incluindo 

tecnologias, ambientes, ferramentas, aplicativos, serviços e dispositivos. 

 A Figura 2.2 ilustra a multidisciplinaridade do DI e suas diversas aplicações:  

Figura 2.2 – “Relação entre disciplinas acadêmicas, práticas de design e campos interdisciplinares que 

abordam o design de interação (setas com duas pontas significam sobreposição).” 

 

Fonte: (ROGERS, SHARP e PREECE, 2013) 

2.3.1 Processo de design de interação 

De acordo com Rogers et al (2013), as etapas do processo de design de 

interação devem ser complementares entre si e executadas quantas vezes 

forem necessárias. A estrutura básica de um processo de DI envolve quatro 

atividades fundamentais: 

1. Estabelecer requisitos; 
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2. Criar alternativas de design; 

3. Prototipar; e 

4. Avaliar. 

Apesar das diversas metodologias de projeto possuírem característica distintas, 

determinadas diferenças metodológicas surgem ao investigar o problema por 

ângulos diferentes. De acordo com o contexto do projeto, algumas técnicas 

podem trazer resultados mais satisfatórios que outras, existindo também a 

possibilidade de aplicar-se duas ou mais abordagens de forma complementar. 

O importante nesse aspecto da pesquisa é compreender que boa parte dos 

métodos têm a oferecer perspectivas metodológicas diferentes sobre a 

elaboração de um projeto interativo e devem ser analisadas para trazer ao 

pesquisador o conhecimento de quais os contextos mais adequados para cada 

metodologia. Para este trabalho foram estudados conceitos da interação 

humano-computador, usabilidade, design centrado no usuário e experiência do 

usuário. 

Rogers et al (2013) argumentam que, até o momento, não há uma teoria 

unificadora ou um framework que possa ser facilmente aplicado por designers 

de interação de forma genérica. No entanto, existem vários métodos de design 

experimentados e testados, e muitos resultados de pesquisas relevantes, que 

podem ser utilizados como referência. 

2.3.2 Interação Humano-Computador 

Apesar do conceito do design de interação ter uma abrangência ampla, este 

trabalho tem uma ênfase maior na área da Interação Humano-Computador 

(IHC). A IHC aborda o design, a avaliação e a implementação de sistemas de 

computação interativos para uso humano, além de estudar fenômenos 

importantes que os rodeiam (Rogers et al, 2013). Em outras palavras, esta área 

do conhecimento está concentrada em investigar a maneira como as pessoas 

interagem com recursos computacionais no seu dia-a-dia. Notebooks, 

videogames, tablets, smartphones e desktops são considerados computadores, 
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cada um com suas características e aplicações específicas. Esses dispositivos 

permitem estabelecer contato com outras pessoas utilizando diversas formas 

de comunicação, além de possibilitar a realização de outras inúmeras tarefas, 

desde as mais simples, como ler um texto e escutar uma música, até as mais 

complexas como controlar máquinas de uma usina hidroelétrica, criar/editar 

imagens ou vídeos, entre outras. 

2.3.3 Usabilidade 

Nilsen (2012) define a usabilidade como um atributo de qualidade que avalia a 

facilidade de utilizar interfaces. A palavra usabilidade também se refere aos 

métodos aplicados durante o processo de design para facilitar o uso das 

interfaces. Nesse sentido pode ser definida por cinco elementos de qualidade: 

1. Apreensibilidade - Analisa quão fácil é, para os usuários, realizarem 

tarefas básicas na primeira vez que se deparam com a interface; 

2. Eficiência - Avalia quão rápido os usuários podem executar tarefas, 

depois que aprenderam a usar a interface; 

3. Memorização11 - Considera a facilidade de restabelecer a proficiência 

quando os usuários voltam para o produto após um período sem usá-lo; 

4. Erros - Examina quantos erros os usuários cometem, quão grave são 

esses erros, e quão fácil é se recuperar desses erros; e 

5. Satisfação - Investiga quão agradável é usar a interface. 

Nilsen (2012) ainda destaca que há muitos outros atributos de qualidade 

importantes, mas o principal é a utilidade – tratada à parte da usabilidade – que 

está atrelada à funcionalidade do produto. A utilidade é o elemento responsável 

por responder se o produto faz o que os usuários precisam. Usabilidade e 

utilidade são igualmente importantes e, juntas determinam se um produto é útil. 

                                            

11 O termo utilizado por Nilsen (2012) poderia ser traduzido como “Memorabilidade” mas parece ser uma 
palavra um tanto complicada de se entender ou de ser aplicada na língua portuguesa. 
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Define-se utilidade como sendo o fornecimento dos recursos que o usuário 

precisa. Em seguida a usabilidade é quão fácil e agradável de usar são esses 

recursos. E por fim, um design é útil quando se soma usabilidade e utilidade. 

Para o autor pouco importa se algo é fácil de usar, se não é o que o usuário 

precisa; e completa contra argumentando com o cenário oposto, no qual se o 

sistema permite o usuário fazer tudo o que quiser, não significa 

necessariamente que ele seja bom, pois nada garante que não existam 

problemas de usabilidade, por exemplo. 

Com a popularização dessa abordagem aos poucos foram aparecendo 

métricas para definir o que seria uma boa usabilidade numa página web ou 

aplicativo. Entre essas medidas surgiu uma suposição que propõe a redução 

da quantidade de cliques ao se navegar num site ou realizar uma tarefa por 

meio de um programa. Essa ideia parece ser baseada no argumento de que se 

tem poucos cliques, então a interação é simples e rápida, se a interação é 

simples e rápida, então é fácil de usar e vai agradar os usuários. 

Krug (2006) explica que web designers e outros profissionais da área já 

desperdiçaram muito tempo debatendo quantos cliques são necessários para 

se realizar uma tarefa ou chegar em qualquer sessão de um site. Baseado 

nesse cenário ele chegou a definir uma das suas leis da usabilidade: “Não 

importa quantas vezes eu tenha que clicar, desde que cada clique seja uma 

escolha óbvia e despercebida”. 

2.3.4 Design centrado no usuário 

O termo design centrado no usuário surgiu na década de 80, das pesquisas 

realizadas por Donald Norman na Universidade da Califórnia, em São 

Francisco e tornou-se bastante popular após o lançamento do livro User-

Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction 

(NORMAN e DRAPER, 1986). Keates et al (2006) definem o termo design 

centrado no usuário como sendo “Um método para projetar a facilidade de uso 

em um produto, envolvendo os usuários finais em todas as fases de concepção 

e desenvolvimento.”; Já Garrett (2011) pontua que o conceito do design 
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centrado no usuário é muito simples: trata-se de levar o usuário em conta a 

cada momento do desenvolvimento de um produto. 

Os dois conceitos se interpretados de forma literal podem levar a 

compreensões equivocadas: a primeira definição pode denotar uma abordagem 

ativa, na qual o usuário atua de forma participativa em todas as etapas; já o 

segundo entendimento pode apresentar um posicionamento passivo, no qual o 

designer deve apenas se importar com usuário, sem necessariamente haver 

participação do mesmo. Rogers et al (2013) discutem os diferentes níveis de 

participação do usuário em projetos e os princípios de uma abordagem de 

design centrado no usuário. Desde as perspectivas mais participativas às mais 

passivas, existem características que influenciam na definição do papel do 

usuário no projeto. Assim como vários outros elementos do design, não é 

possível estabelecer uma medida de envolvimento mínima ou máxima, errada 

ou correta, toda escolha vai de acordo com as possibilidades e caráter do que 

se está projetando. 

Pode-se, por exemplo, realizar investigações de cunho etnográfico, no qual o 

pesquisador realiza um estudo aprofundado sobre determinado público-alvo. As 

características dessa abordagem são o tempo e os custos de realização, que 

geralmente são altos, e como resultado se obtém um material rico em detalhes. 

Mas nem todo projeto precisa de tantos pormenores, ou não possui orçamento 

e prazo para o mesmo. Sendo assim esse modelo não faz sentido ser aplicado. 

Enquanto existem técnicas menos custosas, mais rápidas e que geram uma 

quantidade de informações suficiente para que o projeto seja concebido de 

forma consistente com as necessidades dos usuário e os objetivos de negócio. 

Pode-se concluir que o design centrado no usuário é uma abordagem projetual 

na qual o usuário-final representa o papel central em todas, ou na maioria das 

etapas de um projeto de um produto interativo, seja de forma ativa 

(participativa) ou de forma passiva (sendo consultado e/ou analisado). No 

entanto, o conceito de envolver o usuário de alguma forma ao ato de projetar 

não é recente nem pertence apenas à área da IHC. Outras áreas, como por 

exemplo, arquitetura e design de produtos existem pesquisas com pessoas, 
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geralmente possíveis clientes, na tentativa de entender suas necessidades e 

desejos para criar e projetar objetos/produtos/ambientes que os satisfaçam. A 

essência do design centrado no usuário já era aplicada em outras áreas de 

conhecimento, então por que tornou-se um movimento tão forte nos dias 

atuais? Para responder essa pergunta faz-se necessário delinear o contexto 

sobre o surgimento do design centrado no usuário e sua importância para a 

área de tecnologia da informação e comunicação. 

No momento em que a computação se popularizava e ganhava espaço dentro 

do mercado varejista, as empresas fabricantes de computadores eram 

compostas majoritariamente por pesquisadores das ciências exatas, que 

projetavam soluções baseados em suas próprias concepções. Com o 

surgimento do trabalho seminal de Norman e Draper (1986), ficou explícito que 

conceitos das ciências humanas e sociais, e também das ciências biológicas, 

deveriam ser inseridos no contexto tecnológico computacional. Norman e 

Draper (1986) defendem que a tecnologia tem o poder de mudar a interação e 

as políticas sociais, para melhor ou pior; que a abordagem do design centrado 

no usuário é apenas um dos aspectos da interação humano-computador e que 

a multidisciplinaridade desta área precisa do apoio de várias outras 

perspectivas, como a inteligência artificial, antropologia, sociologia, linguística 

entre outras. O conceito ganhou popularidade levando pesquisadores e 

companhias de desenvolvimento de software a se envolverem com as ideias 

elaboradas pelos autores em questão. O movimento ganhou força e a proposta 

de Norman e Draper (1986) veio a se estabelecer como termo por meio das 

palavras ‘design centrado no usuário’. 

2.3.5 Experiência do usuário 

Para Garrett (2011), o DCU está ligado fundamentalmente com a experiência 

do usuário, e exige que cada decisão em relação às características do produto, 

seja tomada de forma consciente: 

“Quando pensarmos na experiência do usuário, deveremos dividi-la 

em vários elementos; ao observar esses elementos de várias 
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perspectivas, será possível afirmar que conhecemos as implicações 

de nossas decisões”. 

A experiência do usuário trata do sentimento que as pessoas desenvolvem em 

relação a produtos/serviços e envolvem uma infinidade de aspectos como 

usabilidade, funcionalidade, estética, conteúdo, diversão, idade, deficiência, 

identidade cultural. “Todo produto que é usado por alguém produz uma 

experiência de usuário: livros, garrafas de ketchup, poltronas reclináveis, 

suéteres cardigan” (GARRETT, 2011). A experiência do usuário aborda os 

pontos mais subjetivos do ato de usar, ter ou desejar um produto ou serviço, 

investigando os sentimentos despertados nos usuários envolvidos nesse 

contexto. Ao se pensar na experiência do usuário lida-se com um ambiente 

impreciso e difícil de se mensurar, pois são inúmeros fatores que influenciam e 

sofrem influência da percepção do usuário e da forma como eles interpretam 

suas experiências e constroem suas expectativas. 

Segundo Garrett (2011) 

“... O design do produto é ditado pela sua funcionalidade - ou, como 

designers, algumas vezes colocam, "a forma segue a função." Essa 

abordagem faz todo o sentido para o funcionamento interno de um 

produto, ou seja, as peças escondidas de um usuário. Mas quando se 

trata das partes de um produto que são visíveis ao usuário - botões, 

displays, rótulos e assim por diante - a forma ‘correta’ não é ditada 

pela funcionalidade. Em vez disso, é ditada pela psicologia e pelo 

comportamento dos próprios usuários.” 

Rogers et al (2013) afirmam que, ao se considerar o design de um produto 

interativo, é importante levar em consideração onde e por quem ele será 

utilizado. A adoção de medidas padronizadas durante o projeto podem 

acarretar em diversos problemas de utilização. As pessoas possuem 

experiências e particularidades que as levam a entender e comportar-se de 

formas distintas com o mundo ao seu redor: 

“Entender as diferenças entre as pessoas também pode ajudar 

designers a entenderem que o tamanho único não serve para todos. 
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Ou seja, o que funciona para um grupo de usuários pode ser 

totalmente inadequado para outro.” Rogers et al (2013) 

A Figura 2.3 expressa de forma visual, o processo do design da experiência do 

usuário. O qual divide a fase de estabelecimento dos requisitos, do processo de 

DI, em duas etapas, a pesquisa com usuários e a análise dos dados para a 

identificação de oportunidades de design. 
Figura 2.3 – Processo de desenvolvimento de um projeto UX. 

 
Fonte: http://thumbnails-visually.netdna-ssl.com/ux-process_538ff5086b79f.jpg 

2.4 Pesquisa qualitativa 

Merrian (2009) defende que, quando há o interesse em conhecer mais sobre as 

práticas de outrem, ou até mesmo de melhorar essas práticas, deve-se 

conduzir um estudo que levante questionamentos. Diante esse contexto deve-

se investigar o fenômeno por meio de uma pesquisa com características 

qualitativas. E complementa afirmando que pesquisas que envolvem 

descobertas, percepções e compreensão a partir do ponto de vista daqueles 

que estão sendo estudados, estão comprometidas em fazer a diferença na vida 

das pessoas. Na seguinte situação hipotética a autora exemplifica seu conceito 

diferenciando uma pesquisa quantitativa de uma qualitativa: Se uma pesquisa é 

realizada com a intenção de saber quantos professores aposentados retomam 

atividades relacionadas ao ensino de forma autônoma, esse estudo possui uma 

característica quantitativa, pois tenta contabilizar elementos de um cenário 
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específico. Enquanto que, uma abordagem qualitativa foca em saber como 

acontece o processo de adaptação ao novo estilo de vida como aposentado, 

quais razões estão envolvidas na decisão de retomar atividades de ensino, 

entre outros interesses. 

2.4.1 Características da pesquisa qualitativa 

A pesquisa qualitativa possui quatro características básicas: 

• Foco no significado e no entendimento 

As intenções gerais de uma pesquisa qualitativa é alcançar o conhecimento 

de como as pessoas dão sentido às coisas e fatos, delinear o processo de 

significação e descrever como as pessoas interpretam suas experiências. 

“Pesquisadores qualitativos estão interessados em entender como as 

pessoas interpretam as suas experiências, como elas constroem seus 

mundos e qual sentido atribuem às suas experiências.” (MERRIAM, 

2009) 

• Pesquisador como principal instrumento de pesquisa 

Numa pesquisa qualitativa o pesquisador desempenha o papel de 

instrumento fundamental de coleta e análise de dados. Ainda não existe 

instrumento de pesquisa capaz de substituir a percepção e capacidade de 

interpretação de um ser humano. Nesse ponto é indiscutível a necessidade 

de ter o pesquisador como ferramenta de estudo, porém sua participação 

influencia de forma tendenciosa e subjetiva a forma como a pesquisa é 

direcionada e até interpretada. Diante disso cabe ao pesquisador tomar as 

medidas apropriadas para diminuir a influência de suas concepções sobre os 

resultados do estudo. 

• Processo indutivo 

Pesquisadores qualitativos, geralmente, comprometem-se com certos 

aspectos da investigação, pois determinadas teorias possuem lacunas ou 

falham em explicar de forma adequada o fenômeno em estudo. Fatos como 
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esses corroboram para um processo de investigação indutivo, ou seja, o 

pesquisador busca informações para construir conceitos, hipóteses ou 

teorias, no lugar de testar hipóteses de forma dedutiva, como acontece em 

pesquisas com perspectivas positivistas. 

• Descrição rica (minuciosa e plural) 

Geralmente o produto final de uma pesquisa qualitativa é um documento 

amplamente descritivo, repleto de detalhes e com informações 

diversificadas. Textos e imagens são utilizados para transmitir o que o 

pesquisador compreendeu sobre o fenômeno, apoiando seus pontos de vista 

com citações das informações adquiridas por meio das entrevistas, 

documentos, observações e outras técnicas de coleta de dados. 

2.4.2 Tipo de pesquisas qualitativas 

Merrian (2009) define sete tipos de pesquisas qualitativas de acordo com suas 

características: 

• Pesquisa qualitativa básica 

• Pesquisa qualitativa crítica 

• Análise narrativa 

• Fenomenologia 

• Etnografia 

• Teoria fundamentada 

• Estudo de caso qualitativo 

2.4.3 Estrutura da pesquisa qualitativa 

Merriam (2009) elaborou um esquema básico para pesquisas qualitativas, com 

diretrizes genéricas para realização de investigações. A autora, porém, explica 

que cada estudo é único e possui particularidades que influenciam na estrutura 

e  direcionamento do mesmo, podendo apresentar uma formatação diferente da 

apresentada em seu modelo, sem necessariamente prejudicar a qualidade do 

trabalho realizado. Que são: definição do estudo, desenho do estudo, 
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amostragem, coleta de dados, análise dos dados, estudo piloto, validade e 

credibilidade, viés do pesquisador e pressupostos e por fim questões relativas 

à tradução. 

• Definição do estudo – Deve ser apresentada uma introdução sobre qual 

o problema e a proposta do estudo, seguidos pelas questões guia da 

pesquisa. 

• Desenho do estudo – Nesse ponto deve ser explicado a perspectiva 

filosófica subjacente da pesquisa e as características de um estudo 

qualitativo. Também deve ser explicado o porque da abordagem 

qualitativa ser a mais apropriada para o contexto da pesquisa. 

• Amostragem – Argumentar sobre os critérios de seleção de indivíduos 

inseridos no perfil do público alvo da pesquisa e a forma de 

recrutamento dos mesmos. Em pesquisas qualitativas a amostragem é 

realizada de forma intencional, ou seja, as pessoas que participarão da 

pesquisa não são escolhidas de forma aleatória. Amostragens 

probabilísticas permitem o pesquisador generalizar resultados, porém a 

generalização está associada a um entendimento estatístico, fato que 

não é necessário ou até mesmo justificável em uma pesquisa qualitativa, 

principalmente por não fazer parte dos objetivos de estudos dessa 

natureza. 

• Coleta de dados – Deve-se informar os métodos de coleta de dados que 

serão utilizados na pesquisa (ex.: Entrevistas e observações) e explicar 

como serão realizados. 

• Análise dos dados – O pesquisador deve informar em que consistirá o 

conjunto de dados (ex.: Transcrições de entrevistas e anotações de 

observações); e como os dados serão/foram analisados. 

• Estudo piloto – Caso seja aplicado um estudo piloto ou se tenha a 

intenção de conduzir um, o pesquisador deve expor o aprendizado 

adquirido ou o que espera aprender com a aplicação do mesmo. 
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• Validade e credibilidade – Quais recursos e estratégias serão/foram 

utilizadas para garantir a confiabilidade dos achados. 

• Viés do pesquisador e pressupostos – O pesquisador deve esclarecer 

suas suposições e quais são seus possíveis vieses. 

• Questões relativas à tradução – Por fim, este tópico aborda pesquisas 

que envolvem a tradução de dados coletados em outros idiomas; e 

estratégias para minimizar problemas relacionados ao processo de 

tradução. 

2.4.4 Triangulação 

A pesquisa qualitativa trabalha com questões relacionadas à percepção e à 

interpretação do pesquisador, afinal, o mesmo atua como principal ferramenta 

do estudo. Resultados baseados em percepções e interpretações são 

passíveis de subjetividade levando-os a uma possível ausência de 

confiabilidade. Existem recursos para garantir às investigações qualitativas 

mais credibilidade e validade, sendo um deles a triangulação. Flick (2009) 

define a triangulação como sendo a “combinação de diferentes métodos, 

grupos de estudo, configurações locais e temporais, e diferentes perspectivas 

teóricas ao lidar com um fenômeno”. A triangulação foi concebida como uma 

estratégia para a validação dos resultados obtidos com a aplicação de métodos 

individuais. Pode ser usada para descrever e formalizar relações entre uma 

pesquisa qualitativa e quantitativa; pode ser uma estratégia para promover a 

qualidade da pesquisa qualitativa; mas também pode ser uma abordagem para 

fazer uma pesquisa qualitativa de forma adequada. Por fim o autor 

complementa afirmando que o foco da triangulação vem adquirindo um sentido 

mais rico, agregando conhecimento aos estudos fazendo-os ultrapassar as 

(limitadas) potencialidades epistemológicas da aplicação do método individual. 

Denzin (apud, Flick 2009) distingue quatro abordagens de triangulação: 

• Triangulação de dados - Basicamente refere-se ao uso de diferentes 

fontes de dados e possui três subcategorias: Tempo, espaço e pessoas, 
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os quais demandam de forma proposital e sistemática uma coleta de 

dados em configurações diferentes de períodos (datas), lugares e 

pessoas, respectivamente; 

• Triangulação de pesquisadores - Esta abordagem demanda o 

envolvimento de diferentes observadores ou entrevistadores para 

detectar ou minimizar o viés decorrente do pesquisador como pessoa. 

Não implica numa simples divisão de tarefas ou delegação de atividades 

de rotina, mas sim uma comparação sistemática das influências de cada 

investigador sobre as questões e resultados da pesquisa; 

• Triangulação de teoria - O objetivo, neste caso, é ampliar as 

possibilidades de produção de conhecimento, abordando os dados com 

múltiplas perspectivas e hipóteses em mente. Várias perspectivas 

teóricas podem ser colocadas lado a lado para serem avaliadas em 

relação a utilidade e potencial de produção de conhecimento; e 

• Triangulação de método - Nessa abordagem existem duas categorias, 

‘dentro do método’ (within-method) e ‘entre métodos’ (between-method). 

O primeiro caso pode ser exemplificado pelo uso de diferentes 

subescalas para medir um item em um questionário. O segundo sugere 

a combinação do questionário com uma entrevista semiestruturada, por 

exemplo. 

2.5 Considerações finais 

Com esse estudo foi possível perceber que há poucos trabalhos na área de 

acessibilidade relacionados ao uso de e-mails e que o crescimento dos estudos 

relacionados à acessibilidade ainda é bastante pequeno. Também pode-se 

afirmar que os  boa parte das investigações não abordam a problematização de 

forma consistente e/ou não se dedicam à aplicação de uma metodologia para 

solucionar os problemas encontrados. Não obstante é importante pontuar que 

foram encontrados alguns trabalhos que envolvem a problematização de forma 

consistente, apesar de não chegar à propostas de soluções de fato. Enquanto 

outros se dedicaram a solucionar problemas, de forma teórica – por meio de 
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recomendações –, que algumas vezes foram deduzidos por meio da leitura de 

outros trabalhos, ou por avaliações de especialistas, fatos que podem gerar 

determinados ruídos sobre o entendimento do problema. Por fim, da revisão 

sistemática não foi possível encontrar exemplos de trabalhos que levaram o 

projeto até as fases finais de implementação de uma solução e a realização de 

testes da mesma. 

Dessa forma este trabalho se propõe a realizar um estudo mais completo, no 

qual será realizada uma investigação do contexto (definido anteriormente) em 

busca de problemas, selecionar e solucionar um problema de forma consistente 

por meio de uma abordagem de design de interação (DI). 

Com o avanço das tecnologias computacionais, houve um notável crescimento 

de iniciativas atuando no desenvolvimento de recursos que  promovem a 

acessibilidade digital para pessoas com deficiência visual, assim como para 

outras deficiências. O processo de democratização do acesso à informação 

junto à ampliação das capacidades comunicativa e participativa das pessoas 

também seguiu esse avanço. 

Apesar dessa evolução, ainda existem muitos aspectos do cotidiano das 

pessoas com deficiência que não foram envolvidos pelos braços da 

acessibilidade. Alguma particularidades não aparecem de forma latente pois 

são imperceptíveis para pessoas que não possuem deficiência visual. Por 

exemplo, apesar dos leitores de tela que auxiliam pessoas cegas ou com baixa 

visão utilizarem um computador e navegar na Internet serem muito avançados, 

não são capazes de ser utilizados numa página web mal construída, com 

imagens desempenhando papel de texto em botões entre outras medidas 

paliativas que apenas facilitam (de forma relativa) o trabalho dos 

desenvolvedores. 

Outros aspectos também participam deste contexto, o desenvolvimento de leis 

e normas que incentivam a inclusão social e a acessibilidade. Mesmo que a 

realidade não seja tão favorável em algumas localidades quanto em outras, é 

notável o impacto positivo que a ampliação das capacidades dessas pessoas 
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oferece para elas mesmas e para a sociedade em que convivem. Pesquisas 

sobre acessibilidade têm apresentado conceitos e informações que estão 

orientando a concepção de vários produtos, digitais ou não, possibilitando o 

desenvolvimento de artefatos e soluções que abrangem cada vez mais 

pessoas. Vários princípios dessas áreas de conhecimento foram definidos com 

a finalidade de compreender a diversidade humana e serem aplicados em 

projetos de naturezas diversas. Apesar de Nielsen (2003) argumentar que, a 

usabilidade ideal para usuários com deficiência requer uma interface 

específica, - que por sua vez não é ideal para outras formas adaptadas de 

acesso - defende que é possível e preferível o desenvolvimento de uma 

solução única que tente permitir o uso equitativo. 

Uma interface para usuários cegos ideal, por exemplo, dentro das 

possibilidades tecnológicas atuais, deve ser projetada para a apresentação 

auditiva. Planejar uma interface baseada no feedback sonoro, como é possível 

encontrar em serviços de atendimento por telefone, favorece a usabilidade para 

um possível usuário cego. Esse sistema sonoro é mais efetivo para as 

características desse público alvo, se comparado a ler em voz alta todos os 

elementos que foram projetados para uma apresentação visual baseada em 

telas (como serviços on-line acessados por meio de navegadores e 

apresentados em um monitor); mesmo que existam adaptações que 

consideram suas necessidades. 

Nilsen (2003) reconhece que empresas de pequeno e médio porte não têm 

condições de disponibilizar sites ou software que ofereçam duas formas de 

comunicação para suas interfaces, correndo o risco de criar conflitos de 

sincronização, manutenção de conteúdos entre outros vários problemas 

advindos do desenvolvimento e atualização de várias versões para usuários 

diferentes. Assim sendo, o autor sugere o desenvolvimento de um projeto de 

interface único para várias audiências, como a abordagem mais viável para 

este problema. 

Algumas iniciativas, como criação de leis ou padrões de desenvolvimento, 

visam objetivos mais precisos e técnicos, levando à criação de normas e 
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regulamentações. As intenções dessas iniciativas são muito válidas, trazendo a 

obrigação, em certos casos, da implementação de recursos que promovam a 

acessibilidade. Contudo, existem alguns posicionamentos importantes sobre 

esse assunto. Para Ostroff (2011) padrões de design não são eficazes por si 

só. Normas e regulações, que são parâmetros mínimos, são muitas vezes 

vistos como esforço máximo. A acessibilidade demanda uma integração como 

um processo sustentável inserido na estrutura do projeto e do pensamento do 

design convencional. Esses padrões em muitos momentos transformam o 

processo de inclusão em um critério meramente técnico, levando a tomada de 

decisões equivocadas e erros de projeto grotescos como na Figura 2.4. 

Figura 2.4 – Soluções de acessibilidade mal executadas. 

 
Fonte: http://randomoverload.org/tag/accessibility 

Thatcher et al. (2006) explicam que quando a acessibilidade é inserida no 

projeto desde as fases iniciais, tanto ela se torna mais eficiente quanto o 

esforço para implementá-la é reduzido. Ainda assim é possível desenvolver 

acessibilidade em projetos que se encontram concluídos, porém os resultados 

podem ser insatisfatórios e produzir altos custos. 

Apesar de aplicações equivocadas, existem vários exemplos de iniciativas bem 

sucedidas, nas quais a acessibilidade participa do projeto desde suas fases 

conceituais, quando as características do produto ainda estão sendo definidas. 

O relógio Bradley (Figura 2.5) da empresa Eone foi lançado no site de 
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crowdfunding12, Kickstarter13. O produto possui duas esferas móveis que 

indicam as horas e os minutos e há uma marcação dos números em alto 

relevo. A proposta dos criadores desse relógio é que ele seja funcional e 

atrativo, tanto para pessoas com visão normal como para pessoas com 

deficiência visual. 
Figura 2.5 – Relógio Bradley produzido pela Eone 

 
Fonte: http://www.eone-time.hk/ 

Figura 2.6 – Mapas táteis na Espanha. 

 
Fonte: http://www.accessfriendly.es/en/more-info/our-experience 

Também se tem como exemplos de boas soluções (Figura 2.6) a planta tátil 

tridimensional do sótão do edifício La Pedrera, em Barcelona, e uma placa 

informativa com a representação geográfica da região do rio Ter ao nordeste da 

Espanha. Com um único artefato os designers desses projetos conseguiram 

abranger dois públicos distintos de forma simples e eficaz.  

                                            

12 O termo crowdfunding é aplicado à prática de financiar um projeto ou empreendimento através do 
arrecadamento de várias quantias pequenas de dinheiro proveniente de um grande número de cidadãos 
comuns, normalmente através de sites especializados na Internet. (OXFORD DICTIONARIES). 
13 https://www.kickstarter.com/ 
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A expansão da acessibilidade pode e deve ser mais efetiva. Infelizmente, 

informações tácitas e percepções consideradas óbvias, não são 

compreendidas por todos, interferindo na execução de projetos inclusivos, 

resultando em implementações errôneas e comprometendo a eficiência e 

eficácia da solução. A base de um projeto acessível bem sucedido depende do 

momento em que a acessibilidade é integrada ao ato de projetar junto às 

pessoas que estão envolvidas com o desenvolvimento das soluções. 

Para algumas pessoas acessibilidade digital está relacionada com apenas o 

fato de tornar informações “acessíveis”. Como defendido por alguns autores, o 

aspecto da interação humana deve ser trabalhado com a finalidade de criar 

uma boa usabilidade do conteúdo acessível. 

No que se trata do design de interação, foram visitadas algumas das principais 

abordagens metodológicas que foram desenvolvidas com a intenção de auxiliar 

o ato de projetar soluções que trazem consigo a capacidade de facilitar o 

cotidiano das pessoas por meio do uso de produtos interativos. Diante dos 

autores estudados a metodologia selecionada para ser aplicada na resolução 

do problema descrito no início desta dissertação foi o modelo conceitual de 

Garrett (2011), conhecido também como elementos da experiência do usuário. 

Este método se mostrou muito interessante, principalmente por ter sido 

desenvolvido com a intenção de projetar soluções web diante do paradigma 

emergente durante a ascensão da web 2.0 na qual vivenciou-se a dualidade 

dos sites como interface (software) e como informação (hipertexto). Dessa 

forma a metodologia criada pelo autor será abordada com mais profundidade 

no próximo capítulo. 
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3 Modelo conceitual de Garrett 

No início de sua carreira, Garrett tentou criar um conjunto de definições que 

representassem, de forma geral, conceitos que estavam surgindo – como design da 

informação, arquitetura da informação ou design de interfaces – e que 

expressassem as relações entre eles. Após alguns meses conseguiu elaborar um 

modelo conceitual (Figura 3.1), o qual chamou de elementos da experiência do 

usuário. 

Figura 3.1 – Primeiro diagrama concebido por Garrett. 

 
Fonte: http://www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf 

Ao criar o modelo conceitual, Garrett (2011) argumentou que 

“A Web foi originalmente concebida como um espaço de informação 

hipertextual, mas o desenvolvimento de tecnologias de front-end e back-

end cada vez mais sofisticados tem fomentado a sua utilização como uma 

interface remota de software.” 

Essa característica emergente da web trouxe novas terminologias para tentar definir 

conceitos além da sua aplicação original. Diante desse cenário, Garrett (2000) 

afirma que o objetivo do modelo proposto por ele “é definir alguns destes termos 

dentro de seus contextos apropriados, e esclarecer as relações implícitas entre 

estes vários elementos”. 
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A dualidade percebida pelo autor trouxe uma nova perspectiva para a web, 

evidenciando a necessidade da aplicação de conceitos utilizados no design de 

software no desenvolvimento de páginas web. Utilizando-se de uma metáfora de 

planificação de conceitos, Garrett (2000) elaborou um esquema formado por cinco 

planos: superfície, esqueleto, estrutura, escopo e estratégia. 

 

Esses são os elementos que participam de uma boa experiência do usuário no 

contexto da web, independente da natureza do site, seja ele uma rede social, uma 

página coorporativa, ou um serviço online. Esse esquema oferece uma estrutura 

conceitual para o diálogo sobre a experiência do usuário, propiciando o 

levantamento de problemas e de ferramentas para resolvê-los. 

 

A elaboração dos planos deve ser realizada de baixo para cima, ou seja, do plano 

da estratégia para o plano da superfície. Apesar de cada plano depender do 

anterior, os mesmos não devem ser concluídos de forma isolada. Cada plano tem 

suas características mas pode sofrer influências dos outros acima dele, 

demandando um ajuste ou complemento para manter a experiência do usuário 

consistente. A Figura 3.2 ilustra como a construção dos planos deve ser abordada. 
Figura 3.2 – Abordagem de elaboração dos planos. 

 
Fonte: Garrett (2011) 

Uma característica marcante nesse método é a flexibilidade em relação às etapas 

realizadas em cada plano. Não existem procedimentos bem definidos e com 
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detalhes de aplicação. O autor define os objetivos principais a serem alcançados 

com a construção de cada plano, e sugere várias técnicas auxiliares para atingir os 

objetivos estabelecidos. Fica a critério do(s) designer(s) perceber e decidir quais e 

quantas técnicas devem ser aplicadas em cada etapa para se conseguir definir e 

conceber um produto com um bom projeto de experiência do usuário. 

Os cinco planos do modelo conceitual serão abordados na sequência que devem 

ser elaborados, ou seja: 

1. Estratégia; 

2. Escopo; 

3. Estrutura; 

4. Esqueleto; e 

5. Superfície 

3.1 Estratégia 

Neste plano procura-se responder duas perguntas: o que se quer conseguir com o 

desenvolvimento de um produto? O que os possíveis usuários buscariam nesse 

produto? Ao tentar responder essas questões, a equipe de design está 

estabelecendo os objetivos do produto e as necessidades do usuário. Com 

essas informações pode-se fundamentar cada decisão a ser tomada nos planos 

seguintes, verificando se as mesmas colaboram de alguma forma para que os 

objetivos do produto e as necessidades do usuário estejam sendo alcançadas. 

Os objetivos do produto são formados por metas de negócios, identidade da marca 

e métricas de sucesso. Já as necessidades do usuário podem ser elaboradas a 

partir de técnicas de segmentação de público, pesquisa com usuários, investigação 

contextual, análise da tarefa, focus group, card sorting e criação de personas. 

3.2 Escopo 

Com uma noção clara do que se quer do produto e do que os possíveis usuários 

querem, deve-se descobrir o caminho para satisfazer todos esses objetivos 
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estratégicos. A estratégia torna-se escopo quando as necessidades do usuário e 

objetivos do produto são traduzidos em requisitos específicos que definem o 

conteúdo e as funcionalidades que o produto vai oferecer aos usuários. 

O responsável pela criação do conteúdo deve entrar em contato com stakeholders14, 

usuários finais e buscar informações em diversos tipos de materiais. Nas palavras 

de Garrett (2011) 

“desde um banco de dados ou uma gaveta cheia de recortes de jornais” 

para a elaboração do conteúdo. Sendo necessário em alguns casos o uso 

de sistemas de gerenciamento de conteúdo (content management system - 

CMS). 

Ao comentar sobre os requisitos, Garrett (2011) defende que existem três tipos de 

funcionalidades a serem definidas: as funções sugeridas pelos stakeholders, as 

funções sugeridas pelos usuários finais e as funções que não foram sugeridas por 

ninguém, mas que são necessárias ao projeto. E para definir esse último tipo de 

requisitos, é sugerido realizar brainstormings com grupos multidisciplinares na 

tentativa de extrair novas ideias. 

Para facilitar e enriquecer o processo de definição de requisitos, é sugerido a 

criação de narrativas pequenas e simples, descrevendo como cada persona (criada 

no plano da estratégia) procederia na tentativa de usar algumas funcionalidades 

tentando satisfazer suas necessidades. Ao imaginar o procedimento que os usuários 

podem realizar, é possível descobrir novos requisitos que auxiliarão o usuário a 

atender suas próprias necessidades. 

O autor ainda sugere a criação de um documento de requisitos e propõe algumas 

regras que devem ser usadas em sua confecção. 

• Ser positivo, escrever as sentenças de forma afirmativa no lugar de negativa 

                                            

14 Para o autor a palavra stakeholder representa as pessoas e/ou empresas envolvidas com o projeto e que tem 
o poder de influenciar a tomada de decisões, mas não são necessariamente usuárias do produto a ser 
desenvolvido. 
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Sentença negativa: O sistema não pode permitir a compra de um aparelho celular 

sem a capa de silicone colorida. 

Sentença afirmativa: O sistema direcionará o usuário para a página de capas de 

silicone coloridas caso o mesmo tente comprar um aparelho celular sem capa. 

• Ser específico, detalhar como o requisito deve ser implementado, . 

Sentença genérica: As fotos mais populares serão destacadas. 

Sentença específica: As fotos mais visualizadas na última semana aparecerão no 

topo da página. 

• Evitar termos subjetivos, não utilizar termos genéricos que possibilitem 

interpretações equivocadas. 

Sentença subjetiva: O site deve ter um estilo sério e que demonstre confiança. 

Sentença objetiva: O site deve manter a identidade visual da empresa, seguindo o 

padrão cromático e os estilos gráficos definido no manual de identidade visual. 

Para finalizar a construção do escopo, é preciso categorizar e priorizar os requisitos. 

Para isso deve-se entender a relação entre os requisitos e os objetivos definidos na 

estratégia. 

3.3 Estrutura 

A intenção desta etapa é descrever a forma como as partes, definidas no plano do 

escopo, se encaixam para formar um conjunto coeso. Ou seja, o desenvolvimento 

de uma estrutura conceitual para o site. O design de interação será responsável 

por definir uma experiência bem estruturada para o usuário final, enquanto a 

arquitetura da informação será responsável por agrupar, ordenar e apresentar o 

conteúdo. Ambas disciplinas atuarão na definição de padrões e sequências de 

elementos que serão apresentados aos usuários. Enquanto uma diz respeito as 

opções envolvidas na realização e conclusão de tarefas, a outra lida com as opções 

envolvidas na transmissão de informações ao usuário, respectivamente. 



 

 

63 

O designer deve desenvolver modelos conceituais que expressem como as 

funcionalidades serão usadas pelos usuários e idealizar formas de prevenir, corrigir 

e recuperar possíveis erros cometidos pelos mesmos (Figura 3.3). Para estruturar o 

conteúdo, são sugeridas duas abordagens, ascendente e descendente. Na 

abordagem ascendente o conteúdo é categorizado a partir das informações 

adquiridas no plano do escopo, ou seja, os conteúdos específicos vão sendo 

agrupados em subcategorias e estas são organizadas em categorias maiores. Na 

abordagem descendente a hierarquia é criada a partir das informações adquiridas 

no plano da estratégia, idealizando-se primeiro as categorias e consequentemente 

as subcategorias até as informações específicas, indo do geral para o específico. 

Figura 3.3 – Modelos conceituais de prevenção de erros e hierarquia de conteúdo. 

 
Fonte: Garrett (2011) 

Garrett (2011) também criou um recurso, para auxiliar o processo de elaboração e 

representação dos modelos conceituais e da organização do conteúdo, chamado 

vocabulário visual (Figura 3.4). Esse artefato consiste em um conjunto de elementos 

visuais que simbolizam conceitos envolvidos no processo do design de interação e 

da arquitetura da informação, para elaboração de diagramas que representam as 

características do sistema e suas funcionalidades. 
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Figura 3.4 – Exemplos do Visual Vocabulary desenvolvido por Garrett. 

 
Fonte: Garrett (2011) 

3.4 Esqueleto 

No plano esqueleto, essa estrutura é ainda mais refinada, identificando aspectos 

específicos do design da interface, da navegação e da informação que 

transformarão a estrutura até este momento abstrata em algo concreto. Esses três 

elementos são extremamente interligados. Não é raro encontrar situações nas quais 

um possível problema de navegação envolve o design de interface e/ou o design da 

informação. No entanto, é interessante manter essa separação para poder trabalhar 

os detalhes de forma distintas e entender que um bom projeto de interface não irá, 

por exemplo, resolver os problemas de um projeto de informação medíocre. 

Para Garrett (2011), o design de interface está relacionado com oferecer ao usuário 

a habilidade de realizar tarefas, que foram definidas na especificação e estruturadas 

no design de interação. O design da navegação está relacionado com oferecer ao 

usuário a habilidade de acessar os locais do site. Por meio da navegação, o usuário 

pode perceber a estrutura e se “movimentar” por ela. O design da informação está 

relacionado a comunicar ideias e conceitos ao usuário. Este elemento participa 

diretamente na elaboração da interface e da navegação. 

Neste plano são desenvolvidos wireframes (esboços) da interface (Figura 3.5). Os 

wireframes são esquemas visuais que ajudam no processo de construção da 

interface. Por meio deles é possível posicionar os componentes das páginas e 

estudar qual o layout que mais favorece a satisfação das necessidades dos usuários 

e os objetivos do produto.  
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Figura 3.5 – Exemplo de um wireframe. 

 
Fonte: Garrett (2011) 

3.5 Superfície 

O plano da superfície reúne o conteúdo, as funcionalidades e a estética para 

produzir um projeto refinado que agrada os sentidos ao mesmo tempo que atinge 

todas as metas dos outros quatro planos. Nesse momento é trabalhada a 

experiência sensorial dos usuários. A depender da natureza do projeto, é possível 

trabalhar cada um dos principais sentidos humanos: visão, audição, tato, olfato e 

paladar. 

A grande maioria dos projetos relacionados à construção de sites está relacionada 

principalmente à experiência visual e em seguida à auditiva. Apesar de existirem 

pesquisas em outras áreas, o estímulo de outros sentidos não é possível, ainda. Os 

principais elementos do design visual definidos pelo autor são: a paleta de cores, a 

tipografia, estilos gráficos e a elaboração de padrões dos componentes visuais. 

Garrett (2011) pontua que o desenvolvimento do design visual não deve apenas se 

restringir ao apelo estético, mas se importar com os outros objetivos do projeto, 

como comunicar por meio das cores ou grafismos as sessões de um portal de 

informações, ou distinguir os tipos de produtos. Assim como o uso de contrastes 

pode guiar o olhar do usuário para áreas de possível interesse, entre outras 

situações que o estilo gráfico pode colaborar além da estética. 
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3.6 Considerações finais 

Um dos pontos mais interessantes do modelo conceitual de Garrett, no qual são 

definidos os elementos da experiência do usuário, é a forma como o projeto de um 

serviço ou produto web é fragmentado. Esse desmembramento permite uma 

percepção mais completa do projeto ao mesmo tempo que o torna mais flexível. Os 

cinco aspectos defendidos por Garrett (2011) são distintos, porém complementares, 

e permitem uma exploração aprofundada de cada um, tornando o ato projetar mais 

organizado, mesmo diante da realidade de que os processos de design são 

irregulares e iterativos, nos quais a natureza dos projetos podem exigir manobras 

que envolvam não seguir processos de forma rígida. O autor defende que em vários 

momentos será difícil distinguir se determinada ação pertence à estrutura ou ao 

esqueleto, por exemplo, ou que ao se iniciar a fase da estrutura foi necessário 

mudar alguns pontos do escopo. Essa dificuldade de distinção ou influência 

retroativa é fundamental para se projetar uma boa experiência ao usuário, afinal 

raramente sabe-se tudo sobre o projeto antes de iniciá-lo. É durante seu 

desenvolvimento que novos detalhes vão surgindo e, caso não aconteça a 

adaptação, o produto tem mais chances de falhar diante do mercado. 

Ao iniciar a elaboração das cinco camadas, a equipe de design tem a 

responsabilidade de criar o conceito básico do projeto e fica ao seu critério decidir 

quais técnicas serão mais eficazes no desenvolvimento de cada camada conforme 

as características do projeto como, prazos, orçamento, público alvo, entre outras. De 

acordo com a natureza do problema, cada elemento pode demandar mais ou menos 

esforços. E apesar de ter sido criado para suprir uma necessidade de projetos web, 

os elementos da experiência do usuário podem ser aplicados no desenvolvimento 

de outros produtos interativos, além de páginas de Internet. O modelo conceitual de 

Garrett possui vários detalhes que são difíceis de serem resumidos numa breve 

apresentação como esta. É recomendado para os leitores mais interessados nesse 

método ler o livro “The Elements of User Experience - user-centered design for the 

web and beyond”. 
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4 Aplicação do modelo conceitual de Garrett 

A partir deste momento será apresentado o registro do processo de investigação e 

identificação de um problema assim como o desenvolvimento da solução definida 

neste trabalho, seguindo a abordagem projetual de Garrett (2011). O 

desenvolvimento do projeto se deu de forma irregular e iterativa, no qual algumas 

atividades específicas foram antecipadas, enquanto outras foram postergadas. Por 

ser um processo complexo e não linear, existe certa dificuldade de registrá-lo de 

forma temporal sem perder a legibilidade e a compreensão de seu conteúdo. Dessa 

forma, prezando pela organização e compreensão, foi escolhido apresentá-lo de 

forma linear, como estabelecido por Garrett. 

4.1 Estratégia 

Seguindo as recomendações do autor, o projeto foi iniciado pela camada da 

estratégia. No princípio existia apenas uma hipótese (ou expectativa) em relação ao 

uso de e-mails por pessoas com deficiência visual. Não se tinha dados que 

pudessem apresentar problemas ou embasar qualquer decisão sobre o que 

resolver. Diante disso, foi realizada uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo 

com o objetivo de contextualizar-se os detalhes que circundavam o fenômeno e 

descobrir situações problema. Após a identificação do problema, foi necessário 

estudar suas peculiaridades e entender as necessidades dos usuários. Para isso foi 

realizada uma investigação  contextual seguida de uma análise da tarefa abordando 

como o público em questão costuma utilizar serviços de e-mail. Diante desses 

dados foi possível, finalmente, definir os objetivos do produto ou serviço de forma 

segura e embasada, minimizando assim a margem de insucesso do projeto. 

4.1.1 Pesquisa qualitativa 

A estrutura desta pesquisa foi baseada nas diretrizes oferecidas por Merrian (2009), 

com suas devidas adaptações para o contexto em que foi realizada. 

Definição do estudo 

Como citado previamente, o propósito deste estudo é compreender a maneira como 

pessoas com deficiência visual interagem com as diversas ferramentas de e-mails 
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no seu cotidiano e identificar problemas desse contexto. Dessa forma foram 

formuladas quatro questões que guiaram esse estudo: 

• De que forma as pessoas com deficiência visual utilizam ferramentas de 

gerenciamento e/ou serviços de e-mail? 

• As ferramentas e serviços de e-mail disponíveis no mercado são acessíveis? 

• Existem problema nesse cenário ou aspectos que influenciam de forma 

negativa ou prejudicam o uso dessas ferramentas? 

• Quais são esses aspectos e como atuam de forma desfavorável no cenário 

do fenômeno em questão? 

Desenho do estudo 

Baseado nas características da pesquisa qualitativa citadas anteriormente, é 

possível classificar este estudo como sendo uma pesquisa qualitativa básica. O foco 

desta investigação está em: explorar o fenômeno em questão (o uso de serviços de 

e-mail por pessoas com deficiência visual que utilizam leitores de telas) em busca 

de informações que respondam as perguntas elaboradas acima. A principal fonte de 

dados se deu por meio de entrevistas, que por sua vez foram transcritas e 

analisadas seguindo diretrizes da análise de conteúdo qualitativa definidas por 

Mayring (2000). Foi realizado um piloto para testar a qualidade da entrevista 

planejada. Por se tratar de um público relativamente restrito, toda informação tem 

muito valor. Caso a ferramenta não estivesse adequada para a coleta de dados, 

correr-se-ia o risco de não obter informações relevantes para responder as 

perguntas da pesquisa. Em seguida foram realizadas algumas observações 

complementares para satisfazer alguns critérios da triangulação. 

Validade e credibilidade 

Para possibilitar a confiabilidade dos achados da pesquisa, foi utilizada a estratégia 

de triangulação de dados e de método, buscando confirmar as interpretações do 

processo analítico dos dados. A triangulação de dados se deu por meio de 

entrevistas com colegas de trabalho de alguns participantes; e a triangulação de 
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método por meio de observações associadas ao processo de análise da tarefa 

realizado na etapa posterior. 

Pressupostos 

No início desta pesquisa existiam duas hipóteses sobre o fenômeno em questão. 

Uma dessas hipóteses era a não existência de acessibilidade em aplicativos mobile 

de gerenciamento de e-mails e, consequentemente – a segunda hipótese – uma 

possível demanda do desenvolvimento de uma aplicação de gerenciamento de e-

mails especializado para pessoas cegas ou com baixa visão, para esse tipo de 

plataforma. 

Seleção 

Para realizar a seleção foi preciso definir os atributos essenciais dos participantes e 

em seguida escolher a forma de recrutamento mais adequada para o estudo. 

Os critérios iniciais foram: 

1. Ser uma pessoa com deficiência visual (cegueira ou baixa visão); 

2. Possuir e/ou utilizar computadores e dispositivos móveis com frequência; 

3. Utilizar leitores de telas para interagir com computadores e aparelhos móveis; 

4. Utilizar serviços e ferramentas de e-mail frequentemente; e 

5. Possuir um estilo de vida proativo, ou seja, demonstrar atitudes que 

manifestem um senso de independência, como, trabalhar e/ou estudar, 

deslocar-se pela cidade com autonomia na maioria das vezes, entre outros. 

Os quatro primeiros parâmetros são características indispensáveis para os 

participantes, pois fazem parte do contexto do fenômeno e sem elas não será 

possível investigar de forma precisa o objeto de estudo. O quinto elemento é 

justificado pelo escopo da pesquisa; pois existem pessoas com deficiência que, por 

diversas causas que não cabem a este estudo discutir, não procuram ou entram em 

contato com atividades relacionadas ao desenvolvimento de sua autonomia e 

capacitação profissional. Diante desta realidade foi preciso diminuir os riscos em 

relação à coleta de informações relevantes e experiências significativas para a 
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compreensão do fenômeno. Não obstante, a ausência do fomento da autonomia 

dessas pessoas é um problema sério, passível de investigações e busca de 

resolução, apenas não configura o propósito desta pesquisa. 

Para o recrutamento foi utilizado o modelo de network, que de acordo com Merrian 

(2009) consiste em localizar alguns poucos participantes baseado nos critérios 

definidos, e após entrevistar essas pessoas solicitar a indicação de outras pessoas 

com perfil similar e assim sucessivamente. 

Perfis dos entrevistados 

Os nomes dos participantes e detalhes de seu perfil que permitam a identificação 

dos mesmo foram alterados, com a finalidade de manter a identidade dos 

participantes em sigilo. 

Entrevistado Piloto 

Marcus tem 36 anos, casado, possui dois empregos, sendo um deles em sua área 

de formação superior, publicidade. Demonstra interesse por tecnologia e é bastante 

articulado em relação a acessibilidade. Possui cão guia e desloca-se pela cidade à 

pé ou de ônibus utilizando serviço de taxi com menos frequência. Possui um 

iPhone15 5S e gerencia três contas de e-mail, duas pessoais e outra para fins 

profissionais. 

Entrevistado 1 

Thiago tem 23 anos, solteiro, trabalha em sua área de formação superior, ciência da 

computação, e possui cão guia. Demonstra interesse por tecnologia, gosta de ler 

bastante. Desloca-se pela cidade à pé ou de taxi, utiliza ônibus com menos 

frequência. Possui um iPhone 5 e gerencia duas contas de e-mail, uma pessoal e 

outra para o trabalho. 

                                            

15 Considerado o primeiro smartphone do mercado foi lançado pela Apple Inc. 
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O participante utiliza várias funcionalidades do seu smartphone, desde acessar 

redes sociais como Facebook, Twitter até comprar e ler livros na iBookstore16. 

Utiliza smartphone desde 2010. Relata que no primeiro contato ficou bastante 

impressionado com a interação acessível em touchscreen, algo que considerava 

praticamente impossível. 

Entrevistado 2 

Guilherme possui 39 anos, é casado e pai de um garoto, também cego. Vive na 

RMR (Região Metropolitana de Recife) trabalha na área de educação, dando aulas 

de informática, e coordenando cursos de acessibilidade. Tem formação superior e 

atualmente está concluindo uma pós-graduação. Desloca-se pela cidade de ônibus 

ou à pé com o auxílio de uma bengala. 

Começou a utilizar celular com acessibilidade desde 2006, mas seu primeiro 

smartphone foi adquirido em janeiro de 2014. Apesar de possuir o aparelho há 

quase um ano, afirma que começou a utilizar os recursos de forma mais completa 

recentemente. Acreditava que para o cego era fundamental uma interação tátil. 

Conta que a primeira impressão é muito ruim mas depois que começou a entender a 

lógica de funcionamento, passou a gostar e achar indispensável. 

Entrevistado 3 

Pedro possui 35 anos, é divorciado e mora na Região Metropolitana de Recife. É 

funcionário público e cursa administração. Se desloca pela cidade de ônibus ou à pé 

com o auxílio de uma bengala. 

Começou a utilizar celular com acessibilidade em torno do ano 2000, por meio de 

um aparelho Nokia17 com o sistema operacional Symbiam18. Demostrou ter 

consciência que lida de uma forma um tanto conservadora em relação a atualização 

de algumas tecnologias que utiliza. Mas, mesmo na presença de alguns pequenos 

                                            

16 Serviço de comercialização de e-books da Apple Inc. 
17 Empresa finlandesa de telecomunicações 
18 Sistema operacional para aparelhos móveis desenvolvido pela Nokia 
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problemas, tenta usar alguns artifícios para superá-los. Atualmente utiliza um iPhone 

4 e um Moto G19. 

Entrevistado 4 

Eduardo é um jovem de 26 anos, casado, nasceu no estado de Alagoas e hoje vive 

na RMR (Região Metropolitana de Recife). Está cursando o curso de Direito e 

atualmente trabalha como funcionário público. Mostra muito interesse por tecnologia 

e estuda bastante. Para deslocar-se pela cidade utiliza-se do serviço de transporte 

público ou ocasionalmente de carro, junto com a esposa. 

Começou a utilizar smartphones em 2009, adquirindo um Nokia com o sistema 

operacional Symbian e o software Talks20 instalado, para oferecer acessibilidade. 

Atualmente possui um iPhone 4s e um Motorola Razer D321, além de um tablet 

Android22, mas por possuir uma versão antiga do sistema operacional, não podendo 

usar recursos de acessibilidade nele. 

Entrevistado 5 

Carmem tem 41 anos, é casada e vive na RMR (Região Metropolitana de Recife). 

Atualmente trabalha como funcionária pública. Mostra interesse por tecnologia, mas 

é um pouco insegura em relação à usá-las. Para deslocar-se pela cidade utiliza-se 

do serviço de transporte público ou ocasionalmente de carro e utiliza-se do auxílio 

de uma bengala quando está a pé. 

Está iniciando no uso de dispositivos touch, e sua função principal é usar o 

aplicativo Whatsapp23 para comunicação com pessoas do trabalho e do círculo 

pessoal. Apesar de gostar muito do aparelho que possui, está pensando em adquirir 

                                            

19 Smartphone desenvolvido pela empresa Motorola 
20 Software auxiliar para aparelhos Symbian para pessoas com deficiência visual 
21 Aparelho celular desenvolvido pela empresa Motorola 
22 Sistema operacional desenvolvido pela Google Inc. para smartphones  
23 Whatsapp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo 
celular sem pagar por SMS. https://www.whatsapp.com/?l=pt_br 
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um iPhone, pois ouviu muito comentários positivos sobre a facilidade de uso e os 

recursos de acessibilidade do aparelho. 

Entrevistado 6 

Selma é uma jovem de 27 anos, solteira, vive na RMR (Região Metropolitana de 

Recife). Concluiu o curso de graduação em Direito e atualmente trabalha como 

funcionária pública, mas está se dedicando para passar num concurso de nível 

superior e atuar em sua área de formação. Mostra pouco interesse por detalhes 

técnicos da tecnologia, mas utiliza bastante o computador para estudar e acredita 

ser fundamental para a realização de várias tarefas diárias, que vão desde lazer a 

trabalho. Para deslocar-se pela cidade utiliza ônibus diariamente e quando à pé 

utiliza-se do auxílio de uma bengala. 

Entrevistado 7 

Priscila possui 28 anos, é solteira, vive na RMR (Região Metropolitana de Recife). 

Atualmente trabalha como professora de informática e braile. Mostra interesse por 

atividades artísticas como música e poesia. Para deslocar-se pela cidade utiliza o 

serviço de transporte público e possui um cão guia. Tem bastante familiaridade com 

smartphones e computadores e possui um Moto G. 

Coleta de dados 

A coleta de dados se deu exclusivamente por meio de entrevistas individuais, 

semiestruturadas e presenciais (exceto uma entrevista que por questões 

geográficas foi realizada via Skype24), que foram gravadas em áudio (por meio de 

um aplicativo mobile chamado Recordium25) e transcritas, para análise. Foi criado 

um roteiro básico com perguntas essenciais para o entendimento do contexto. 

Porém, a adaptação do roteiro foi necessária em alguns momentos, mudando-se a 

                                            

24 Skype é um software que permite comunicação pela Internet através de conexões de voz e vídeo. 
https://support.skype.com/pt/faq/FA6/o-que-e-o-skype 
25 Recordium é uma app de gravação desenhada para iPhone, iPad e iPod Touch. 
https://itunes.apple.com/br/app/recordium-gravacao-memorandos/id718873886?mt=8 
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ordem e inserindo novas perguntas, caso algum assunto específico mostrasse 

relevância para a pesquisa. 

Roteiro de entrevista 

As entrevistas foram conduzidas com o propósito de responder algumas perguntas 

que foram divididas em grupos de interesse.  

Grupo 1 – As perguntas do primeiro grupo foram feitas com a intenção de introduzir 

o usuário no contexto da pesquisa e identificar no usuário o perfil desejado para o 

estudo: 

• Possui e utiliza aparelhos mobile do tipo tablet ou smartphone? 

• Há quanto tempo? 

• Quais plataformas já teve contato? 

• Qual(is) aparelho(s) possui atualmente? 

Grupo 2 – O entrevistador procurou sobre como se deu o primeiro contato com os 

dispositivos móveis e tentou extrair informações sobre como o entrevistado percebe 

uso de dispositivos móveis e computadores em seu cotidiano: 

• Quais foram as maiores dificuldades no começo do uso? 

• Para que fins o entrevistado usa seus dispositivos? 

• Quais as principais funcionalidades que chamaram sua atenção ao usar 

dispositivos touch? 

• Quais as semelhanças/diferenças entre usar um smartphone e um 

computador? 

• Como o uso dessas tecnologias melhorou seu cotidiano? 

Grupo 3 – A partir desse ponto, o entrevistador aprofundou-se no uso de e-mails. 

Fazendo questionamentos que trouxessem à tona informações que ajudassem a 

compreender a maneira como o entrevistado usa ferramentas e serviços de e-mail: 

• Com que frequência usa e-mail? 

• Quantas contas tem atualmente, incluindo contas de uso pessoal e 

profissional? 
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• Já usou algum aplicativo para gerenciar e-mails? Quais? 

• Quais serviços de webmail já usou? 

• Quais os principais problemas em administrar mais de uma conta de e-mail? 

e se forem de serviços diferentes existem diferenças? 

• Prefere acessar os e-mails pelo computador ou pelo smartphone/tablet? 

Entrevista Piloto 

Foi realizado um piloto com a intenção de avaliar as perguntas da elaboradas para a 

coleta de dados. Por se tratar de um público relativamente restrito, toda informação 

tem muito valor, caso a ferramenta não esteja adequada para a coleta de dados, 

corre-se o risco de não obter informações relevantes para responder as perguntas 

da pesquisa. 

As perguntas iniciais foram capazes de levantar informações básicas do perfil do 

usuário, além de introduzir o contexto da entrevista e guiar a linha de pensamento 

do participante, como esperado. Na segunda parte da entrevista foi possível 

perceber mais detalhes, pois não se tratavam de perguntas tão objetivas quanto as 

primeiras e davam espaço para explorar outros assuntos adjacentes. No último 

momento da entrevista o participante parecia bem a vontade em falar sobre o tema 

em questão e detalhou vários problemas e experiências pessoais elaborando suas 

respostas de forma mais completa (chegando a ter momentos nos quais a fala do 

participante era bastante prolongada). 

Dessa forma chegou-se a conclusão de que o roteiro da entrevista se mostrou 

adequado para se atingir os objetivos da pesquisa e ao contexto exploratório. Outro 

ponto relevante foi a flexibilidade e liberdade para um diálogo compreensivo e 

esclarecedor, com a escolha de um roteiro semiestruturado. 

Infelizmente a gravação do áudio da entrevista piloto foi perdida por falta de 

conhecimento em manusear a ferramenta Recordium. Apesar do problema 

relacionado à gravação ter acontecido, ainda foi possível extrair um aprendizado 

válido da experiência, pois o problema da gravação poderia vir a acontecer durante 



 

 

76 

as entrevistas futuras, fazendo com que o entrevistador aprendesse a operar o 

aplicativo de forma correta. 

Análise de dados 

A abordagem de análise utilizada neste estudo foi a análise de conteúdo qualitativa 

definida por Mayring (2000). O autor define a análise de conteúdo qualitativa como 

uma abordagem que se utiliza de métodos controlados, para análise empírica de 

materiais escritos inseridos em seus contextos, seguindo regras de análise de 

conteúdo e modelos gradativos, sem incorrer em quantificações precipitadas. Neste 

estudo foi utilizada a análise de sumarização, na qual foram realizadas sessões de 

codificação do conteúdo das entrevistas, iniciando pela codificação aberta, seguida 

da codificação axial e por fim a codificação seletiva. Todas as categorias, regras e 

exemplos estão organizadas no Apêndice B. 

Achados 

Os achados a seguir estão organizados de acordo com as questões guia. 

Questão 1 – De que forma as pessoas com deficiência visual utilizam ferramentas 

de gerenciamento e/ou serviços de e-mail? 

Baseado nos participantes deste estudo, todas as pessoas com deficiência visual, 

que utilizam serviços de e-mail, o fazem majoritariamente via computador. Por meio 

do computador as pessoas, redigem e enviam novas mensagens, conferem a 

chegada de novos e-mails, leem e respondem mensagens, excluem e-mails, 

organizam-nos em pastas (atividade rara, mas possível), realizam buscas por e-

mails antigos e enviam e recebem arquivos anexos. 

O uso de smartphones neste cenário é feito apenas para consultas à caixa de 

entrada e leitura de novos e-mails (algumas vezes pela iminência de uma 

mensagem importante). Foi relatado que o smartphone é bastante ágil nesse 

quesito de leitura, porém o uso para redigir e responder e-mails é bastante raro, pois 

a digitação em dispositivos com tela sensível ao toque é muito lenta, fator que torna 

essas atividades pouco práticas e demoradas. 
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a) – Computadores são superiores aos smartphones em relação à velocidade de 

digitação, por isso são preferidos para escrever, responder e enviar e-mails. 

“Até porque eu não costumo responder muito e-mail por telefone. A 

digitação, apesar de ter uma digitação por voz muito boa no Android, eu 

prefiro fazer isso no computador mesmo. Mais fácil de revisar...” 

Guilherme 

“Como no computador é uma carga muito grande de e-mails, com muitas 

trocas de resposta e ai eu acabo que fico mais à vontade no computador ... 

Eu acho um pouco mais lento visualizar e-mails em grandes proporções no 

smartphone.” 

Eduardo 

“Eu particularmente não gosto de ler e-mails neles, a questão da rapidez do 

computador, ir de um e-mail pro outro, aquela função de localizar e-mails ...” 

Eduardo 

“Eu acho mais rápido digitar, lógico, no computador, sem sombra de 

dúvidas é muito mais rápido, incomparável inclusive.” 

Eduardo 

“Apesar de que eu acredito que o computador seja muito mais ágil para 

muitas tarefas, como estudar, ler textos grandes, digitar” 

Selma 

“O e-mail pelo celular ... não, mas sei que é bem fácil, né? Mas é porque 

talvez seja preguiça, ou falta de tempo. Aí eu uso o e-mail pelo 

computador.” 

Carmem 

“Se bem que e-mail eu uso pouco no smartphone, de modo geral eu uso 

mais pra visualizar os e-mails que chegaram, e tal ... mas e-mail mesmo, de 

forma maciça, é no computador” 

Eduardo 

b) – Smartphones são ótimos aparelhos para ler e consultar informações de forma 

rápida. A maioria das funcionalidades associadas aos aparelhos móveis são 

relacionadas à leitura de documentos, mensagens e textos em geral, conferência de 

novas atualizações de status e acesso rápido à determinadas informações. 
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“Deixa eu ver ... o Skype é um deles, ... Tem também o PDF Pro, que é pra 

leitura de arquivos em PDF, em formato PDF, que eu termino estudando 

por ele, ...” 

Guilherme 

“No iPhone eu uso o que? Uso o Youtube, uso o Facebook, Facebook até 

menos, o Foursquare, eh... WhatsApp, o WhatsApp é sensacional, é 

fantástico.” 

Pedro 

“Porque o principal diferencial é que eu uso meu iPhone pra estudar, pra ler 

livros nele, então uso muito o Kindle, o iBooks, também uso o Facebook o 

Whatsapp, Twitter, e-mail também.” 

Eduardo 

“E outra coisa também que no meu smartphone eu só tenho configurado 

meu e-mail pessoal, porque nele pode chegar qualquer coisa importante e 

dessa forma eu vou estar com ele ali na mão e posso ver rapidinho.” 

Eduardo 

“É um MotoX ... ele tem um recurso bem legal e prático para quem não tem 

muita prática, por exemplo ... posso falar pra ele (o aparelho) ‘Ok, Google 

now, ... gostaria de saber se tem algum restaurante nessa região’, qualquer 

coisa o Google vai lá e busca.” 

Carmem 

“Esse com Android eu só to usando pra Internet, mais especificamente o 

mensageiro instantâneo, esse que tá na moda ... o Whatsapp.” 

Carmem 

“Eu uso o Facebook por motivos óbvios, ... Uso o Whatsapp, é muito mais 

prático para trocar mensagens rápidas do que pelo Facebook ... Eu uso o 

aplicativo de e-mail padrão e o do Gmail ... Quando alguém me manda 

algum material que eu preciso ler, nem sempre eu to em casa, então se 

torna bem prático para mim.” 

Priscila 

c) – Os aparelhos mobile permitem a percepção e, consequentemente, a 

memorização do posicionamento dos controles e componentes dispostos na tela, 

em dispositivos touch com acessibilidade, fato que ajuda na velocidade de interação 

navegacional, beneficiando ações como a verificação de informações. 

“Uma é explorar a tela e procurar decorar mesmo, onde é que ficam as 

coisas. Por exemplo telefone eu sei que fica aqui do lado esquerdo na parte 

de baixo, entendeu?” 
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Pedro 

“Então ele ouve uma coisa que na prática não é bem de fato o que é 

mostrado na tela. Já no caso do smartphone, não. Os botões são 

mostrados na tela e a medida que eles são lidos a pessoa que tá 

enxergando está acompanhando também a onde está aquele botão.” 

Guilherme 

“Eu acho que o toque na tela tem uma facilidade em relação ao 

computador, por exemplo, todos esses dispositivos com acessibilidade eles 

permitem uma exploração na tela, dando a possibilidade de você decorar a 

posição, de mapear e ter uma noção bidimensional da coisa, e ai você tem 

uma noção de onde tá cada aplicativo. Então com um simples toque você já 

localiza ali o aplicativo, sem tirar o dedo da tela e tocando na tela com o 

outro dedo você já abre o aplicativo. Se você quiser fazer determinada 

função colocando o dedo em determinado lugar da tela você já vai abrir ou 

clicar naquela opção do aplicativo.” 

Eduardo 

d) – No computador o gerenciamento de contas de e-mail pode ser realizado de 

duas formas principais, por meio do browser ou através de software especializado 

(Clientes de e-mail). Já nos smartphones, há a predominância dos aplicativos de 

gerenciamento de e-mail nativos dos aparelhos, não houve relatos de acesso via 

browser (aplicativos de acesso www – world wide web). 

“Eu ando com minhas coisas muito sincronizadas, né? Porque eu uso o 

aplicativo de e-mail nativo do celular” 

Priscila 

e) – Dentre os aplicativos de gerenciamento de e-mails os nativos dos smartphones 

são os mais usados 

“Não, eu uso o nativo mesmo. O nativo me responde bem. O pessoal tem 

usado alguns outros dois ou três gerenciadores, mas eu não tenho não. Eu 

não vejo necessidade de usar não.” 

Guilherme 

“Do celular? ... Então eu uso o próprio e-mail do celular, do iPhone.” 

Pedro 

“Porque eu uso o aplicativo de e-mail nativo do celular” 

Priscila 
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Questão 2 – As ferramentas e serviços de e-mail disponíveis no mercado são 

acessíveis? 

Não foram feitas reclamações sobre a acessibilidade de aplicativos (mobile e 

desktop) em relação à acessibilidade, apesar de algumas pessoas pontuarem que 

não conseguiram se acostumar com a forma de navegar de determinados 

aplicativos, acabavam por usar outros disponíveis no mercado. Ou seja, em tese, os 

programas são sim acessíveis, independente da plataforma. Já os serviços de 

webmail gratuitos em sua maioria foram citados com problemas de acessibilidade, 

dentre os mais usados - Gmail, Yahoo! e Hotmail - o Gmail foi considerado um ótimo 

serviço, o Yahoo! apresentou alguns problemas e o Hotmail sofreu duras críticas em 

relação à sua acessibilidade. Por fim os serviços de webmail corporativos, 

geralmente encontrados em instituições públicas como tribunais, foram citados 

como inacessíveis de forma unânime, por aqueles que os utilizam no trabalho. 

a) – A opção de interface em HTML simples oferecida pelo Gmail é muito usada e 

bastante acessível. 

“E ai eu passei a usar o Gmail com a visualização em HTML básico. Que ai 

ela fica bem mais limpa, bem mais intuitiva. A usabilidade passa ser maior.” 

Guilherme 

“Eu usava o Thunderbird, da Mozilla. Mas eu atualmente tenho usado a 

interface da web mesmo. Tá muito mais rápido. Tá muito mais intuitivo 

porque o Thunderbird tem se tornado pesado, muito instável. Então eu 

tenho usado a própria interface do Gmail.” 

Guilherme 

“Eu tenho o do Yahoo!, mas eu acho que um dos melhores em termos de 

acessibilidade hoje em dia é o Gmail.” 

Selma 

“No meu computador eu uso a versão de HTML básico, porque eu detesto 

aquelas coisinhas quem ficam atrapalhando.” 

Priscila 

 

“Aí eu fiz a do Gmail, que eu gosto, que eu acho bem mais acessível, 

apesar das propagandas do Google, como tem no Hotmail também, 

Skydrive, Bate-papo.” 

Priscila 



 

 

81 

“Uso mais o do Gmail, acho mais prático.” 

Carmem 

b) – O Hotmail, antigo serviço de webmail da Microsoft, mostrou ser inacessível para 

algumas pessoas com deficiência e é utilizado na maioria das vezes por meio de 

clientes de e-mail. 

“Eu ainda tô insistindo no Outlook. No Outlook eu tenho um probleminha 

com a conta do ... Hotmail.” 

Pedro 

“O do Outlook que é o Hotmail...” 

Carmem 

“... no aplicativo padrão eu configurei minha conta do Hotmail” 

Priscila 

“Eu tive um Hotmail, mas usava só no MSN. E também o site deles sempre 

foi horrível pra acessar, nunca prestou. Ainda hoje não presta, as vezes eu 

entro pelo Hotmail do meu irmão pra ajudar em alguma coisa, mas não 

gosto.” 

Selma 

c) – Os programas de gerenciamento de e-mails são acessíveis e bem resolvidos, 

independente de plataforma. Tanto as soluções para desktop quanto para 

dispositivos móveis, de acordo com as entrevistas não apresentam grandes 

problemas de interação ou pontos de melhoria relevantes. 

“A maioria de nós cegos, a gente usa e-mail através de um correio 

eletrônico, né? A gente num usa na própria página, quer dizer, usa. Mas a 

preferência é usar um correio eletrônico. Então no correio eletrônico a gente 

tem os comandos decorados, “Ctrl+N” novo e-mail, num sei o que e tal. 

Então num tem muita dificuldade não.” 

Pedro 

“Testei o Thunderbird que um colega passou. Mas seu sou muito reticente a 

mudar, sabe? A me adaptar, me acostumar e tal. Enquanto tiver o Outlook 

funcionando, mas já tô testando devagarinho o Thunderbird.” 

Pedro 

“Olha, no gerenciador não tenho dificuldade nenhuma, porque tem lá as 

minhas cinco contas pessoais, tudo num só lugar configurado. Então eu 

chego e escolho qual eu quero ler primeiro e vou mimbora.” 

Eduardo 
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d) – Todos os participantes que utilizam serviços de webmail corporativo pontuaram 

que esses serviços possuem pouca ou nenhuma acessibilidade desenvolvida. Como 

consequência só conseguem utilizar a ferramenta com a ajuda de colegas, ou com 

muito esforço conseguiram descobrir artifícios que os permite ler os e-mails, mesmo 

que de forma incompleta ou acabam por assumir atividades que não dependam da 

comunicação via e-mail. 

“Agora eu quero e preciso usar o e-mail do tribunal, porque todo mundo é 

obrigado a ter um e-mail aqui, se eu vou falar com você coisas de trabalho, 

eu não posso mandar de um e-mail particular. Aí muitas vezes eu tenho 

que pedir ajuda pra alguém, pra conseguir responder os e-mails” 

Carmem 

“Na verdade não é só o e-mail corporativo, o próprio sistema que a gente 

trabalha é muito limitado. E ai a gente fica sendo realocado para outros 

departamentos, porque os softwares não são acessíveis. Aí você acaba 

desempenhando uma função secundária, e isso foi muito difícil pra mim 

quando entrei pelo concurso” 

Selma 
Questões 3 e 4 – Existem aspectos que influenciam de forma negativa ou 

prejudicam o uso dessas ferramentas? Quais? 

Sim, existem aspectos principalmente, em serviços de webmail, que dificultam o uso 

dos mesmos por pessoas com deficiência visual: 

a) – A presença de anúncios, interfaces complexas e ausência de recursos 

acessíveis dificultam o uso de serviços de webmail 

“As interfaces sempre foram as maiores dificuldades. Sites que dão e-mail 

gratuito, mas colocam uma quantidade enorme de propagandas. Não tem 

uma interface limpa, uma interface leve, essa termina sendo uma 

dificuldade grande, porque como eu não posso diretamente saltar, digo, eu 

até posso saltar pra pontos específicos da tela, mas eu preciso conhecer o 

site primeiro, conhecer o serviço. Isso leva um tempo, pra você visualizar 

esse site e tal. Então quanto mais enxuto e mais leve for, melhor. Uma das 

razões de eu ter abandonado o IG foi isso. Que pra usar eu tinha que 

passar por um monte de coisas que num me interessava na hora, naquele 

momento.” 

Guilherme 
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“Por questões de propaganda, de acessibilidade, de mudanças constantes 

da forma de usar. E não há uma preocupação com leitores de tela.” 

Guilherme 

“Consegue não ter aquela lixaria de propagandas que tem hoje no 

Facebook que tem em um monte de outros locais. E aí você consegue 

juntar duas coisas que são muito importantes, usabilidade e acessibilidade.” 

Guilherme 

“Antigamente eu só tinha um e-mail, que era do Yahoo!, aí o Yahoo! 

começou mandar tanta propaganda pra mim, que era uma loucura, eu não 

conseguia dar vencimento.” 

Carmem 

“Primeiro ela tentou fazer um no Yahoo!, que eu não gostei, ninguém 

merece aquela página cheia de notícias, era muito ... Porque assim, no 

Yahoo! até você chegar no e-mail, você viaja, aí tem as notícias, os links 

pro grupos, tem bate-papo, tem num sei o que ... Olhe, o nome já diz tudo, 

quando você consegue chegar no e-mail você diz Yahoo!” 

Priscila 

b) – Algumas instituições públicas utilizam serviços de webmail que não são 

acessíveis. 

“Mas lá no trabalho o e-mail é pelo browser, e é super complicado” 

“Um dos meus sonhos é fazer essa página do e-mail do tribunal ser 

acessível” 

Selma 

“Por que por exemplo, a plataforma lá do trabalho, ele não é tão amigável 

não. Se pegar um companheiro menos desenrolado na informática, fica 

mais difícil, ele fica meio perdido” 

Pedro 
Triangulação 

As respostas elaboradas após a análise dos dados, podem ser pertinentes no 

quesito de contextualização e entendimento do fenômeno em questão, mas ainda 

são questionáveis em relação a sua credibilidade e validade. Pesquisas qualitativas 

possuem recursos que auxiliam na garantia da credibilidade de validade de seus 

achados. Um dos principais elementos desse mecanismo é a triangulação. Para 

aplicar a triangulação em todos os tópicos cobertos nesta pesquisa demandaria um 

grande esforço. Apesar de vários achados serem relevantes para o cenário da 
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acessibilidade a constatação dos mesmos não impactaria de forma considerável nas 

etapas seguintes do presente projeto. Como forma de mitigar esta demanda foi 

decidido a aplicação da triangulação apenas para os achados de maior importância 

para esse estudo, sendo eles os problemas apresentados no contexto do uso de e-

mail por pessoas com deficiência visual. Não obstante vale salientar a relevância 

dos outros aspectos levantados com análise dos dados e sua capacidade de 

direcionamento para pesquisas futuras. 

Dentre os inconvenientes encontrados no contexto do fenômeno em questão, um 

fato chamou a atenção por mostrar potencial para a implementação de uma solução 

factível e com probabilidade de colaborar para o cenário da acessibilidade. De 

acordo com os resultados, os serviços de webmail encontrados em instituições 

públicas não apresentam recursos acessíveis. Esse fato pode representar uma 

redução da força de trabalho das pessoas com deficiências visuais que 

desempenham sua atividades laborais nesses ambientes, pois há um 

comprometimento da comunicação institucional. Como relatado por alguns 

entrevistados, esse cenário tanto dificulta a pessoa de exercer sua função, como 

pode vir a causar uma realocação para serviços secundários, os quais não sejam 

comprometidos pelo fato de não poder acompanhar a comunicação institucional via 

e-mail. 

Foram realizadas observações com dois participantes da etapa anterior e 

entrevistas desestruturadas com um colega de trabalho de cada participante. Por 

uma questão de otimização, o processo de coleta de dados para a triangulação, foi 

realizado durante a coleta de dados relativa à análise da tarefa que tinha como 

objetivo observar e analisar o uso de ferramentas de webmail. Nesta etapa apenas 

dois participantes da análise da tarefa que estavam em local de trabalho, eram 

funcionários públicos. Motivo pelo qual a amostragem não ter sido maior. Não foi 

possível registar as informações deste momento via áudio ou vídeo por exigência 

das instituições visitadas, levando portanto ao registro via anotações. Para 

complementar o fato dessa etapa ter gerado pouco conteúdo, abaixo segue um 

breve relatório das informações adquiridas no processo de coleta de dados. 
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Observações/Entrevistas 

As observações foram realizadas com apenas dois servidores públicos. Na fase de 

análise da tarefa estão justificados os motivos dessa quantidade reduzida de 

participantes. 

Participante 1 

O participante recebeu o pesquisador numa sala onde trabalhavam mais seis 

pessoas. Foi feita uma breve apresentação entre os presentes na sala. Uma das 

pessoas, considerada como responsável por aquele setor, foi bastante receptiva e 

diante da cordialidade foi abordada pelo pesquisador se poderia conversar por 

alguns poucos minutos após a sessão de observação da análise da tarefa, para tirar 

uma dúvida simples e teve seu convite aceito. 

Durante a tentativa de realização da tarefa, o participante já se encontrava com o 

computador que utiliza ligado. Ao abrir o navegador, acessou o portal de intranet e 

buscou os campos de login do e-mail. Depois de alguma dificuldade explorando a 

página, encontrou os campos e realizou o login. Ao entrar na página o leitor de telas 

(NVDA26) não se comportava mais de forma ideal: os comandos de seta, Tab, não 

eram respondidos. O participante perguntou ao pesquisador se ele podia ver a 

página aberta e informar se conseguia localizar o foco do cursor. Infelizmente não 

foi possível encontrar o cursor, apesar da página estar exibindo os e-mails, os quais 

nenhum encontrava-se marcado como lido. 

Após constatar o problema da acessibilidade, o pesquisador voltou à responsável 

pelo setor e perguntou como eles lidavam com esse problema. Foi-lhe respondido 

que em alguns momentos, comunicados importantes eram lidos para a participante 

por algum colega da sala, e que o envio de arquivos era realizado por pendrive e só 

então outro colega enviava para as pessoas ou setores que deveriam receber o 

arquivo via e-mail. Quando perguntada sobre a possibilidade de usar um cliente de 

e-mail como o Outlook ou Thunderbird, respondeu que infelizmente não era possível 

                                            

26 NVDA (NonVisual Desktop Access) é um leitor de telas sob a licença de software livre 
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instalar esses programas nos computadores do tribunal, mas que não sabia o 

porque. E completou citando que tinha sido complicada a instalação do leitor de 

telas no computador do participante, quanto mais um aplicativo pra ser instalado em 

todos os computadores, era irreal. 

Participante 2  

O pesquisador foi recebido por um colega de trabalho do participante numa sala 

onde trabalhavam apenas três pessoas. Após ser informado sobre a presença do 

pesquisador, o participante convidou-o para entrar. Ligou o computador e enquanto 

aguardava a inicialização do sistema, foi feita uma breve apresentação entre os 

presentes na sala. Durante a observação, o participante iniciou sua sessão, abriu o 

Internet Explorer, localizou um link de favorito abriu uma página de intranet. Foi 

relativamente rápido na localização dos campos de login. Percebeu-se que o 

sistema de e-mails era diferente do anterior. Ao entrar na página, conseguiu navegar 

em alguns links de pastas laterais, mas não conseguiu fazer com que o leitor de 

telas (JAWS27) identifica-se outros componentes da interface. O participante 

informou que não conseguia ir além disso.  

Após constatar o problema da acessibilidade, o pesquisador perguntou ao 

participante como ele fazia para enviar mensagens e arquivos ou realizar outras 

atividades que geralmente são feitas por e-mail. O participante informou que ele e 

os colegas têm um grupo no Whatsapp no qual mantem contato sobre assuntos 

mais simples, como um possível atraso, ou onde deixou um ofício redigido no dia 

anterior para o colega. Fora isso, sempre pede ajuda para determinadas tarefas, e 

informou que não é só o e-mail que não é acessível, conta com o auxílio dos 

colegas para, realizar certas atividades em outros sistemas auxiliares. 

Em seguida convidou o colega ao lado para confirmar sua afirmação. O colega 

confirmou e complementou que não se incomodava em ajudar o participante, já faz 

parte da rotina. Foi questionado então sobre a possibilidade de usar um cliente de e-

                                            

27 O JAWS (Job Access with Speech), desenvolvido pela Freedom Scientific, é considerado o leitor de telas 
mais popular do mundo. http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS 
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mail como o Outlook ou Thunderbird. o colega respondeu de forma muito parecida 

com a entrevista anterior; que infelizmente não era possível instalar esses 

programas nos computadores do tribunal, mas que não sabia o motivo. Só quem 

tem acesso a isso é o pessoal do suporte, mas como são extremamente ocupados, 

acaba se tratando de uma requisição irrelevante, porque existem problemas bem 

mais complicados para serem resolvidos. 

Achados 

Depois de realizada a triangulação, foi constatado que existem instituições públicas 

que não oferecem um serviço de webmail acessível para seus funcionários, e que 

esse fato prejudica, de certa forma, a realização de determinadas atividades 

reduzindo/limitando a força de trabalho das pessoas com deficiências visuais que 

desempenham sua atividades laborais nesses ambientes. Vale salientar que ainda 

não é possível generalizar esse fato para todas as instituições, pois a abrangência e 

amostragem da pesquisa é pequena. 

Resultado 

A realização desta investigação foi fundamental para entender diversos aspectos do 

uso de e-mails por pessoas com deficiência visual, além de outras particularidades 

que permeiam o assunto em questão. Mesmo sendo uma pesquisa de pequeno 

porte, as informações adquiridas com a realização das entrevistas foram suficientes 

para a constatação e a definição clara do problema a ser solucionado. Além disso, 

foi possível demonstrar que a hipótese inicial não se mostrou verdadeira. Durante o 

processo de análise foram elaboradas algumas interpretações que extrapolavam os 

objetivos desta pesquisa, mas que são passíveis de revisões e análises com focos 

diferentes deste estudo, podendo levantar questões e/ou hipóteses sobre outros 

aspectos da acessibilidade principalmente no que se refere ao uso de computadores 

e dispositivos móveis. Provavelmente os dados não serão suficientes para 

responder alguma pergunta fora do contexto estabelecido neste estudo, mas com 

certeza existirão vestígios que indicarão aos pesquisadores novas perspectivas que 

poderão ser estudadas de forma mais aprofundada. 
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4.1.2 Objetivos do produto e necessidades do usuário 

Dentre os resultados encontrados na pesquisa foi constatado que os serviços de 

webmail coorporativos, encontrados em órgãos públicos, não são acessíveis; 

causando transtornos pela falta de acesso à comunicação institucional via e-mail. 

Com este problema em mente o objetivo deste estudo será projetar uma interface 

de serviço de webmail corporativo acessível, para permitir que pessoas com 
deficiência visual que utilizam leitores de telas possam acessá-los em seus 

trabalhos e desempenhar suas funções de forma mais produtiva e 

independente. Sendo levadas em conta as diretrizes do WCAG 2.0 para projetar 

conteúdo web acessível e assim, criar um projeto de interface para webmails padrão 

seguindo recomendações e boas práticas de desenvolvimento front-end. 

Os objetivos do produto podem ser expandidos para questões de negócios, onde 

são estudadas algumas variáveis em relação à monetização entre outras 

estratégias. Essas informações não foram elaboradas neste trabalho, pois fogem do 

escopo projetual relacionado ao estudo acadêmico em questão. Não significa, 

porém, que não serão exploradas posteriormente. 

Para entender as necessidades mais específicas do usuário, foi realizada uma 

investigação contextual juntamente com uma análise da tarefa, seguindo o modelo 

definido por Holtzblatt et al (2005). O planejamento e definição das etapas e 

atividades que fazem sentido para o escopo do projeto estão descritos na próxima 

sessão . 

4.1.3 Investigação contextual 

As entrevistas e observações devem ser feitas em locais familiares aos usuários, 

nos quais costumam acessar seus e-mails, como em sua própria casa ou no local 

de trabalho (Figura 4.1). Para realizar as entrevistas contextuais foi necessário que 

os participantes possuíssem conexão com Internet ou Intranet para acessar os 

serviços de e-mail. As entrevistas contextuais foram registradas de forma geral em 

áudio e as observações em vídeo. 
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Figura 4.1 – Entrevista na casa de um participante (esquerda) e entrevista no local de trabalho (direita) de outro 

participante. Apesar de serem ambientes distintos, eram locais familiares aos participantes 

 
Fonte – O Autor 

Participantes 

Existem alguns pontos relevantes quanto ao recrutamento dos participantes a serem 

relatados. Não foi possível selecionar apenas funcionários públicos com deficiência 

visual, que utilizam serviços de webmail corporativos. O grupo de participantes foi 

acrescentado de perfis diferentes, principalmente por três motivos: Primeiramente, o 

problema foi identificado em ferramentas utilizadas em órgãos governamentais. O 

acesso a essas instituições é bastante burocrático, consequentemente a permissão 

e a liberação do funcionário para a realização da avaliação das ferramentas tanto 

poderiam demorar a serem concedidas assim como teriam grandes chances de 

serem negadas. Em segundo lugar, as interfaces, de acordo com os entrevistados 

da etapa anterior, apresentam problemas de acessibilidade. Talvez não fosse 

possível extrair informações relevantes sobre a realização da tarefa, pois 

dependendo do grau de ‘inacessibilidade’ seria inviável a realização da tarefa, e a 

tarefa não podendo sequer ser executada, não seria possível analisá-la. Em terceiro 

lugar, o estudo se torna mais rico em informações ao investigar a realização da 

tarefa de forma diversificada, buscando informações tanto do uso de serviços de 

webmail pessoal - que geralmente são ferramentas as quais as pessoas escolhem o 

serviço que mais lhes agrada e satisfaz suas necessidades - quanto o uso de 

aplicativos gerenciadores de e-mail. Dessa forma é possível analisar as 

funcionalidades e a usabilidade desses serviços e produtos. E consequentemente 
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trazer uma pluralidade de detalhes e recursos que podem gerar insights, somando 

ao novo design da tarefa e da interface. É importante destacar também que foi 

solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

H) pelos entrevistados que participaram da pesquisa, garantido, inclusive, o 

anonimato dos participantes. 

De acordo com Holtzblatt et al (2005), a quantidade de participantes satisfatória para 

a realização dessa técnica é entre oito e doze pessoas. Diferente da recomendação 

de Beyer e Holtzblatt (1998) que sugerem entre duas e três pessoas por papel 

importante no contexto da realização da tarefa ou em casos de estudos mais 

específicos (como este) um número mínimo de seis pessoas. Acredita-se que pelo 

fato do Rapid CD ser um processo simplificado - removendo alguns elementos para 

diminuir a sua complexidade e adaptá-lo a equipes de design menores e com menos 

recursos - acaba-se diminuindo a quantidade de dados relevantes. Para compensar 

essa perda, provavelmente, os autores sugerem um número maior de participantes. 

Sendo assim foram selecionadas oito pessoas com deficiência visual que utilizam 

computadores com o auxílio de leitores de tela e utilizam serviços de e-mails. Dessa 

forma satisfaz-se às duas recomendações sem incorrer em erros devido a uma má 

interpretação da informação dada pelos autores em obras diferentes. 

Roteiro 

O primeiro momento das entrevistas será um diálogo em busca de entender mais 

detalhes sobre a forma como os participantes usam seus e-mails, em seguida será 

solicitado ao entrevistado que realize algumas tarefas relacionadas ao uso de e-mail 

para a observação. 

- Primeiro momento 

Durante a entrevista os participantes serão questionados sobre as seguintes 

dúvidas: 

1 – Há quanto tempo utiliza e-mails, qual o motivo e frequência que acessa? 

2 – Há algum local e/ou horário específico de uso e para quais finalidades? 

3 – Quantas contas de e-mail possui, incluindo e-mails pessoal e trabalho? 
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4 – Quais serviços de e-mail já utilizou? Se possível classificar qual o melhor e o 

pior? Porquê? 

5 – Já usou algum software para gerenciar e-mails? Quais? 

6 – Como costuma organizar seus e-mails? 

7 – Participa de alguma lista ou grupo de e-mails? 

8 – Utiliza ferramentas secundárias do serviço de e-mail como o calendário e/ou o 

chat …? 

- Segundo momento 

Serviços de webmail e aplicativos de gerenciamento de e-mails possuem diversas 

funcionalidades. Para este estudo, serão consideradas como gerenciamento de e-

mails as seguintes atividades: 

Enviar e-mails: 

• Adicionar destinatários simples, com cópia e/ou cópia oculta; 
• Adicionar assunto; 
• Redigir texto a ser enviado; 
• Anexar arquivos 

Ler e-mails: 

• Visualizar lista de e-mails recebidos; 
• Abrir e-mail recebido; 
• Fazer download de anexos; 

Organizar e-mails: 

• Criar pastas 
• Mover para pasta específica; 
• Marcar e-mails lidos, não lidos e importantes 
• Excluir e-mail 

Na segunda parte da entrevista contextual, a observação, será solicitado ao 

participante o endereço de sua conta de e-mail, para o envio de dois e-mails que 

deverão ser lidos e ter suas instruções seguidas. 

Com essa atividade será tentado analisar as seguintes tarefas: 
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• Identificar os e-mails enviados; 
• Abrir e ler e-mails; 
• Fazer o download de um e múltiplos arquivos anexos ao e-mail; 
• Redigir um e-mail de resposta; 
• Enviar o arquivo anexo de volta para o remetente; 
• Escrever um novo e-mail para o remetente do e-mail com dois anexos; e 
• Excluir e-mails 

Preparação 

Para realizar as atividade relacionadas à investigação contextual é necessário 

preparar um material de apoio para os participantes utilizarem durante as sessões 

(Figura 4.2). Nesta preparação está incluído criar uma conta de e-mail apropriado 

para a realização de análise de tarefas e redigir dois e-mails.  

Figura 4.2 – Participante durante as sessões de entrevistas contextuais. 

 
Fonte – O Autor 

Conta de e-mail: 

cinpesquisa@gmail.com 

Primeiro e-mail. 

Assunto: 

Muito Obrigado pela sua participação; 

Corpo: 

Obrigado por participar desta pesquisa, sua contribuição está sendo muito 
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importante para o sucesso deste estudo. Anexamos dois arquivos a este e-

mail, o primeiro trata-se de um certificado digital em formato de imagem, o 

segundo é um arquivo no formato .txt, pedimos que você realize o download 

desses arquivos e prossiga para o próximo e-mail para mais instruções. 

Segundo e-mail. 

Assunto: 

Pesquisa Universitária; 

Corpo: 

Olá! Queremos entender como você faz para gerenciar sua conta de e-mail, 

para isso pedimos que realize 4 tarefas simples: 

A primeira tarefa é responder à seguinte questão: Gostaríamos de saber o que 

você faz quando está conectado à internet? Solicitamos que escreva sua 

resposta no arquivo em formato .txt enviado no e-mail anterior. 

A segunda tarefa é responder a este e-mail, confirmando que você está 

participando desta pesquisa. 

A terceira tarefa é redigir um novo e-mail para cinpesquisa@gmail.com 

enviando os dois arquivos como anexos. O .txt com a sua resposta e a imagem 

do certificado digital. 

Por último solicitamos que você envie esses e-mails para a lixeira. 

Aguardamos sua resposta!” 

Problemas durante a coleta de dados 

Durante a coleta de dados ocorreram algumas situações que dificultaram a sua 

realização de forma plena. Foi preciso elaborar manobras alternativas para não 

perder informações importantes e lidar com as situações inesperadas. Duas 

observações não foram registradas em vídeo a pedido das instituições públicas 

onde foram realizadas, sob a justificativa de procedimento de segurança e questões 

internas, não concedendo a autorização via carta de anuência (Apêndice I). Quando 
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a não autorização ocorreu durante a primeira entrevista contextual, por ter sido pego 

de surpresa, não foi possível contornar a situação de forma satisfatória. Sendo 

aproveitada apenas para a triangulação de dados da pesquisa qualitativa. Na 

segunda entrevista existiu tempo hábil e foi possível negociar a gravação do áudio 

para a entrevista e a forma de registro da análise da tarefa, que foi anotada à mão. 

Sendo assim foi preciso recrutar mais um participante para substituir a entrevista 

contextual não registrada. Apesar do participante substituto estar num ambiente de 

trabalho, tratava-se de uma instituição privada, na qual utilizava-se de um aplicativo 

cliente de e-mail. 

Sessões de interpretação e Modelagem da tarefa 

Para a realização dessa etapas, Holtzblatt et al (2005) definem alguns critérios 

relacionados à quantidade de colaboradores, baseado nos objetivos e prazos do 

projeto, como mostrado no Quadro 4.1 
Quadro 4.1 – Quadro de atividades e quantidade ajudantes para aplicação do Rapid CD. 

 
Fonte: Holtzblatt et al (2005) 

Foi convidado um aluno do curso de pós-graduação em Design da UFPE para 

participar das sessões de interpretação e modelagem da tarefa. O esforço para 

reunir mais pessoas num determinado local e hora seria demasiado e poderia não 

só atrasar como inviabilizar a execução destas etapas. Os modelos definidos por 

Holtzblatt et al (2005) são, modelo de fluxo, modelo sequencial, modelo cultural, 

modelo de artefatos e modelo físico. Pela natureza do problema abordado nesta 

pesquisa, não é necessária a realização de todos os modelos de tarefa. Pois além 

desse modelos não estarem presentes na proposta do Rapid Contextual Design, 
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este projeto está investigando uma interação específica, e não o contexto de um 

problema que envolve várias pessoas desempenhando papéis específicos. 

Dentre os modelos de tarefa definidos por Holtzblatt et al (2005) o modelo 

sequencial é a base da investigação, porém os autores recomendam que é 

interessante capturar o modelo físico durante as entrevistas. Também deve-se 

perceber os artefatos utilizados em atividades importantes. Dessa forma é possível 

exemplificar os objetos que os usuários utilizam durante a tarefa. Porém não é 

recomendado a consolidação dos modelos físicos e de artefatos para o Rapid CD. O 

Simples fato de desenhar e/ou anotar esses elementos pode trazer novas 

perspectivas e, como resultado gerar notas de afinidade adicionais.  

Modelagem da tarefa 

Pessoas com deficiência visual precisam de leitores de telas para utilizar 

computadores. A principal forma (quase única) de interação é por meio do teclado. 

Alguns leitores de telas se utilizam de atalhos e combinações de teclas para 

oferecer mais funcionalidades e possibilidades de navegação para seus usuários. 

Esse artifício exige do usuário a execução de pequenas ações que podem 

influenciar em alguns aspectos da análise de tarefas. Baseado nessa premissa, o 

modelo sequencial captará algumas particularidades dessas ‘microações’ com a 

intenção de trazer mais detalhes sobre a forma de interação dos participantes, na 

expectativa de facilitar a percepção e o entendimento mais aprofundado da 

realização das tarefas a seguir. 

Deve-se lembrar que o comportamento comum dos leitores de telas é emitir um 

output sonoro, verbalizando o conteúdo do elemento selecionado ou a ação 

realizada por meio do acionamento das teclas. Em alguns momentos o leitor de 

telas pode não responder (este fato será notificado) ao comando do usuário. 

Geralmente, essa situação ocorre quando existe algum problema na interface ou no 

desempenho do computador. Na Figura 4.3 está o quadro de modelagem da tarefa 

sequencial, exibindo os modelos de cada participante, no qual, os textos em 

vermelho representam as quebras da tarefa e as linhas pontilhadas em azul, 
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representam a sequencia em ordem de realização por cada participante. Para 

visualização dos modelos sequenciais com mais detalhes, consultar o Apêndice D. 

Figura 4.3 – Recorte do quadro de modelos sequenciais dos participantes. 

 
Fonte – O Autor 

Como resultado desta etapa foram criados dois diagramas. A Figura 4.4 contém a 

consolidação dos modelos sequenciais. A partir da análise dos modelos sequenciais 

individuais foi criada uma sequência principal agrupando vários passos que foram 

realizados pelos participantes. A solução que está sendo desenhada deve ser capaz 

de dar suporte a todos os passos consolidados e auxiliar os usuários que possam 

vir a executar algum dos passos alternativos ter condições de concluir a ação que 

desejam ou conseguir retornar para o fluxo principal. Para visualização da 

consolidação do modelo sequencial com mais detalhes, consultar o Apêndice E. 
Figura 4.4 – Recorte do quadro de consolidação dos modelos sequenciais  

 
Fonte – O Autor 

Por fim, a Figura 4.5 representa o segundo diagrama desta etapa, o painel de 

afinidades. Nele estão listadas as anotações feitas pela equipe de design sobre os 
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materiais coletados. Estas anotações representam ideias de projeto, problemas, 

interpretações de eventos, e características importantes da tarefa. Todos esses 

elementos foram agrupados de acordo com características similares e novamente 

reagrupados em grupos maiores. Esse painel tem a intenção de trazer uma 

perspectiva multidisciplinar para a solução do problema, auxiliar o desenvolvimento 

de um produto capaz de satisfazer diversos aspectos da tarefa do usuário, além de 

guiar os designers do projeto em relação aos pontos relevantes e detalhes que 

devem ser considerados durante a elaboração do requisitos que serão definidos na 

próxima etapa. Para visualização do painel de afinidades com mais detalhes, 

consultar o Apêndice F. 

Figura 4.5 – Recorte do Painel de afinidades 

 
Fonte – O Autor 

Resultados 

Os processos realizados durante a fase de estratégia foram bastante complexos e 

demandaram bastante esforço e dedicação para serem finalizados. Diante dos 

dados obtidos e da compreensão do contexto seria possível continuar várias 

investigações, porém foi necessário controlar o ímpeto da curiosidade e focar nas 

atividades principais do estudo, fato que foi deveras complicado de lidar. Como 

resultado surgiram vários insights. Foi possível construir um caminho mais seguro 
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em relação à definição do que deveria ser solucionado e de que forma a solução 

deveria buscar resolver o problema. A próxima camada se propõe a definir os 

detalhes sobre como será projetada a solução proposta. 

4.2 Escopo 

A partir deste ponto entra-se na fase do escopo. Nesta etapa, Garrett (2011) 

argumenta que a pergunta guia do projeto muda de “porque estamos fazendo esse 

produto?” para “o que iremos fazer?”. Nesse momento, o produto é abordado por 

meio de duas perspectivas: produto como funcionalidade e produto como conteúdo. 

Dessas abordagens são criados as especificações funcionais e os requisitos de 

conteúdo. Ao definir esses pontos começa-se a estabelecer como o artefato se 

comportará para atingir as necessidades dos usuários e os objetivos do produto.  

4.2.1 Definição das especificações funcionais: 

1. O sistema deverá permitir que o usuário desempenhe as seguintes tarefas: 

a. Entrar no sistema de webmail através de um nome de usuário e senha 

individual (login) na página inicial; 

b. Visualizar o conjunto de mensagens de e-mails organizadas de forma 

cronológica, as mais recentes ao topo, e as mais antigas abaixo; 

c. Selecionar e ler mensagens de e-mail enviadas para sua conta; 

d. Escrever e enviar novos e-mails; 

e. Responder e-mails recebidos, pra um ou mais contatos envolvidos na 

troca de mensagens, podendo adicionar novas pessoas ao grupo 

destinatários; 

f. Encaminhar e-mails recebidos, pra um ou mais destinatários externos 

à troca de mensagens iniciais; 

g. Anexar arquivos à qualquer modalidade de envio de e-mail (escrever 

novo e-mail, responder, responder a todos e encaminhar); 
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h. Fazer download de arquivos anexados aos e-mails recebidos; 

i. Criar, editar e excluir pastas para organizar e-mails recebidos; 

j. Gerenciar os e-mails recebido movendo-os para pastas ou lixeira, 

excluindo e marcando como importantes; 

k. Criar, editar e excluir contatos e grupos de contatos; 

l. Buscar por e-mails específicos usando um campo de busca inteligente; 

e 

m. Trocar a senha e sair do sistema (logoff). 

2. Todas as funcionalidades serão desenhadas de forma que se apresentem ao 

usuário por meio de janelas modais, evitando assim o carregamento da 

página sempre que houver alguma ação. Apenas as pastas de e-mail serão 

disponibilizadas em forma de novas páginas, ou seja: a caixa de entrada, a 

caixa de saída, os resultados de buscas e pastas de e-mails criadas pelo 

usuário. 

4.2.2 Definição das especificações de conteúdo: 

1. Para esta solução não será necessária a internacionalização dos textos que 

compõem o sistema, pois esta funcionalidade não faz parte do escopo inicial 

deste projeto; 

2. Exceto pelos botões, mensagens instantâneas e links do sistema, todo o 

conteúdo será dinâmico, pois estará relacionado às mensagens de e-mail que 

serão recebidas pelo sistema. 

3. Existirão quatro tipos de mensagens de notificação. Elas serão exibidas após 

a execução de determinadas tarefas, que variam de acordo com o grau de 

importância e de gravidade: 

a. Mensagem de sucesso, geralmente relacionada à tarefas realizadas 

sem apresentar problemas; 
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b. Mensagem de informação, geralmente relacionada à tarefas de 

gerenciamento de pastas, contatos e e-mails; 

c. Mensagem de alerta, geralmente relacionada a ações que envolvem a 

exclusão de elementos, e são passíveis da ação desfazer; e 

d. Mensagem de erro, geralmente relacionada a problemas ocorridos 

durante a realização de uma tarefa por falha do sistema. 

4. O sistema deverá exibir mensagens de sucesso nos seguintes casos: 

a. Envio de e-mail; 

b. Cadastro de um novo contato; 

c. Criação de um novo grupo; 

d. Criação de uma nova pasta; e 

e. Modificação de senha. 

5. O sistema deverá exibir mensagens de informação nos seguintes casos: 

a. Editar pastas; 

b. Editar contatos; 

c. Editar grupos de contatos; 

d. Mover e-mail para pastas; e 

e. Marcar como importante. 

6. O sistema deverá exibir mensagens de alerta nos seguintes casos: 

a. Enviar e-mail para a lixeira; 

b. Excluir e-mail definitivamente; 

c. Excluir contatos; e 
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d. Excluir pastas. 

7. O sistema deverá exibir mensagens de erro nos seguintes casos: 

a. Falha ao tentar enviar o e-mail; 

b. Falha ao tentar cadastrar um novo contato; 

c. Falha ao tentar criar um novo grupo; 

d. Falha ao criar uma nova pasta; 

e. Falha ao tentar enviar, responder ou encaminhar um novo e-mail; 

f. Problemas relacionados ao tamanho de arquivos que estão tentando 

ser anexados; e 

g. Problemas com conexão à internet/intranet. 

8. O sistema deve informar o uso obrigatório de javascript caso esse recurso 

esteja desativado no navegador em uso; 

9. O uso de botões com ícones para representar funcionalidades será 

necessário quando houver uma grande quantidade de funcionalidades 

disponíveis para o usuário no mesmo menu, ou para adicionar atalhos em 

locais estratégicos. 

10. Na lista de e-mails deve ser informado ao usuário, status de leitura, presença 

de arquivos anexos, nome do remetente (ou endereço de e-mail, caso o 

remetente não esteja cadastrado nos contatos), assunto, horário de 

recebimento e os botões de atalho para as funcionalidades: marcar como 

importante, mover para pasta e enviar para a lixeira. 

a. O status de leitura, presença de arquivos anexos e atalhos serão 

representados por ícones, com seus rótulo adicionados ao código 

HTML, de forma a ser legível ao leitor de telas. 
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b. O endereço de e-mail do remetente ou seu nome, se maiores que 25 

caracteres, será truncado ao 22º caractere e adicionado de reticências 

(...); o assunto do e-mail - se maior que 70 caracteres, deverá ser 

truncado ao 67º caractere e adicionado de reticências (...); 

11. O sistema deve informar quantos e-mails não lidos existem na caixa de 

entrada ou qualquer pasta de e-mails que esteja aberta, por meio do título da 

página. 

12. Por padrão o sistema exibirá três “pastas” padrão no menu lateral: Caixa de 

entrada, caixa de saída e lixeira. 

13. As janelas modais serão dividias em três áreas, cabeçalho, corpo e rodapé. 

a. Cabeçalho: Carrega o título da janela o botão fechar. No caso de ser 

uma janela de leitura de e-mail, deve exibir o assunto no local do título 

e menos destacado os dados do remetente e horário de recebimento; 

b. Corpo: O conteúdo principal da janela, com o qual o usuário irá 

interagir, preenchendo campos ou lendo informações; 

c. Rodapé: Botões de ação e funcionalidades secundárias; 

14. Na janela de leitura de e-mail o corpo, caso existam arquivos anexos, os 

mesmos devem ser os últimos elementos do corpo da janela modal. Os links 

devem se apresentar de forma individual para cada anexo, em caso de dois 

um mais arquivos, disponibilizar um link ‘baixar tudo’. 

15. Todos os campos de texto, arquivos para download e caixa de texto devem 

ter um rótulo (label) com seu respectivo rótulo. 

4.3 Estrutura 

Para realizar o estudo da estrutura do sistema, foi desenvolvido um diagrama 

comentado seguindo as regras do Visual Vocabulary, criado por Garrett (2011).  A 

Figura 4.6 representa o estudo realizado. Para visualização do esquema com mais 

detalhes, consultar o Apêndice G. Com a elaboração do esquema gráfico foi 
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possível estudar a forma como as funcionalidades e conteúdo seriam integrados, 

corrigir detalhes despercebidos e estabelecer os pontos que ainda estavam em 

aberto. 

Figura 4.6 – Esquema de estrutura elaborado por meio do Visual Vocabulary 

 
Fonte – O Autor 

4.4 Esqueleto 

Nesta etapa foram criados wireframes de todas as telas e elementos do sistema. 

Dessa forma foi possível projetar a interface de modo mais claro e preciso, assim 

como avaliar os pontos que ainda não tinham sidos levado em conta, graças ao 

nível de semelhança com a realidade, saindo do aspecto abstrato e tomando formas 

mais concretas. É possível perceber essa estrutura por meio das Figuras 4.7 a 4.16. 

Figura 4.7 – Representação das páginas ‘login’ e ‘caixa de entrada’ 

 
Fonte – O Autor 
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Figura 4.8 – Representação das janelas modais ‘escrever e-mail’ e ‘ler e-mail simples’ 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.9 – Representação das janelas modais ‘ler thread de e-mail’ e ‘responder e-mail’ 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.10 – Representação do menu de seleção de contatos e da janela modal ‘criar contato’ 

 
Fonte – O Autor 
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Figura 4.11 – Representação das janelas modais ‘editar contato’ e ‘exibir contatos’ 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.12 – Representação das janelas modais ‘criar grupo de contatos’ e ‘editar grupo’ 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.13 – Representação das janelas modais ‘exibir grupos’ e ‘adicionar destinatário’ 

 
Fonte – O Autor 
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Figura 4.14 – Representação das janelas modais ‘criar pasta’ e ‘gerenciar pastas’ 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.15 – Representação das janelas modais ‘editar pasta’ e ‘mover para pasta’ 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.16 – Representação das mensagens de notificação 

 
Fonte – O Autor 
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4.5 Protótipo e testes com usuários 

A avaliação do protótipo teve como objetivo averiguar o nível de acessibilidade da 

página, seus componentes e a capacidade de compreensão e percepção da 

interface e suas funcionalidades. Assim sendo, esta etapa foi realizada em duas 

partes: a avaliação técnica e a avaliação com usuário. A avaliação técnica teve o 

intuito de verificar a qualidade do código escrito e sua conformidade com os padrões 

estabelecidos pelo W3C. Foram realizadas seis avaliações com usuário, seguindo 

as recomendações delineadas no contextual design, as quais indicam um 

procedimento similar à entrevista contextual. 

4.5.1 Protótipo 

O protótipo foi elaborado utilizando o aplicativo Aptana Studio 328. O projeto foi 

implementado seguindo a documentação do framework Twitter Bootstrap29. Em suas 

configurações são utilizadas as tecnologias de marcação HTML5 e CSS3 como 

padrão, e a biblioteca de script jQuery30, baseada na linguagem Javascript. Assim 

como também foram seguidos as diretrizes do WAI-ARIA e do WCAG 2.0. 

Definição das especificações técnicas 

1. Será utilizado o framework de desenvolvimento front-end Bootstrap, que 

encontra-se em sua versão mais recente no momento, versão 3.3.4. O qual 

por sua vez necessita do suporte do framework de desenvolvimento 

javascript jQuery, na versão 1.11.2; 

2. A interface deve se comportar de forma regular nos navegadores Chrome, 

Firefox, Internet Explorer 8 em diante, Opera e Safari, operando nos sistemas 

operacionais Windows, MacOS, Linux, Android e iOS; 
                                            

28 Trata-se de um plugin do software Eclipse no qual foram feitas adaptações na IDE (Integrated Development 
Environment – Ambiente de Desenvolvimento Integrado) para o desenvolvimento de projetos web. 
http://www.aptana.com/ 
29 Bootstrap é uma coleção gratuita e open-source de ferramentas para a criação de sites e aplicações web. 
Destina-se a facilitar o desenvolvimento de sites dinâmicos e aplicações web. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_%28front-end_framework%29 
30 jQuery é uma biblioteca Javascript de código aberto, desenvolvida para tornar mais simples a navegação do 
documento HTML, a seleção de elementos DOM, criar animações, manipular eventos e desenvolver aplicações 
AJAX. https://pt.wikipedia.org/wiki/JQuery 
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3. O sistema dependerá de Javascript para funcionar de forma eficiente. Esse 

recurso deverá ser implementado de forma não intrusiva (unobtrusive 

Javascript); e 

4. Deverão ser seguidas as recomendações estabelecidas nos documentos 

WCAG 2.0 e WAI-ARIA 1.0. Salvo exceções nas quais a implementação ou a 

perceptibilidade da informação venham a ser prejudicadas. 

Telas do protótipo 

As telas do protótipo estão listadas da Figura 4.17 à Figura 4.29. 

Figura 4.17 – Captura de tela das páginas ‘login’ e ‘caixa de entrada’ com apenas um e-mail. 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.18 – Captura de tela da página ‘caixa de entrada’ com vários e-mails e janela modal ‘escrever e-mail’ 

 
Fonte – O Autor 
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Figura 4.19 – Captura de tela da janela modal ‘adicionar destinatário’ com suas abas ‘contatos’ e ‘grupos’ 

abertas 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.20 – Captura de tela da janela modal ‘escrever e-mail’ com os campos ‘Cc’ e ‘Cco’ abertos 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.21 – Captura de tela da página ‘caixa de entrada’ com notificação ‘e-mail enviado com sucesso’ aberta 

e janela modal ‘ler e-mail’ 

 
Fonte – O Autor 
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Figura 4.22 – Captura de tela da janela modal ‘responder e-mail’ e do menu de seleção ‘contatos’ quando não há 

contatos cadastrados 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.23 – Captura de tela do menu de seleção ‘contatos’ quando há contatos cadastrados no sistema e 

janela modal ‘criar contato’ 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.24 – Captura de tela da página ‘caixa de entrada’ com notificação ‘contato criado com sucesso’ aberta e 

janela modal ‘exibir contatos’ 

 
Fonte – O Autor 
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Figura 4.25 – Captura de tela das janelas modais ‘criar grupo’ e ‘exibir grupos’ 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.26 – Captura de tela da janela modal ‘editar grupo’ e da página ‘caixa de entrada’ com notificação alerta 

‘e-mail movido para lixeira’ 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.27 – Captura de tela das janelas modais ‘criar pasta de e-mails’ e ‘gerenciar pastas’ 

 
Fonte – O Autor 
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Figura 4.28 – Captura de tela das janelas modais ‘editar pasta’ e ‘mover para pasta’ 

 
Fonte – O Autor 

Figura 4.29 – Captura de tela do menu de seleção ‘gerenciar conta’ e janela modal ‘mudar senha’ 

 
Fonte – O Autor 

Avaliação técnica 

Para realizar a avaliação técnica foi usado o Markup Validation Service31, 

desenvolvido e mantido pelo consórcio mundial da web (W3C), cuja tela é ilustrada 

na Figura 4.30. 

                                            

31 O Markup Validation Service é um serviço gratuito oferecido pelo W3C que ajuda a verificar a validade dos 
documentos da Web. https://validator.w3.org/about.html 
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Figura 4.30 – Imagem da submissão final ao teste sem presença de erros 

 
Fonte – https://validator.w3.org/ 

Na primeira submissão ao teste, o documento HTML apresentou vários erros 

simples, os quais foram corrigidos logo em seguida. Na segunda rodada não foram 

acusados erros, sinalizando que o protótipo estava pronto para ser avaliado por 

usuários. 

4.5.2 Avaliação com usuário 

Para o planejamento dos testes foram utilizadas algumas informações do último 

relatório da pesquisa screen reader user survey realizada, pela organização sem 

fins lucrativos Webaim (Web Accessibility In Mind)32. Essa pesquisa tem um 

direcionamento censitário, no qual tenta quantificar várias informações sobre o uso 

de leitores de tela. Os participantes são boa parte da América do Norte (cerca de 

60%) e da Europa (aproximadamente 20%). A América do Sul participa com apenas 

2,5% dos participantes, (Figura 4.31). Sabe-se da importância de um estudo dessa 

natureza em âmbito nacional, porém não foi possível encontrar ou ter conhecimento 

da existência de um, fazendo-o a única referência para o planejamento desta etapa. 

                                            

32 http://webaim.org/ 
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Figura 4.31 – Participantes da pesquisa por continente 

 
Fonte – http://webaim.org/projects/screenreadersurvey5/ 

O relatório utilizado foi elaborado no ano de 2014 (os dados mais recentes no 

momento). Neste documento foi possível identificar os principais sistemas 

operacionais como sendo Windows (Microsoft) e Mac OS (Apple). (Figura 4.32). 

Para os leitores de tela existem duas categorias: Leitores de tela primários e leitores 

de tela mais utilizados de forma geral (pois muitas pessoas utilizam mais de um 

leitor de tela). Em ambos os casos os três leitores de tela mais usados foram Jaws, 

NVDA e VoiceOver33, Figura 4.33. 

                                            

33 O VoiceOver é o leitor de telas desenvolvido pela Apple Inc. Para os sistemas operacionais Mac OS e iOS 
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Figura 4.32 – Sistemas operacionais mais utilizados. 

 
Fonte – http://webaim.org/projects/screenreadersurvey5/ 

Figura 4.33 – Leitores de telas mais utilizados. 

 
Fonte: http://webaim.org/projects/screenreadersurvey5/ 

Já entre os browsers mais utilizados foi possível identificar a grande presença do 

Internet Explorer (IE) 9 e do Mozilla Firefox, seguidos pelo IE8 e Safari, (Figura 

4.33). O Google Chrome, um dos principais navegadores do mercado, não passou 

de 2,8% (Figura 4.34). 
Figura 4.34 – Browsers mais utilizados 

 
Fonte – http://webaim.org/projects/screenreadersurvey5/ 
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Baseado nos dados acima foram criado três cenários: 

• Cenário 1 – Internet Explorer 9 associado ao Jaws (sistema operacional 

Windows 7); 

• Cenário 2 – Mozilla Firefox associado ao NVDA (sistema operacional 

Windows 7); e 

• Cenário 3 – Safari associado ao VoiceOver (sistema operacional OS X 

Yosemite). 

Além dos cenários também foi desenvolvido um roteiro no qual era sugerido aos 

participantes realizar determinadas atividades, explorando as funcionalidades da 

ferramenta: 

a. Entrar no sistema de webmail utilizando um nome de usuário e senha 

individual (login) na página inicial; 

b. Selecionar e ler a primeira mensagem de e-mail recebida; 

c. Fazer o download de arquivos anexados ao e-mail recebido; 

d. Encaminhar o e-mail recebido para um contato aleatório; 

e. Escrever e enviar um e-mail com um arquivo anexado e escolher um 

destinatário via o botão “Selecionar contatos”; 

f. Criar uma pasta de e-mail e localizá-la com o cursor; 

g. Criar um novo contato; 

h. Criar um grupo de contatos; 

i. Responder um e-mail recebido qualquer, adicionando novas pessoas ao 

grupo de destinatários; 

j. Editar o nome de uma pasta; 

k. Excluir uma pasta; 

l. Mover um e-mail para determinada pasta; 

m. Mover um e-mail para a lixeira; 
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n. Marcar um e-mail como importante; 

o. Editar um contato existente; 

p. Excluir um contato existente; 

q. Editar um grupo de contatos existente; 

r. Excluir um grupo de contatos existente; 

s. Trocar a senha padrão da conta de e-mail; e 

t. Sair do sistema (logoff). 

As avaliações foram divididas em duas rodadas, em cada um deles todos os 

cenários foram testados uma vez. Essa divisão teve como objetivo oferecer tempo 

hábil para a correção dos erros que por ventura pudessem vir a aparecer. Durante a 

realização das avaliações, boa parte dos participantes levava um determinado 

tempo para ‘ler’ as informações da página, provavelmente pela falta de familiaridade 

com a nova interface. O relatório de avaliação (consultar Apêndice G) expressa de 

forma individual a realização de boa parte das tarefas, que foram realizadas de 

forma gradativa e comunicativa, ou seja, ao serem informados da atividade que 

deveriam realizar, os participantes exploravam a tela, em busca dos elementos que 

permitissem a realização da tarefa, interagiam com os mesmos (Figura 4.35); e se 

durante o processo se sentissem confusos ou quisessem expressar alguma opinião, 

estavam livres para iniciar um diálogo com o pesquisador. 

Figura 4.35 – Aplicação dos testes nos três cenários definidos: Microsoft Internet Explorer 9 associado ao Jaws, 

Mozilla Firefox associado ao NVDA e Safari associado ao VoiceOver 

 

Fonte – O Autor 
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Primeira rodada de avaliações 

Após a primeira rodada de avaliações foram encontrados diversos problemas desde 

complicações técnicas à necessidade de melhorias de interface e usabilidade. Os 

principais problemas descobertos estavam relacionados ao uso de janelas modais, 

o que comprometeu o funcionamento do protótipo nos Cenários 1 e 2. Esse 

problema não permitia o foco do cursor em elementos inativos (parágrafos, spans, 

entre outros), apenas os elementos ativos (botões, links ou inputs) eram 

reconhecidos pelos leitores de telas. Outro problema foi ao abrir a janela modal o 

cursor não era movido para a referida janela, permanecendo no plano de fundo. 

Essas situações prejudicaram a realização de várias tarefas. 

Outros problemas menores foram encontrados como: botões com imagens internas 

sem legibilidade (mesmo com o atributo alt e title); a ausência de identificação no 

campo de busca (mesmo com o atributo alt e title); pouco tempo de exibição das 

notificações; algumas funcionalidades não estavam acionando a notificação da ação 

realizada; e os títulos do accordion de contatos estava ilegível. Algumas sugestões 

feitas pelos participantes durante a avaliação, como: melhorar descrição do logotipo; 

e inserir títulos nas colunas das tabelas, pois a presença desse recurso poderia 

melhorar a legibilidade dos componentes da lista de e-mails e adicionar um atalho 

para a funcionalidade de escrever e-mail. Os testes foram interrompidos para os 

ajustes dos problemas apresentados e retornaram após a correção. 

Ajustes 

Durante a busca por formas de solucionar os problemas foi descoberto um tópico no 

fórum do site WebAIM, no qual vários profissionais discutiam o problema 

apresentado em relação às janelas modais. A presença do atributo role=“dialog” no 

elemento de HTML div, que funciona como contêiner da janela modal, causava um 

mal funcionamento do mesmo nos Cenários 1 e 2, prejudicando a legibilidade de 

determinados elementos das telas modais. Curioso se tornou o fato desse atributo 

ser definido pelo WAI-ARIA 1.0, na intenção de melhorar a acessibilidade. Talvez 

seja algum problema dos leitores de tela, que ainda não implementaram o 

comportamento desse recurso, ou da API usada pelo sistema operacional, ou até 
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mesmo nos browsers. Apesar do Cenário 3 não apresentar esse comportamento 

sobre o atributo role=“dialog”, foi possível identificar algo similar nos títulos do 

accordion, que possuíam o atributo role=“tab”. Uma das soluções encontradas, 

considerada pelo fórum como mais segura, foi remover esses atributos dos 

elementos HTML. 

A primeira solução para os botões com imagem, aparentemente resolveu o 

problema no Cenário 1, porém criou um problema similar no Cenário 2. A principal 

diferença entre o comportamento dos leitores de tela constatada foi: O Jaws sequer 

identifica os botões com tags de imagem sem a propriedade alt, enquanto o NVDA, 

os identificava, mas como ‘imagem clicável’ que não gerava ação alguma. Exigindo 

assim, uma solução mais elaborada para contornar o problema. Já para impedir 

retorno do cursor para os componentes da interface que estão atrás da janela modal 

foi desenvolvido um script que adiciona o atributo ‘aria-hidden=“true”’ aos elementos 

por trás da janela modal no momento que uma janela é aberta. Esse recurso faz 

com que o conteúdo atrás da janela modal não seja ‘focável’ pelo cursor do 

computador. Sobre os botões de atalho para as funcionalidades ‘Mover para pasta’, 

‘Lixeira’ e ‘Marcar como importante’; percebeu-se que o Jaws exige o 

posicionamento dos atributos alt e title, dentro da tag de imagem, ignorando-os se 

os mesmo estiverem no elemento que o envolve, fato que não aconteceu nos outros 

leitores de tela. 

Segunda rodada de avaliações 

Ainda foram encontrados alguns problemas de natureza técnica assim como 

necessidade de melhorias de interface e usabilidade. O problema da legibilidade dos 

elementos inativos das janelas modais se resolveu. Porém, no Cenário dois, o 

cursor ainda não se comportara de maneira ideal, obrigando o usuário a movê-lo 

para o topo da janela caso quisesse ler de forma ordenada. O NVDA ainda mostrou 

um comportamento passivo diante da abertura das janelas modais, enquanto os 

outros leitores de tela, ofereciam feedback ao se abrir uma janela modal. Quando as 

janelas foram acionadas via menu de seleção, o NVDA chegou a oferecer 

determinado feedback, mas ‘prendia’ o cursor à rolagem da tela, que voltava ao 

comportamento normal com o uso da tecla Tab. 
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Outros problemas menores foram resolvidos como: a ausência de identificação no 

campo de busca; o tempo de exibição das notificações foi ajustado; e os títulos do 

accordion de contatos se mostraram legíveis. Dentre as sugestões, a inserção de 

títulos nas colunas das tabelas não se mostrou eficiente, pois a presença desse 

recurso fez os participantes realizar mais cliques e em alguns momentos se 

confundirem sobre onde começava a tabela de e-mails. Foram realizados ajustes 

dos problemas apresentados, chegando-se a duas formas de elaborar um botão de 

ícone acessível. 

4.6 Considerações finais 

Os testes se mostraram extremamente ricos em detalhes, e seria possível elaborar 

uma nova pesquisa apenas com os dados obtidos neste processo. Porém foi 

necessário focar em determinados aspectos para poder concluir essa etapa de 

forma objetiva e satisfatória. Sendo assim muitos detalhes não foram adicionados 

aos relatos ou não foram considerados para este trabalho. 

Mesmo diante dessa condição foi possível perceber as formas de interação que 

cada leitor de tela proporciona, assim como os comportamentos específicos em 

relação aos mesmos. Comportamentos esses que exigiam implementações 

contrárias às recomendações estabelecidas pelo W3C. Como percebido, ainda 

existem problemas pequenos relacionados à navegação, mas que apesar de se 

mostrarem contornáveis com um pouco de experiência, necessitam de um trabalho 

mais detalhado de resolução, que acabaria por estender ainda mais a pesquisa e 

exigiria conhecimentos técnicos mais avançados por parte do pesquisador. Diante 

dessa realidade, é possível interromper o processo de avaliação para realizar a 

conclusão do trabalho, relatando o aprendizado adquirido a partir da experiência 

vivida nesta pesquisa, assim como as dificuldades enfrentadas, as limitações do 

trabalho e os pontos de continuidade deste estudo, que serão tratados no próximo 

capítulo.
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5 Conclusão 

É necessário revisitar os objetivos gerais e específicos mencionados na introdução 

para verificar o cumprimento do objetivo dessa pesquisa: 

1. Realizar uma pesquisa qualitativa exploratória 
Intenção: Compreender e descrever o uso de e-mails a partir da percepção 
de usuários com deficiência visual que utilizam leitores de telas para interagir 
com computadores 

2. Analisar o resultado da pesquisa qualitativa 
Intenção: Identificar problemas ou procedimentos complexos passíveis de 
um estudo mais significativo para serem solucionados; 

3. Projetar uma solução para um dos problemas identificados 
Intenção: Elaborar uma solução para o problema identificado. 

4. Desenvolver um protótipo interativo 
Intenção: Implementar um protótipo baseado nas características definidas no 
projeto da solução para realizar testes com usuários. 

5. Realizar testes com usuários 
Intenção: Verificar a presença de erros ou equívocos no projeto e corrigi-los, 
para garantir a adequação da solução às necessidades do usuário e a 
qualidade do produto final. 

Para atingir objetivos 1 e 2 foi aplicada uma pesquisa qualitativa realizada no início 
da metodologia definida por Garrett (2011) apresentada no Capítulo 4 (Aplicação do 
modelo conceitual de Garrett), seção 4.1 (Estratégia), subseção 4.1.1 (Pesquisa 
qualitativa). A partir dessa investigação foi possível compreender e descrever o 
cenário do uso de e-mails por pessoas com deficiência visual, assim como identificar 
diversos problemas relacionados ao contexto acima descrito. 

Ainda no Capítulo 4, na subseção 4.1.3 Investigação contextual (Estratégia), e nas 
sessões 4.2 Escopo, 4.3 Estrutura e 4.4 Esqueleto foram elaborados diversos 
artefatos que auxiliaram no desenvolvimento de uma projeto que tinha como 
intenção solucionar o problema identificado, concluindo assim o objetivo 3. 

Na subseção 4.5.1 (Protótipo e testes com usuários) foram descritos detalhes 
relacionados ao desenvolvimento de um protótipo interativo baseado em tecnologias 
web, para a realização de testes com usuários. Demonstrando o cumprimento 
objetivo específico 4. 
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E por fim a conclusão do último objetivo específico foi retratada na seção 4.5.2 
Avaliação com usuário, na qual está descrito todo o processo de planejamento 
execução dos testes, que resultaram na correção de vários erros e garantiram uma 
adequação melhor da solução às necessidades dos usuários. 

Dessa forma, todos os objetivos específicos corroboraram para a conclusão do 
objetivo geral: 

Identificar e selecionar um problema inserido no contexto da acessibilidade 
e o uso de serviços de e-mail – por pessoas com deficiência visual que 
utilizam leitores de telas – e propor uma solução para o mesmo. 

A experiência de desenvolver esse estudo foi bastante complexa, além de ter sido 

um procedimento longo e com uma grande quantidade de dados, distribuídos por 

diversas etapas. Ao final do trabalho, foi possível elaborar algumas recomendações 

gerais sobre soluções que se utilizam do DI associado ao contexto da 

acessibilidade, e recomendações técnicas sobre o desenvolvimento de aplicações 

RIA acessíveis. Também foram identificadas as limitações e fragilidades da 

pesquisa e os desdobramentos e trabalhos futuros. 

5.1 Recomendações gerais  

Foram identificados alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento de 

acessibilidade para pessoas com deficiência. Esses aspectos foram listados abaixo 

como recomendações: 

• Acessibilidade integrada ao processo de design de interação - Como percebido 

na revisão sistemática e análise da literatura sobre os temas afins desta 

pesquisa, a percepção do conceito de acessibilidade ainda carece de uma 

perspectiva de usabilidade e IHC. Associar essas abordagens como um 

processo único é fundamental. 

• Projetar a acessibilidade desde as fases iniciais – Como consequência da 

recomendação anterior, a acessibilidade deve ser trabalhada nos projetos 

desde o início. Realizar intervenções de acessibilidade depois do projeto 

finalizado, pode acarretar num maior custo, maior prazo e maior possibilidade 

de falha em atender as demandas de determinados públicos. 
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• Avaliação técnica não garante qualidade de acessibilidade – A conformidade 

técnica das soluções com as recomendações não é suficiente para certificar a 

acessibilidade e usabilidade de soluções Web. Dessa forma, a avaliação  com 

usuários se faz imprescindível para assegurar a qualidade interativa de 

páginas de Internet acessíveis. 

• Não inferir problemas sem participação do público – Como parte do conceito 

básico do DCU, o usuário deve ser o foco de todas as etapas do projeto e ser 

levado em conta principalmente nos momentos iniciais da pesquisa. Nessa 

etapa são levantadas hipóteses de problemas que precisam ser confirmadas 

com um processo de investigação compatível com o contexto do fenômeno. 

• Interface simples parecem ser mais acessíveis – Muitos entrevistados 

pontuaram que a complexidade das interfaces é um fator decisivo na 

usabilidade das mesmas. Quanto mais simples é a interface mais fácil e 

acessível é a interação. Dessa forma, deve-se evitar as propagandas 

(anúncios publicitários) e ruídos desnecessários. 

5.2 Recomendações técnicas de front-end para ARIA (Accessible Rich 

Internet Application) 

As etapas de prototipação e testes com usuários possibilitaram chegar a algumas 

conclusões técnicas sobre o desenvolvimento de aplicações ricas de Internet 

acessíveis (ARIA), com a utilização do framework Bootstrap. Algumas das 

conclusões são divergentes às recomendações elaboradas pelo consórcio W3C. 

Diante da experiência vivenciada, é apropriado afirmar que é possível desenvolver 

RIA acessíveis com o uso do Bootstrap 3, HTML5, CSS3, Javascript e jQuery; No 

entanto são necessários ajustes ao framework: 

1- Não se deve utilizar o atributo role=“dialog” em elementos do tipo janelas 

modais, pois o mesmo ainda não se comporta de maneira adequada no cenário 

atual; 

2- Deve-se implementar um script para o controle do foco do cursor, em casos que 

existam uma ou mais janelas modais ao mesmo tempo; 
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3- Deve-se adicionar o atributo title="Fechar Janela Modal", ao botão de fechar da 

janela modal. Dessa forma os leitores de telas transmitirão essa informação, 

tornando o botão mais legível ao usuário. O mesmo deve ser feito para os 

botões de fechar da funcionalidade ‘alert’, salvo que seu conteúdo deve ser 

title="Fechar notificação"; 

4- Deve-se adicionar a tag <span class="sr-only">Janela</span>, antes dos títulos 

de nível 4 que identificam as janelas modais. Dessa forma, os leitores de telas 

transmitirão essa informação, tornando-a mais legível ao usuário; 

5- Não se deve utilizar o atributo role=“tab” em elementos do tipo accordion, pois o 

mesmo ainda não se comporta de maneira adequada no cenário atual; e 

6- Por fim, existem algumas maneiras de se desenvolver botões de ícones 

acessíveis. Nelas não se deve inserir a tag <img> nos botões. A imagem do 

ícone é inserida via CSS com uso do parâmetro background.  

5.3 Limitações e fragilidades 

Apesar dos resultados relevantes da pesquisa, foram encontradas dificuldades e 

lacunas que devem ser mencionadas: 1) A falta de familiaridade inicial com algumas 

técnicas aplicadas resultou no retrabalho de algumas etapas do estudo; 2) A 

tentativa de aplicar o processo inteiro de forma individual acarretou numa sobre 

carga de informações e tarefas sobre o investigador, comprometendo a precisão dos 

métodos aplicados; 3) Houve dificuldade de aplicar o conteúdo teórico na prática da 

pesquisa de campo; 4) O acesso aos participantes mostrou-se complexo e 

demorado, pois foi preciso acompanhar a disponibilidade dos mesmos, assim como 

deslocar-se para os locais onde deveriam ser realizados os procedimentos; e 5) por 

fim algumas etapas do processo não foram apresentadas de forma mais 

aprofundada por questões de foco no objetivo da cada uma.  

Não obstante, essa experiência colaborou de forma muito construtiva na aquisição 

de novos conceitos e perspectivas relacionados à pesquisa científica. Apesar 

dessas pequenas limitações, é possível perceber o valor do trabalho realizado, o 
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potencial de contribuição para a acessibilidade que a solução apresentada pode vir 

a trazer e o cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

5.4 Desdobramentos e sugestões de trabalhos futuros 

Como percebido, a solução proposta ainda não atingiu o grau de acessibilidade 

desejado em um dos cenários da avaliação com usuários. Porém, mostrou atender 

de forma satisfatória os outros dois. Dessa forma o trabalho de melhoria ainda pode 

ser continuado. Outro ponto de continuação deste trabalho está relacionado à 

metodologia projetual utilizada. De acordo com o modelo conceitual de Garrett 

(2011), falta o desenvolvimento da camada mais alta do projeto, a Superfície. A qual 

não foi aplicada por questões de relevância para a proposta desta pesquisa. 

Também é preciso por em prática os conceitos a acessibilidade de forma ampla, 

levando em conta e envolvendo pessoas com outras características, determinadas 

ou não pela presença de alguma deficiência. Será dada continuação ao projeto do 

AccessibleMail, de forma que o mesmo venha a se tornar um produto/serviço real e 

trazer o benefício a que se propõe. 

Também é preciso pontuar alguns detalhes relevantes sobre a pesquisa exploratória 

aplicada nas fases iniciais desse estudo. O primeiro ponto foi a refutação da 

hipótese inicial elaborada pelo pesquisador. Nela era presumido que a plataforma 

mobile apresentaria problemas relacionados à acessibilidade, no que se refere ao 

uso de serviços de e-mail. Perceber e aceitar as conclusões que emanaram dos 

dados foi uma experiência um pouco desnorteante, a priori. Dado o tempo de 

maturação e compreensão do contexto, foi possível visualizar um outro problema, 

aparentemente tão relevante quanto a hipótese contestada e que ofereceu 

continuidade para a pesquisa. Durante a pesquisa exploratória foram identificados 

aspectos que não estavam envolvidos no escopo da pesquisa (ex.: a questão da 

percepção uni e bidimensional da interface gráfica em dispositivos mobile e 

computadores) dessa forma, estes não foram validados nos procedimentos 

seguintes. Essas evidências, apesar de ainda não desfrutarem de credibilidade, são 

hipóteses que podem guiar estudos com potencial de enriquecer a área de 

acessibilidade. Como forma de contribuição para a comunidade científica envolvida 

com pesquisas sobre acessibilidade foram anexadas as transcrições de todo 
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material coletado por meio de entrevistas nos apêndices A e C. Espera-se que 

outros pesquisadores possam ter acesso a esse material e possam embasar suas 

pesquisas a partir dele, assim como serem levados a novos insights sobre a área da 

acessibilidade. 
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Apêndice A - Transcrição das entrevistas – pesquisa qualitativa 

Entrevista 1 

Entrevistador: 
- Eu gostaria de iniciar a entrevista perguntando se você utiliza dispositivos móveis, como tablets e 
smartphones? 

Thiago: 
- Sim, eu tenho um iPhone 5 

Entrevistador: 
- Desde quando? 

Thiago: 
- Desde 2009 ...  Aliás 2010 

Entrevistador: 
- Quais foram as plataformas que tu teve contato? 

Thiago: 
- Móvel só iPhone até hoje, quer dizer iOS, iPhone é o aparelho. 

Entrevistador: 
- Só iPhone ... então tu nunca tentou Android ou Wndows Phone, correto? 

Thiago: 
- Windows phone não tem como usar, porque não tem acessibilidade nenhuma. O que dava pra usar 
antes do Windows phone foi o Symbian, que muita gente que não enxergava usou o Symbian por um 
bom tempo. Mas o Symbian foi descontinuado pela Nokia. Num tem mais. E o Android eu já brinquei 
um pouco mas nunca tive um dispositivo que fosse meu. 

Entrevistador: 
- Então antes de usar o iPhone tu usava o Symbian? 

Thiago: 
- Não, nunca usei o Symbian, conheço gente que usou o Symbian, só que eu nunca usei. 

Entrevistador: 
- Além do iPhone você tem outros aparelhos mobile? 

Thiago: 
- Tenho um iPad mini. Só que o iPad é do meu pai, eu dei pra ele, então não é meu. Mas eu uso, 
quando eu tô por perto. 

Entrevistador: 
- Tu lembra quais foram as maiores dificuldades no começo do uso? 

Thiago: 
- O iPhone na verdade ele é bem intuitivo assim. Quando você segue os tutoriais dele, os negócio ali, 
ele é bem intuitivo. A coisa mais difícil pro iPhone é a digitação mesmo porque você precisa ter um ... 
tem que tocar na tela, ouvi a letra que tá lá, e dá dois toques de novo pra confirmar aquela letra. 
Então são três toques pra inserir cada letra, então isso é meio demorado. Eles lançaram uns 2 anos 
depois um modo de digitação que a gente chama de modo de digitação profissional. Que você toca 
na letra na tela, se é a letra que você quer simplesmente tira o dedo da tela e ele confirma a letra. Se 
não é a letra que você quer, sem tirar o dedo da tela você vai deslizando o dedo na tela até encontrar 
a letra que você quer, e daí você tira e ele confirma aquela letra. Isso que a gente chama de modo 
profissional de digitação. Mesmo com esse modo demora bastante, na minha opinião. Eu uso ... eu 
digito pouco no iPhone porque demora muito na minha opinião assim. 

Entrevistador: 
- E a taxa de erro também é alta quando tu tá digitando no iPhone? 
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Thiago: 
- Não, porque você tem que ouvir de fato a letra que você vai digitar, então a taxa de erro na minha 
opinião não é alta, o que é alta é a demora mesmo. Demora muito. 

Entrevistador: 
- Pra que fins tu usa os teus dispositivos? Geralmente. 

Thiago: 
- Normalmente o dispositivo móvel é pra acessar, Facebook, Twitter e e-mail, quando to fora de casa. 
Eu uso o iMessage, WhatsApp e o Hangouts pra mensagens. Eu uso bastante o Foursquare para 
quando eu vou sair de casa e uso também o aplicativo de pedir taxi. É o que eu mais uso. Sim, e 
aplicativo de livro. Compro livro, bastante livros na iBookstore e leio com o leitor de PDFs. Mas é 
basicamente isso que tem na minha tela inicial que é o que eu mais uso. Ah e eu tenho alguns 
negócios de feed também pra ler notícia de blog. Eu faço bastante isso no iPhone. 

Entrevistador: 
- Tu teve outro iPhone antes do iPhone 5? 

Thiago: 
- Já, já tive um 3GS, um 4 e um 5. 

Entrevistador: 
- Tem muita diferença entre eles a questão da acessibilidade? 

Thiago: 
- Humm... não, porque o que importa mesmo é o iOS, né? Tipo quando vai melhorando, atualizando 
o iOS, vai vindo coisa nova, às vezes tem um programa novo, mas no geral o iOS desde o 3 foi bem 
acessível e ah ... No caso do 5 houve uma melhoria por que tem o SIRI agora e tal, algumas coisas 
ficam mais fácil de fazer nele. 

Entrevistador: 
- Tu usa muito o SIRI? 

Thiago: 
- Não muito, eu uso mais pra ativar alarme, criar calendário, ativar e desativar alguma opção no 
iPhone e tal, mas pra isso assim.  

Entrevistador: 
- No primeiro contato com o iOS teve alguma funcionalidade que te chamou a atenção? Por ser 
simples ou por ser uma sacada muito boa? 

Thiago: 
- Cara, o pior que foi tudo, tu sabe por que? Porque a coisa que mais impressionou no iOS desde o 
começo foi a possibilidade de trazer a acessibilidade ao touchscreen para quem é cego. Antes 
acreditava-se que era impossível você deixar uma coisa touchscreen acessível, sabe? Tipo ... tinha 
... tem muito problema com touchscreen ainda, tipo micro-ondas que não tem tecla nenhuma, tem 
muito fogão hoje em dia que é digital, geladeira, eletrodomésticos em geral são uma bosta nessa 
questão de acessibilidade, porque é tudo touchscreen. E quando saiu o primeiro iPhone eu tipo, nem 
dei bola porque ... cara, num tinha ... ah, touchscreen esquece cara. 

Mas quando saiu o 3GS em 2009 cara. Eu lembro que saiu um vídeo assim, promocional dizendo 
como é que era acessibilidade do iPhone, como é que ia ser. E eu fiquei maluco, cara. Fiquei doido, 
eu falei: cara, eu quero comprar isso aí, porque eu nunca tinha tido um celular que fosse acessível, 
antes do iPhone. Tinha o Talks antes, entendeu? Mas antes eu era muito novo e não tinha dinheiro 
pra comprar essas coisas. Aí quando chegou o iPhone eu já fazia estágio na faculdade, juntei 
dinheiro e comprei. E eu comecei a dar aula de matemática naquela época que saiu o 3GS e ... eu 
usei dinheiro que eu dava nas aulas e comprei. E foi muito legal isso cara. Foi o primeiro celular que 
eu tive acessível. 

Então tipo coisas básicas mesmo, tipo conseguir mandar um mensagem pra alguém e ler o que a 
pessoa mandou de mensagem. Pra mim era assim, tipo ... incrível cara. Eu achava sensacional 
poder fazer esse tipo de coisa simples. E até hoje quando eu paro e penso assim, sobre a 
acessibilidade do iPhone em si eu acho foda de mais. Então eu acho que foi... e outra coisa foi que 
ho ... hoje em dia os aplicativos de iPhone são desenvolvidos em cima da biblioteca Cocoa, que é da 
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própria Apple. E o Cocoa todo os standards UIs, eles são acessíveis por padrão. toda vez que você 
faz um controle pra UI que não é próprio, que você estende uma classe deles e tal, você ainda tem 
maneiras muito simples de adicionar acessibilidade ao seu controle. 

Por exemplo, se você quer que seu controle haja que nem um botão, se você quer que seu controle 
haja que nem um, com é que se diz um ... uma caixa de seleção ou uma coisa assim. Você consegue 
dizer apenas setando uma flag nele e pronto, ele já passa ter acessibilidade como os controles 
nativos do iOS. Então eu acho, cara, isso muito legal. Essa coisa que a Apple fez, eu acho que o 
Android agora tá fazendo uma coisa semelhante. Eu não sei dizer porque eu nunca dei uma olhada 
no framework de desenvolvimento da UI do Android, então não sei dizer. Mas o da Apple eu posso 
garantir sobre isso. E acho isso sensacional, tanto pro lado do usuário, porque transforma vários 
aplicativos de cara, acessíveis. Dá pra você usar vários aplicativos de cara. E do lado do 
desenvolvedor, porque muitas vezes o cara não precisa se preocupar em desenvolver algo específico 
pra acessibilidade porque muita coisa já tá pronta e o outro ponto é que quando o cara precisa 
pensar em acessibilidade, tem uma coisa um pouco mais diferenciada, ele tem que colocar alguma 
coisa de acessibilidade. A coisa é muito fácil de ser implementada. Eu acho isso muito legal. 

Entrevistador: 
- Tu já desenvolveu pra iOS? 

Thiago: 
- Então, na verdade não. Eu comprei um Mac em 2011 com essa ideia de começar a desenvolver pra 
iOS porque eu achei legal e tal. Daí eu comecei a estudar, só que eu não levei muito a sério porque 
eu tava na faculdade antes e eu tinha pouco tempo. Aí eu cheguei numa parte dos meus estudos que 
tinha que ficar usando o interface builder. E infelizmente não tem como eu usar o interface builder pra 
criar interface. Num conseguia arrastar as coisas pra fazer  as coisas no interface builder e eu tava 
tentando procurar como fazer, tipo, as interfaces através do código. Porque tem como fazer isso 
através do código, só que eu não achava em lugar nenhum, sabe? Porque em todo lugar o pessoal 
só usa o interface builder. Então eu acabei largando, ah deixa pra lá por enquanto, uma outra hora eu 
volto nisso, só que eu acabei não voltando. 

Entrevistador: 
- Tu sente alguma semelhança entre a forma de interagir com o celular e com o computador? 

Thiago: 
- Não, é bem diferente o modo de interação, porque o ... No touchscreen você acaba memorizando a 
posição de muitos controles na tela, então ao invés de você ficar pondo o dedo na tela, varrendo a 
tela inteira, procurando o item que você quer e tal, você meio que tem decorado, ah isso aqui fica 
mais ou menos na parte inferior direita, isso aqui tá em cima. Então você toca e meio que às vezes, 
com o tempo você acostuma a tocar já direto no item que você queria, então tem muita coisa que no 
mobile, ali, a interação é bem diferente. Que no computador você tem eh ... por exemplo falando na 
página web, a gente sempre navega procurando coisas específicas da página, ah! pede pro leitor de 
tela pular pro próximo cabeçalho, pra a próxima lista, vai dando “Tab” pra ler os links, usa as setas, 
então às vezes você tem que ficar procurando o que você quer. 

Eu acho que no mobile eles tem essa facilidade de você às vezes conseguir saltar exatamente pra 
onde você quer por você ter meio que memorizado a tela. Tem uma noção de como é que tá 
organizado. Enquanto que quando você ... No PC o leitor de telas organiza tudo como se fosse linear, 
né? Uma página não faz diferença se numa página você coloca uma coluna do lado da outra por que 
o leitor de tela vai acabar colocando uma coisa em cima da outra e ele vai fazer como se fosse um 
texto linear né. E eu acho interessante essa coisa que o mobile traz. Embora eu prefira ainda usar o 
PC, óbvio, né? Porque você consegue fazer uma variedade de tarefas maior. Pra certas coisas eu 
acho que o mobile traz umas vantagens que você não tinha antes. É bem legal.  

Entrevistador: 
- Dessa forma acabou que tu já me respondeu a próxima pergunta, que eu ia pedir pra você me falar 
sobre as vantagens e desvantagens desses aparelhos. 

Thiago: 
- Eu acho que no PC você tem uma velocidade de interação pra certos tipos de atividades que é 
maior, principalmente pra digitar, que nem eu tava te falando. Você digitar no iPhone é um pouco 
demorado  infelizmente ainda. Então qualquer coisa pra digitar, é no computador. Mas tem algumas 
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coisas assim, que é interessante de você fazer, eu gosto de ler, por exemplo, notícia ali no iPhone, 
porque as interfaces dos aplicativos de feed pra os blogs é muito mais “clean”, daí sempre que a 
interface é mais clean, na minha opinião, é muito mais fácil de você entender ela, porque você tem 
que entender ela de pouco a pouco com o leitor de telas. Você num tem como olhar pra ela e fazer, 
ah tenho uma visão geral, num tem isso, sabe? Você tem que ir percorrendo controle por controle, 
item por item e com o tempo, quando você vai usando bastante uma aplicação você tem uma ideia 
geral. Então quanto mais clean a interface, na minha opinião, melhor, porque é menos coisa que 
você tem que absorver. Você consegue chegar mais rápido onde você quer e então pra ler notícia eu 
prefiro muito mais ver alí no negócio (Smartphone), porque se fosse usar um, tipo, abrir cada site que 
eu quero ler cada texto, aí tem um monte de coisa, tem propaganda ... aí atrapalha. 

Entrevistador: 
- Quais pontos no teu cotidiano o uso dessa tecnologia melhorou? 

Thiago: 
- Acho que num é nem a questão de melhorar, é a questão de ser essencial, sabe? Porque, sem a 
tecnologia você vai fazer o que, entendeu? Como é que eu vou ler, acessar ... Num dá pra ler um 
jornal, como é que eu vou ler um jornal, tem que ser pelo computador. Uma revista tem que ser pelo 
computador, o livro ou tem que ser braile ou tem que comprar o livro no computador e mandar o leitor 
de telas ler, que é muito mais fácil, rápido e barato. Então, tem uma frase que eu gosto muito que o 
pessoal fala assim: “A tecnologia para as pessoas, eh ... normais, tornam as coisa mais fáceis, a 
tecnologia para as pessoas com deficiência torna as coisas possíveis”. E é isso sabe, num tem o que 
melhorou, é tudo. Simplesmente torna as coisas possíveis. 

Entrevistador: 
- Tu teve alguma dificuldade em adquirir o iPhone? 

Thiago: 
- Infelizmente o iPhone num tem um preço muito barato, né? Fato que, aqui no Brasil principalmente, 
torna a adesão dele, pelas pessoas com deficiência visual, baixa, né? Acho que lógico se as pessoas 
pudessem, tivessem o dinheiro eu acho que elas iam acabam comprando mas infelizmente assim, 
ele é mais caro, né? É foda, mas fora isso, a questão do preço num teve nenhuma outra dificuldade. 

Entrevistador: 
- A partir de agora eu vou querer saber um pouco mais sobre o foco da minha pesquisa que é o uso 
de e-mails. Quando tu fez o teu primeiro e-mail? Tu lembra? 

Thiago: 
- Sim. Eu acabei fazendo um do Hotmail por causa do MSN e tinha um do BrTurbo. 

Entrevistador: 
- Isso faz quanto tempo? Foi em que ano? 

Thiago: 
- Acho que 2004. 

Entrevistador: 
- Naquela época tu acessava utilizando que leitor de tela? 

Thiago: 
- Na época num era um leitor de telas, era um programa específico para deficientes visuais que era o 
Dosvox. Dentro do Dosvox tinha um programa chamado Cartavox. Que era tipo, uma interface bem 
simples, assim. Dava comando no teclado só e pegava os e-mails e ia dando setas nele e ia lendo. 
Então era o Cartavox que eu usei por muito tempo. 

Entrevistador: 
- Tu lembra de alguma dificuldade no começo? quando tu começou a usar serviço de e-mail.  

Thiago: 
- Não, pior que não porque o Cartavox era tipo, desenvolvido especialmente para cegos né, então 
não tinha muito problema, na verdade o e-mail sempre foi uma coisa mais tranquila. 
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Entrevistador: 
- Quando foi que tu migrou do Cartavox para o uso de leitores de tela no browser, usando serviços 
como Gmail? 

Thiago: 
- Então, depois de um tempo eu passei a usar o Jaws, que é um leitor de telas, e depois eu mudei 
pro NVDA. E depois que eu deixei de usar o Cartavox eu dei um pulo, que foi agora, hoje em dia, a 
maneira que eu acesso meu e-mail é através do iPhone. Eu gosto muito de ler meus e-mails através 
do iPhone. Porque eu tenho gestos específicos do VoiceOver pra poder ativar, mover eles. Fazer 
tudo o que eu preciso. Eu respondo muito meus e-mails através da interface do Gmail, o Gmail tem 
uma interface hoje em dia, que ele chama de interface simplificada em HTML. Então não é uma 
interface tão poluída, uma interface tão bagunçada. Não é uma interface assim, tão visual, que nem a 
interface normal do Gmail. E você pode ativar essa interface HTML e eu gosto muito do usar ela. De 
todas as que eu uso é a interface que eu mais gosto de usar. Porque ela é muito fácil e eu consigo 
fazer tudo que eu preciso fazer. 

Entrevistador: 
- Isso tu diz via browser certo? 

Thiago: 
- Via browser daí. E a outra que eu uso é o aplicativo do mail da Apple também. Ele é muito bom 
assim, pra usar. 

Entrevistador: 
- Esses aplicativos do iPhone você pode cadastrar mais de uma conta? 

Thiago: 
- Sim, eu tenho duas conta no meu aplicativo de e-mail do iPhone. 

Entrevistador: 
- Quantas contas de e-mail tu administra atualmente? 

Thiago: 
- Duas só, a do trabalho e a pessoal. Um opção que eu gosto muito é poder ver todas a mensagens 
das duas contas na mesma caixa, que eu uso principalmente quando eu to vendo as mensagens 
novas do dia. E quando eu quero gerenciar alguma caixa em específico eu posso selecionar só as 
mensagens daquela conta em específico. Então isso facilita bastante. 

Entrevistador: 
- Tu chegou a usar algum outro serviço de e-mail via browser? Tipo Yahoo, Hotmail ... 

Thiago: 
- Ó... o Hotmail é impossível de ser usado, o Yahoo até ganhou um prêmio faz algum tempo. Por 
causa que hoje em dia tem o HTML5 e junto do HTML5 tem algumas coisas que a gente chama de 
Web-Aria Standards, que são a maneira de como você pode transformar conteúdo dinâmico 
acessível da Web. Desde quando a Web era estática basicamente se você segue os padrões da 
W3C, Colocando o cabeçalho no lugar. Os link certinho, identificando o que que é uma tabela, 
colocando “Alt” nas imagens, esse tipo de coisa já era suficiente. Mas hoje em dia como a web tem 
muita coisa dinâmica, principalmente usando javaScript, HTML5 e tal, existe uns certos controles e 
certas interações com a página que ficam bem complicados, se você não tem uma coisa além ... e 
essa coisa além é a Web-Aria. Então o Yahoo parece que desenvolveu o e-mail deles usando vários 
padrões de Web-Aria, tanto é que eles são uma referência pra isso. Por uma aplicação que fizeram 
usando Web-Aria e deu certo. Eu não usei ainda só porque eu já tinha o e-mail do Gmail, daí eu num 
ia querer tipo criar um e-mail novo. Mas eu até criei um e-mail lá, posso até testar se você quiser, 
porque tipo eu só num vou começar a usar o Yahoo agora porque eu já uso outro entendeu. 

Entrevistador: 
- É, num faz sentido, né? 

Thiago: 
- É, mas eu sei que o negócio do Yahoo! ficou bacana, posso até dá uma olhada se você quiser. 

Entrevistador: 
- Não precisa, depois eu dou uma sacada. Chega a ser meio óbvio que serviços de e-mail diferentes, 
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tenham interfaces bem diferentes, né? Ou seja, o Hotmail tem a interface de um jeito, o Gmail tem de 
outro, no Yahoo também é de outra forma aí ... 

Thiago: 
- Bem, a única maneira que eu sei de conseguir gerenciar várias contas numa interface unificada é 
através do iPhone mesmo. Através do browser eu num conheço nenhuma ferramenta que dá pra 
fazer isso. Eu acho que quando a pessoa precisa gerenciar várias contas, a experiência que eu tenho 
e vejo o pessoal fazer é o seguinte: Quem usa Mac usa o aplicativo do Mail da Apple, por que ele 
permite você ter várias contas e ele é bem acessível e o resto usa o Thunderbird daí. Num sei se 
você conhece. 

Entrevistador: 
- Conheço. 

Thiago: 
- Mas é muita gente que usa o Thunderbird. Porque o Thunderbird também é bem acessível, eu 
conheço até alguns caras que trabalham no time de acessibilidade da Mozilla. E cara, o Thunderbird 
é muito bom, porque da pra você ter vária contas e tal. Agora, poderia desenvolver alguma coisa 
especificamente pra browser, porque não tem nenhuma solução pra essa plataforma. Mas fora do 
browser existe uma solução ótima na minha opinião que é o Thunderbird. Assim, porque ele oferece 
pra várias plataformas. Então, mas eu acho que esse caminho do e-mail no desktop e no iPhone, na 
minha opinião, é um problema que já está bem resolvido. Você pode talvez conversar com outras 
pessoas pra ver a opinião delas também. Por causa do aplicativo pra iPhone, do aplicativo pro Mac e 
também por causa do Thunderbird para Windows e pra Linux. Então nas quatro plataformas 
principais que o pessoal usa já existe uma solução legal, sabe? Só falta alguma coisa pra web. 

Entrevistador: 
- E qual a forma que você prefere? 

Thiago: 
- Cara depende de onde eu estou ... se eu estou no trabalho, eu prefiro acessar pelo browser. Se eu 
não tiver em casa ou perto do meu computador ai eu faço pelo aplicativo do iPhone, daí. Tipo, 
quando eu acordo e não quero ligar o computador, sabe? ou até antes de dormir pra dar uma olhada 
rápida. Mas fora esses momentos, eu sempre, quando tô em casa vejo pelo computador mesmo. 

Entrevistador: 
- Entendi, mas ficou meio complexo pra mim, deixa eu refazer a pergunta pra ver se da pra simplificar 
um pouco essa tua ideia. Qual a forma que você mais usa para enviar, ler, responder, deletar e-mails, 
enfim administrar toda a movimentação da conta de e-mail? É um pouco difícil de explicar, num sei 
se consegui ser muito claro na pergunta? 

Thiago: 
- Entendi sim, mas a forma como eu uso é complicada mesmo ... como tenho um Mac e um iPhone, 
eles são bem sincronizados, por causa do aplicativo Mail. Daí vai depender muito da situação, deixa 
eu tentar explicar melhor. No trabalho eu uso o majoritariamente o e-mail pelo browser do 
computador. Quando to na rua ou em casa longe do computador como eu falei eu vejo pelo iPhone. 
Agora quando preciso responder um e-mail, anexar uma imagem ou documento e tal, daí tem que ser 
pelo computador mesmo, porque não tenho paciência de digitar texto no iPhone. 

Entrevistador: 
- Entendi. 

Entrevista 2 

Entrevistador: 
- Guilherme, vou iniciar nossa entrevista perguntando se você utiliza tablets ou smartphones? 

Guilherme: 
- Eu utilizo celular com acessibilidade desde 2006, mas smartphone, tirando total proveito dele, só a 
partir desse ano. Com a atualização do Android eu comecei a ter uma liberdade bem maior. 

Entrevistador: 
- Você também utiliza ou já utilizou tablets? 
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Guilherme: 
- Já. Já utilizei tablets sim. Eu fiz uns testes com um HP e já usei um iPad. Utilizei um iPad retina e 
um anterior ao retina. 

Entrevistador: 
- Então você já teve contato com iOS e Android, tem mais outras plataformas mobile você conhece? 

Guilherme: 
- Mobile, Symbian e só. Eu nunca tive contato com o Blackberry não, dizem que tem uma 
acessibilidade mas nunca cheguei a testar. 

Entrevistador: 
- Tu sabe dizer se o Windows Phone tem? 

Guilherme: 
- Tem. Tem um software chamado Mobile Speak, que é bem interessante. 

Entrevistador: 
- Ele é nativo? Ou você tem que instalar. 

Guilherme: 
- Não. O único que é nativo é do iOS. O VoiceOver que é desenvolvido para o iOS. 

Entrevistador: 
- Quais aparelhos mobile você usa hoje em dia? 

Guilherme: 
- Eu uso um Galaxy GTS 8612, com Android 4.2. 

Entrevistador: 
- Certo, lançaram uma atualização há pouco tempo, num foi? 

Guilherme: 
- Lançaram. Lançaram está no 4.4  

Entrevistador: 
- Eu soube que o 4.2 teve umas atualizações de acessibilidade bem interessantes. 

Guilherme: 
- Tem mais pra desenvolvedor. Mais facilidade pro desenvolvedor. Que na verdade do 4.0 pro 4.2 ou 
4.0 pro 4.1, mudou toda a parte de comunicação com a síntese de voz. Então provavelmente o que 
roda no 4.1 não roda no 4.0 

Entrevistador: 
- Você lembra quais foram as maiores dificuldades quando começou a utilizar essa tecnologia touch? 

Guilherme: 
- As maiores dificuldade foram, primeiro a ideia preconcebida de que não daria certo, né? A gente 
parte do físico, de que a pessoa cega precisa do contato físico. E eu resolvi investir desde janeiro 
desse ano. E ai tive uma surpresa que ... realmente eu digo assim às pessoas: A primeira impressão 
é negativa. A vontade que você tem é de jogar na parede, né? Mas depois que você começa a ter um 
contato maior, entender a lógica de funcionamento. Eu passei a gostar e passei a ver como 
indispensável. Não consigo ficar sem esses recursos, né? 

Entrevistador: 
- Você recomendaria? 

Guilherme: 
- Ah sim, recomendaria. 

Entrevistador: 
- Quais são as principais atividades que você faz no smartphone ou num tablet? 

Guilherme: 
- Bem, hoje, desde leitura de arquivos até receber e enviar e-mails e mensagens. E bastante contato 
com novas pessoas e uso bastante o Skype. Que no Android é muito acessível. 
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Entrevistador: 
- Quais são os aplicativos que você usa mais no seu celular?  

Guilherme: 
- Deixa eu ver ... o Skype é um deles, eu já falei dele. Tem também o PDF Pro, que é pra leitura de 
arquivos em PDF, em formato PDF, que eu termino estudando por ele, pra mim ele tem uma 
flexibilidade muito boa, bem interessante. O Dropbox também, que armazena muito material, bem 
interessante você manter suas coisas no seu telefone. E um software específico que é o WalkTalk é 
um GPS que eu me localizo por ele. Ele é um GPS que fala quando a tela está desligada. Então eu 
fico, num ônibus por exemplo, eu vou, desço no local correto. E ... um outro software que eu não 
tenho autorização pra falar sobre ele, mas que vai dar uma mudada bem interessante no modo de se 
locomover das pessoas cegas. 

Entrevistador: 
- Você percebe alguma semelhança entre utilizar um computador de mesa e utilizar um smartphone 
com acessibilidade? 

Guilherme: 
- Eu tava pensando nisso hoje de manhã, a questão da utilização, visualmente falando, pelo tablet e 
pelo smartphone ele é muito mais intuitivo. Eu consigo me comunicar muito mais facilmente com 
quem enxerga, porque o leitor de telas pra Windows, por exemplo, ou pra Linux, ele passa uma 
informação pra você que nem sempre corresponde à informação visual. Por exemplo, quando você tá 
navegando na internet, por via de regras a gente utiliza as setas de direção para navegar. Então pra 
pessoa cega ela está subindo ou descendo. Quando na realidade ele está passando, pulando de um 
ponto pra outro da tela em colunas. Então ele tem uma dificuldade muitas vezes de interagir com 
uma pessoa porque: “Eu tô aqui em baixo”. na verdade ele num tá aqui em baixo. Ele está do lado 
esquerdo da tela ou do lado direito da tela, dependendo de como o programador desenvolveu. Então 
ele ouve uma coisa que na prática não é bem de fato o que é mostrado na tela. Já no caso do 
smartphone, não. Os botões são mostrados na tela e a medida que eles são lidos a pessoa que tá 
enxergando está acompanhando também a onde está aquele botão. Então facilmente você pode 
dizer “não, desça na parte inferior da tela, no lado esquerdo, vai ter um botão assim e tal”, e ai você 
vai e encontra muito facilmente. 

Entrevistador: 
- Então você consegue perceber como está organizada a interface. 

Guilherme: 
- A interface é muito mais intuitiva e a comunicação é estabelecida com muito mais tranquilidade, 
entre cegos e não cegos. Inclusive a gente leva muito muito susto, pois como o leitor de telas ele lê o 
que está internamente no código, muitas vezes eu digo ”óh, tem tal coisa na tela”, e a pessoa olha e 
diz “não tem”. Por que? Porque aquilo ali é uma informação que só o leitor de telas capta. Mas 
visualmente ela não está ali.  

Entrevistador: 
- Tanto no Mobile quanto no desktop? 

Guilherme: 
- Não, não. Eu percebo mais no sistema operacional mesmo (Desktop), mais pra sites. Por exemplo, 
Imagem meramente ilustrativa. Eu ouço isso, então se eu não souber que aquilo ali tá contido no 
código, eu vou pedir pra a pessoa procurar essa mensagem, e ela num vê, ela vê uma foto. Então é a 
descrição, o rótulo dessa foto que o leitor de telas lê, não é a foto. Ele é o rótulo que deram à foto. 

Entrevistador: 
- Em que ponto você pode afirmar que utilizar um dispositivo mobile melhorou no seu dia a dia? 

Guilherme: 
- Tem vários lados. Tem o lado profissional, tem o social, você é visto com muito mais naturalidade, 
Né? Tem muitas pessoa que defendem, por exemplo a criação de Apps ou aparelhos específicos pra 
cegos. Eu sou um dos que fazem votos contrários a essa ideia. Porque eu acho que isso afasta as 
pessoas. Eu não gosto de nada que afasta. Então o leitor de telas pra mim parece ser o melhor 
caminho. Tem esse lado social e tem o lado profissional que eu, hoje, respondo e-mails, me 
comunico pelo Skype, faço leitura de documentos, reencaminho mensagens. A utilização que um 
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outro usuário dá. Fora as específicas como o GPS, que me ajuda a me localizar na cidade. É um 
verdadeiro sonho você poder pegar um ônibus e ir acompanhando seu trajeto e chegar e puxar a 
cordinha e avisar ao motorista que vai descer. Ou simplesmente acordar de um cochilo, sem saber 
aonde é que tá e num ter que perguntar a ninguém, simplesmente ligar o aparelho e ele vai te 
localizar e vai dizer aonde é que você está. Aí sim você “Ah tô mais próximo ou eu já passei do 
ponto, vou descer, pegar outro voltando”. Mas é autonomia, a gente tá falando de autonomia, de algo 
nunca visto. 

Entrevistador: 
- Existiu alguma dificuldade pra você adquirir esse dispositivo? 

Guilherme: 
- No caso do Android, eu digo que o Android ele é como um sanduiche, você vai montando ele. Então 
eu comprei o aparelho e de imediato eu não pude usar. Primeiro que a voz que vinha era uma voz 
em espanhol, não tinha sintetizador para português. Então eu tive que ir no Google Play, baixar a 
voz, instalar depois tive que colocar a voz como padrão. Depois comecei a tentar usar o teclado que 
veio com a Samsung, não é um teclado acessível. Então eu fui buscar outro teclado. Encontrei um 
fórum que falava sobre isso e ai é, enfim comecei a montar o meu telefone até ele ficar utilizável. Já 
no caso do iOS não é assim. Basta você ativar e o VoiceOver já te dá todo a condição de você utilizar 
o telefone sem você precisar fazer adequação, adaptação nenhuma. É fantástico porque ele é 
desenvolvido junto com o próprio Kernel e a preocupação com a acessibilidade da Apple é muito 
grande. 

Entrevistador: 
- Você acredita que o preço praticado nesses aparelhos da Apple inviabilizam um pouco a aquisição 
deles por algumas pessoas? 

Guilherme: 
- Inviabiliza. Eu acho que a grande maioria dos usuários hoje do Android não é nem pela qualidade 
em si do Android, e sim pelo custo que você tem. Por exemplo, o Moto G, da Motorola, que é um 
aparelho quadricore, um aparelho muito bom, que tá saindo à R$690,00. Então você dispõe de um 
excelente aparelho, pela metade da metade de um iPhone 5, por exemplo. Que vai fazer a mesma 
coisa que um iPhone 5 praticamente faz. E até existe uma oferta maior de software pra Android do 
que pra iOS. A proporção me parece que é de 8/1. 

Entrevistador: 
- Focando um pouco mais no uso de e-mails, você usa e-mail com que frequência? 

Guilherme: 
- Eu uso e-mail toda hora. Principalmente aqui (no local de trabalho), toda a comunicação nossa, 
graças a deus, é através de e-mail, arquivos compartilhados, formulários. Então pra mim é um sonho 
eu conseguir me livrar do papel impresso, já é uma coisa muito boa. 

Entrevistador: 
- Você lembra qual foi a maior dificuldade quando você começou a utilizar esse tipo de serviço? 

Guilherme: 
- As interfaces sempre foram as maiores dificuldades. Sites que dão e-mail gratuito, mas colocam 
uma quantidade enorme de propagandas. Não tem uma interface limpa, uma interface leve, essa 
termina sendo uma dificuldade grande, porque como eu não posso diretamente saltar, digo, eu até 
posso saltar pra pontos específicos da tela, mas eu preciso conhecer o site primeiro, conhecer o 
serviço. Isso leva um tempo, pra você visualizar esse site e tal. Então quanto mais enxuto e mais leve 
for, melhor. Uma das razões de eu ter abandonado o IG foi isso. Que pra usar eu tinha que passar 
por um monte de coisas que num me interessava na hora, naquele momento. E ai eu passei a usar o 
Gmail com a visualização em HTML básico. Que ai ela fica bem mais limpa, bem mais intuitiva. A 
usabilidade passa ser maior. 

Entrevistador: 
- Você já tentou outros serviços além do Gmail? 

Guilherme: 
- Já usei o Yahoo, já usei numa época ... cheguei a criar um Hotmail também. Mas me mantive no 
Gmail. Tem mais de 10 anos que só uso o Gmail.  
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Entrevistador: 
- Você abandonou esses dois por questões de acessibilidade mesmo? 

Guilherme: 
- Por questões de propaganda, de acessibilidade, de mudanças constantes da forma de usar. E não 
há uma preocupação com leitores de tela. Por exemplo, quando você entra no Gmail, no Google 
Drive, ele já diz, modo leitor de telas ativado. Então ele já faz alguma coisa lá internamente, já 
percebe que você esta usando um leitor de telas e já te dá uma serie de possibilidades que em outro 
serviço eu num teria ... até poderia conseguir fazer, de um jeito ou de outro a gente sempre 
consegue. Mas o trabalho que dá, é exatamente isso o que eu gostaria de evitar. A fadiga auditiva, o 
cansaço mental, todas essas outras questões que estão atreladas ao serviço sem acessibilidade. 

Entrevistador: 
- Atualmente você gerencia quantas contas de e-mail? 

Guilherme: 
- Duas. Uma pra uso pessoal e outra para listas de discursão que eu participo. 

Entrevistador: 
- A do trabalho é a pessoal? 

Guilherme: 
- Aqui eu uso mais a pessoal. Aliás, eu só uso a pessoal. E pra as listas de discursão eu tenho outra 
conta que quando eu tenho tempo eu vou lá, dou uma olhada e respondo alguma mensagem.  

Entrevistador: 
- Qual o programa que você utiliza no computador pra gerenciar os seus e-mails? 

Guilherme: 
- Eu usava o Thunderbird, da Mozila. Mas eu atualmente tenho usado a interface da web mesmo. Tá 
muito mais rápido. Tá muito mais intuitivo porque o Thunderbird tem se tornado pesado, muito 
instável. Então eu tenho usado a própria interface do Gmail.  

Entrevistador: 
- Tu utiliza o gerenciador de e-mails do smartphone? Se sim tu usa o nativo, ou baixasse algum? 

Guilherme: 
- Não, eu uso o nativo mesmo. O nativo me responde bem. O pessoal tem usado alguns outros 2 ou 
3 gerenciadores, mas eu não tenho não. Eu não vejo necessidade de usar não. Até porque eu não 
costumo responder muito e-mail por telefone. A digitação, apesar de ter uma digitação por voz muito 
boa no Android, eu prefiro fazer isso no computador mesmo. Mais fácil de revisar. 

Entrevistador: 
- Interessante ... é fácil de se perceber que vários serviços de e-mail, tem interfaces bem distintas 
né? Com funcionalidades diferentes, formas de fazer as coisas diferentes e até mesmo botões e itens 
da interface localizados em lugares diferentes. Tu pode falar um pouco baseado na tua experiência 
sobre esse cenário que eu descrevi.  

Guilherme: 
- Olha ... um dos sucessos do Google a um tempinho atrás, existiam muitos serviços de busca, 
quando se fala em serviços de busca, você tinha o Cadê, o próprio Yahoo, você tinha um monte. Só 
que todos eles tinha um monte de propagandas. O único que não tem propagandas é o Google. 
Então o Google consegue ser leve, consegue não ter aquela lixaria de propagandas que tem hoje no 
Facebook que tem em um monte de outros locais. E ai você consegue juntar duas coisas que são 
muito importantes, usabilidade e acessibilidade. Eu não sou contra nenhuma criação de nenhum 
serviço, desde que ele seja oferecido a população em geral, certo? Onde o indivíduo possa usar, 
enxergando não enxergando, tendo baixa mobilidade, sendo idoso não sendo idoso. O que a gente 
chama de atender os critérios do desenho universal. 

Se um produto ou serviço for projetado dentro da ideia do desenho universal pra mim ele é bom. 
Agora se o cara faz um serviço pra surdo, outro faz outro serviço pra cego, outro faz outro serviço pra 
cadeirante, pra mim nenhum dos três presta. Porque ele cria sociedades separadas, segregadas, 
divididas por um muro digital, um muro de Berlim digital. Que é o que a gente vê hoje, se eu tenho 
um neto com síndrome de Down, vou fazer um software pra quem tem síndrome de Down, só que 
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tem cegos que têm síndrome de Down e poderiam se beneficiar desse tipo de software e ele não se 
beneficia, porque não tem acessibilidade. Quando um sujeito faz algo que atende a maioria, que eu 
acredito que seria impossível atender a todos. Mas quando ele faz algo pensado na maioria, pra mim 
a coisa é muito boa. 

Eu dou o exemplo do VLC Player, ele é uma coisa impressionante, você trabalha com o mouse, 
trabalha com teclado, você trabalha de todas as formas. Porque ele foi idealizado para atender as 
necessidades das pessoas, da maioria das pessoas. Aí você tem o Media Player, é desse mesmo 
jeito? Não. Você tem um monte de outros players por ai, é do mesmo jeito? Não. O cara vai fazer 
uma coisa simples, ele perde um tempão pra fazer porque o software não foi pensado na 
necessidade dos usuários. Outro exemplo é o Moodle, uma plataforma de ensino à distancia, nele a 
pessoa pode expandir ou ocultar funcionalidades. Então se você não está usando aquilo lá, você 
clica em ocultar. E você pode deixar o Moodle altamente enxuto. Somente com aquilo que você 
precisa. 

Infelizmente nenhum serviço de e-mail que eu conheci até hoje tem essa possibilidade. De você 
ocultar determinadas barras, ou dizer “Eu não quero” você chega no Facebook tá lá, coisa de família, 
aí tem um anúncio nojento na página, e ai aparece um clique pra denunciar. Não, eles que tinham 
que fazer a filtragem, pra saber que tipo de anunciante que eles tem. Então você tá lá num ambiente 
familiar, aí tem lá embaixo torne o seu pênis mais grosso, né? Quer dizer, isso é nojento. Eles tinham 
que ter um filtro, você num vê isso no Google, você vê? Você num vê. Você vê num 4shared, você vê 
num Facebook, você via no Orkut. Mas você não vê no Google. Então eu acho que o grande sucesso 
da Google, é exatamente esse. É criar dispositivos que te deixem ser quem você é. 

Entrevista 3 

Entrevistador: 
- Pedro, Vou começar querendo saber se você utiliza dispositivos móveis? Celular ou tablet? 

Pedro: 
- Uso celular 

Entrevistador: 
- Há quanto tempo mais ou menos? Tu sabes? 

Pedro: 
- Rapaz ... celular ... muito tempo, né? Sei lá, acho que 2000, num sei muito bem. 

Entrevistador: 
- Certo. Quais foram os sistemas operacionais que você já teve contato até agora? 

Pedro: 
- Celular?  

Entrevistador: 
- Sim. 

Pedro: 
- Symbian ... Celular foi Symbian ...e agora iOS e Android. 

Entrevistador: 
-  Qual é o que você usa atualmente? 

Pedro: 
- Android e iOS, eu tenho um iPhone 4S e um Moto G. 

Entrevistador: 
- Certo, você já usou algum tablet? 

Pedro: 
- Tablet ... eu só dei uns pegazinhos no iPad que é a mesma coisa que um iPhone, muito parecido, 
só. 
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Entrevistador: 
- Uhum, você lembra de alguma dificuldade no começo quando teve o primeiro contato com esse tipo 
de tecnologia? 

Pedro: 
- Com a tecnologia touch? 

Entrevistador: 
- Sim. 

Pedro: 
- Dificuldade ... Dificuldade que eu tive foi, o primeiro que eu tive foi o iPhone, né? A dificuldade que 
eu tive foi me cadastrar na Apple Store que eu não conseguia. Eh ... e ai para baixar uns programas 
interessantes eu não conseguia porque eu não tinha o cadastro. 

Entrevistador: 
- Sei 

Pedro: 
- Mas a interface mesmo, o uso não foi muito difícil não. Eu tô tendo um pouquinho mais de 
dificuldade com o Android. Que o Android ainda num tá tão redondinho quanto o iOS não, tá bem 
próximo mas ainda num tá beeem... 

Entrevistador: 
- Você precisa configurar o Android é? 

Pedro: 
- O Android eh ... pra facilitar a gente instala um programinha pra atender chamadas... que mais? 
Acho que só, num tem muita coisa também não. 

Entrevistador: 
- Você usa esses smartphones conectados com a internet por muito tempo? 

Pedro: 
- Uso o iPhone. No iPhone eu uso o que? Uso o Youtube, uso o Facebook, Facebook até menos, o 
Foursquare, eh... WhatsApp, o WhatsApp é sensacional, é fantástico. 

Entrevistador: 
- É muito bom, né? 

Pedro: 
- O WhatsApp é massa. Uso com o iPhone. O iPhone é que eu faço um monte de coisa. 

Entrevistador: 
- Qual a utilidade do Android para você? 

Pedro: 
- O Android eu uso mais como celular mesmo, visse? Com o Android eu num me arrisquei a fazer 
muita coisa não, mas eu faço parte de lista e os cegos fazem muita coisa com Android. Usa tudo que 
se roda num iPhone, Facebook, Skype, roda no Android também tranquilo. Agora com eu já sou mais 
acostumado, mais acomodado com o iPhone, aí eu ... Fiz uns testes no Android, aí depois deixei pra 
lá, só uso mesmo pra atender ligação e pronto. 

Entrevistador: 
- Tu percebes alguma semelhança em utilizar o smartphone e utilizar o computador com leitor de 
telas? 

Pedro: 
- Leitor de telas ... se eu percebo o que? 

Entrevistador: 
- Alguma semelhança entre a interação, a maneira como você usa os dois. Ou é totalmente 
diferente? 

Pedro: 
- Olha, eh ... tem algumas semelhanças, por exemplo, buscar um programa, né? Eu posso buscar um 
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programa aqui no iPhone simplesmente desenhando as primeiras letras do aplicativo, né? No 
computador, enquanto eu tô numa página de internet, se é uma página que eu já conheço eu posso 
fazer essa busca também com o “Ctrl+F”. Que mais? Mas é por que são coisas diferentes, né? 
Touch e teclado é diferente realmente. 

Entrevistador: 
- A interação por mouse no computador é impossível, né? 

Pedro: 
- Não, é possível! É possível pra a galera que usa o leitor de telas chamado NVDA, pra os próprios 
dispositivos da Apple também, né? que é chamado de Track ... Trackpad, né?. Aquilo ali é acessível 
pra a gente, entendeu? Num é comum, não é uma coisa que a gente usa com frequência mas é 
possível usar. Não é tão frequente, aliás, é muito pouco frequente, mas é possível. 

Entrevistador: 
- Uhum. A noção que você ganha da localização das coisas na tela, no touch, ela facilita a maneira 
de usar? 

Pedro: 
- No iPhone sim! No iPhone ... aliás no Android também. Porque nós temos duas maneiras de nos 
movimentarmos entre os aplicativos, uma é a varredura que a gente faz, que é esse movimento 
assim (demonstrou no aparelho que tinha em mãos). E a outra é explorar a tela, deixa até eu 
desbloquear aqui. Uma é explorar a tela e procurar decorar mesmo, onde é que ficam as coisas. Por 
exemplo telefone eu sei que fica aqui do lado esquerdo na parte de baixo, entendeu? 

Entrevistador: 
- Entendi. 

Pedro: 
- Então é bacana. 

Entrevistador: 
- Muito legal. Hum.. além de acessar redes sociais, você também vê e-mails no iPhone? 

Pedro: 
- E-mails eu vejo com menos frequência. Eu vejo e-mail quando eu estou sem o computador, quando 
eu tô viajando. Ou então quando eu tô no meu wi-fi e estou com muita preguiça de me levantar e ir 
pro computador, eu abro o e-mail, dá pra ver sim. 

Entrevistador: 
- Existem jogos acessíveis para smartphone? 

Pedro: 
- Tenho, quer dizer tem sim. O Audio archery, que é um jogo de arco e flecha pra a gente acertar no 
alvo, né? é tudo baseado em som, né? Tem o Robo-e pra encaixar umas bolas, uma bolinha nos 
anéis. Que mais? Não lembro. 

Entrevistador: 
- Você lê arquivos, PDF, notícias pelo computador também? 

Pedro: 
- Faço pelo computador e faço pelo celular também. 

Entrevistador: 
- O que tiver mais perto ... 

Pedro: 
- O que tiver à mão, eu gosto ... Agora a voz pra leitura de textos longos, tipo livros, eu gosto mais do 
computador. 

Entrevistador: 
- Sim. Qual o leitor de telas que você usa? 

Pedro: 
- Eu uso o Jaws ... e o Dosvox. 
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Entrevistador: 
- Sim. Os dois ao mesmo tempo? Ou é alguma funcionalidade específica que existe ... 

Pedro: 
- Pronto! Pra ler, pra ler livro eu gosto do Dosvox, por ser simples, embora o Word também seja 
simples. Não tem problema nenhum. Mas é costume mesmo. Aí tem uma voz lá que eu gosto que é 
parecida com a voz do Jaws, é uma voz da IBM. 

Entrevistador: 
- Você teve alguma dificuldade pra adquirir o smartphone? 

Pedro: 
- Rapaz, Foi caro. Foi até minha ex-esposa que me deu. Porque eu vivia no computador olhando as 
opiniões e tal, é acessível, é o máximo. Aí eu fiquei comentando muito isso, aí no aniversário de 2012 
ela me deu esse aqui. Aí passou um tempo guardado, que eu fiquei frustrado, que não consegui criar 
minha ID Apple e tal. Aí só depois que eu retomei o uso dele. 

Entrevistador: 
- Sei. Você recomendaria hoje em dia? Se alguém te procurar pra pegar algumas dicas sobre qual 
aparelho comprar. 

Pedro: 
- Uhum, Recomendo, agora é claro, custo/benefício não é todo mundo que pode ter um aparelho 
desse, porque produto Apple É caro. Até esse, o 4S mesmo, que depois do 4S nós já temos 2 na 
frente dele, mas ainda o 4S é caro para a realidade do cego. Então tem que ver o custo/benefício. 
Tudo que o 4S roda, o Android roda e tendo um pouco de paciência dá pra usar, então ... Agora 
podendo ter, podendo gastar, compra logo um iPhone. 

Entrevistador: 
- Agora essa parte técnica a gente vai deixar um pouquinho de lado e vamos para a última parte  da 
entrevista já, que é um pouco mais específica sobre e-mails. 

Pedro: 
- E-mail... 

Entrevistador: 
- Isso, você usa e-mail com que frequência? 

Pedro: 
- Rapaz, todos os dias, seja pra coisas eh ... praticamente de lazer mesmo, né? Pra poder tá olhando 
os grupos que eu faço parte, ou seja pra a comunicação com o pessoal lá da faculdade, ou seja lá no 
trabalho também. No trabalho tem uma plataforma que num é tão acessível mas eu consigo usar. Eu 
vejo e-mail também no trabalho. 

Entrevistador: 
- Ah, então quer dizer que hoje em dia você trabalha e estuda? 

Pedro: 
- Trabalho e estudo. 

Entrevistador: 
- Já tem quanto tempo nesse ritmo? 

Pedro: 
- Trabalho e estudo desde 2011, né? No caso. No caso trabalho desde 2000, mas estudar desde 
2011. Aí eu trabalho e estudo desde 2011. 

Entrevistador: 
- Você sentiu alguma dificuldade no primeiro contato que tu teve com e-mails? 

Pedro: 
- Rapaz ... Olha dificuldade acho que uma ou outra quando a questão do próprio e-mail lá que dava 
bronca, mas de mexer mesmo não porque sempre a gente, a maioria de nós cegos, a gente usa e-
mail através de um correio eletrônico, né? A gente num usa na própria página, quer dizer, usa. Mas a 
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preferência é usar um correio eletrônico. Então no correio  eletrônico a gente tem os comandos 
decorados, “Ctrl+N” novo e-mail, num sei o que e tal. Então num tem muita dificuldade não. 

Entrevistador: 
- Quantas contas você tem atualmente? 

Pedro: 
- Atualmente eu tenho a conta da Oi, Hotmail e um Gmail, né? para poder logar no Youtube, eu acho 
que eu tenho 3 ... 3 contas. 

Entrevistador: 
- Incluindo a do trabalho. 

Pedro: 
- Ah não, com a do trabalho são 4. 

Entrevistador: 
- Certo,  e quais são os programas que você usa pra gerenciar e-mails? 

Pedro: 
- Olha é ... eu ainda tô insistindo no Outlook. No Outlook eu tenho um probleminha com a conta do ... 
Hotmail, que quando chega uma determinada quantidade ele dá um problema e ai eu tenho que 
apagar um arquivo DBX. Apago pra poder reiniciar. 

Entrevistador: 
- Você já testou o ... 

Pedro: 
- Testei o Thunderbird que um colega passou. Mas seu sou muito reticente a mudar, sabe? A me 
adaptar, me acostumar e tal. Enquanto tiver o Outlook funcionando, mas já tô testando devagarinho o 
Thunderbird. 

Entrevistador: 
- Sei. A gente leva um tempo pra se acostumar com a interface nova, né? 

Pedro: 
- A interface, a acessibilidade e tal. Eu uso ainda o XP n o meu netbook. Eu tenho .. ganhei uma 
máquina arretada do trabalho agora. Uma máquina arretada, core i7, 8 Giga e tal, Windows 8, mas 
num tô mexendo muito, num tô fuçando muito não.   

Entrevistador: 
- Mas porque? a acessibilidade dele é diferente?  

Pedro: 
- É um pouquinho mais chato, é... é diferente. E ai eu ainda num instalei o Word, nele ainda. 

Entrevistador: 
- No trabalho você usa que sistema operacional? 

Pedro: 
- No trabalho eu uso o XP lá ainda, óh! Tô com um computador velhinho lá um XP. 

Entrevistador: 
- Humm, você usa vários e-mails diferentes, né? É bastante perceptível que esses serviços de e-mail 
tem interfaces bem diferentes entre si. Pra enviar uma mensagem você faz de uma forma em um e 
de outra forma em outro, as funcionalidades são um pouco diferentes,  e até mesmo botões da 
interface ficam em lugares diferentes. Tu pode falar um pouco baseado na tua experiência sobre tua 
experiência em relação ao que eu falei agora? 

Pedro: 
- Ahh tá certo, pode ser. Por exemplo, O Hotmail e o Oi, eu no trabalho, vejo pelo browser. No 
trabalho tem alguns momentos lá que eu fico sem fazer nada e eu fico olhando meus e-mails. Então 
eu olho pelo browser, pelo Internet Explorer. O da Oi é bem acessivelzinho, é bem legal, bem 
bacana. Tem até uma função lá em HTML. Às vezes eles colocam essa opção assim. Que ai eu 
clico... e fica uma página mais enxuta. O Hotmail também não tem problema é acessível. Mas a 
gente percebe que tem diferença do outro realmente. 
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Entrevistador: 
- Então você já é acostumado, não acontece as vezes de se perder "eita esse daqui não é aqui é em 
outro canto"? 

Pedro: 
- É, é isso mesmo. Mas ai como eu já conheço a página eu uso a função do “Ctrl+F” pra me deixar 
onde eu quero mais rápido. O problema é que as plataformas das páginas estão sempre em 
constante mudança, né? Os e-mail e tal e ainda não são tão amigáveis para o usuário. Por que por 
exemplo, a plataforma lá do trabalho, ele não é tão amigável não. Se pegar um companheiro menos 
desenrolado na informática, fica mais difícil, ele fica meio perdido, eu tenho que usar um recurso a 
mais do leitor de telas e tal. Não é nem minha dificuldade mas se eu pudesse usar uma plataforma 
mais amigável pra usar meu e-mail funcional (do trabalho) seria bem legal. 

Entrevistador: 
- Isso daí é bem legal. Fora isso, você utiliza o aplicativo de e-mail do celular? 

Pedro: 
- Do celular? ... Então eu uso o próprio e-mail do celular, do iPhone. 

Entrevistador: 
- Qual a tua preferência pra gerenciar teus e-mails, o computador ou o smartphone? 

Pedro: 
- Prefiro o computador,  eu uso muito pouco o iPhone pra ver e-mail. 

Entrevistador: 
- Me tira uma dúvida que eu esqueci de perguntar, o leitor de telas que você utiliza no trabalho é o 
Jaws também? 

Pedro: 
- É o Jaws. Eles compraram o Jaws. Embora não seja a versão mais nova, pelo menos é o Jaws. Eu 
também uso um scanner com o OpenBook que é da mesma empresa do Jaws. Da Freedom, 
Freedom Scientific. 

Entrevista 4 

Entrevistador: 
- Primeiramente, eu gostaria de saber se você utiliza dispositivos móveis? Tablets ou smartphones. 

Eduardo: 
- Tablets, eu não utilizo porque ... o que eu tenho lá em casa está com a versão desatualizada do 
Android, então ele não tem acessibilidade, é o Android 4.0.  Mas smartphone sim, utilizo Android e 
iOS também. 

Entrevistador: 
- Há quanto tempo você começou a utilizar, ou adquiriu o teu primeiro aparelho? 

Eduardo: 
- Olha, o meu primeiro faz tempo, foi na época que o Symbian era vivo ... o finado Symbian, foi em 
2008 ... 2009. 

Entrevistador: 
- Já tem uns 6 ou 7 anos, né? 

Eduardo: 
-  É por ai, é por ai. 

Entrevistador: 
- Além do Symbian, Android e iOS você teve contato com alguma outra plataforma mobile? 

Eduardo: 
- Móvel não, até porque a outra plataforma é o Windowsphone, mesmo com a aquisição da Nokia a 
Microsoft não conseguiu incrementar no Windowsphone um requisito de acessibilidade, que 
possibilite o cego utilizá-lo, ai fica bem complicado. 
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Entrevistador: 
- Quais são os aparelhos que você usa hoje em dia? 

Eduardo: 
- Rapaz, eu tenho um iPhone antigão, o 4S, e tenho um Motorola razer D3 

Entrevistador: 
- Quais foram as maiores dificuldades que você sentiu quando começou a utilizar smartphone? 

Eduardo: 
- Vê só ... o cego tem uma facilidade maior ao usar dispositivos com teclado, todos nós cegos, 
começamos a usar dispositivos com teclado, como aqueles Nokia, começou pelo E50, que tinha o 
Symbian 9.1, se não me engano, mesmo evoluindo a versão do sistema operacional, o aparelho 
sempre tinha teclado. Quando chega no touchscreen, você não tem mais o teclado, então você não 
tem o referencial físico pra se orientar, isso deixa alguns cegos meio perturbados. Eu mesmo, fiquei 
um pouco no início, mas graças ao requisito de acessibilidade, à inovação e o avanço nesses 
dispositivos superei essa fase. Então qual era a grande dificuldade, conseguir localizar lá na tela os 
menus. 

De modo geral a dificuldade  está mais ligada à aprendizagem dos novos gestos em dispositivos 
touchscreen. Porque você não tem um teclado pra ir de um ícone pro outro, você não tem a setinha, 
você não tem mais aquele botãozinho do meio pra selecionar e abrir, agora são dois toques na tela. 
Então, todos esses devices touchscreen possuem leitores de tela com menu próprio. Então o 
VoiceOver do iPhone, ele vai ter os gestos próprios pra facilitar a acessibilidade e o uso por uma 
pessoa cega. Então você vai ter gestos pra tudo, você vai ter gestos pra mudar de tela, simplesmente 
varrendo pra cima ou pra baixo já muda de uma tela pra outra, porque os aplicativos as vezes não 
cabem numa tela só. E no Android, com o Talkback, que é o leitor do Google pra intermediar a 
acessibilidade nos dispositivos com Android, ele também tem seus gestos próprios. 

Então a dificuldade maior é essa, porque são gestos que mudam, se você tem um Android e muda 
prum iPhone, você vai ter uma certa dificuldade porque são gestos diferentes. Não é padrão, até 
porque são empresas diferentes, né? É complicado você querer que eles se padronizem. Tem outra 
dificuldade que é interpretar e entender a questão da usabilidade dos aplicativos. Como eu te falei 
você vem de uma plataforma limitadíssima em termos de acessibilidade que é a Nokia, com o 
Symbian, e ai você vem pro Android ou pro iOS,  que tem uma infinidade de aplicativos e na sua 
maioria acessíveis. Então você tem um choque, como é que tinha tudo isso aqui ao meu dispor e eu 
num sabia. 

As pessoas precisam dispor de um tempo pra aprender a lidar com essa quantidade de informação, 
mas não é o tipo de coisa que vá exigir da pessoa um curso técnico pra aprender a mexer neles, mas 
é preciso estar ali sempre praticando, sempre visitando alguns aplicativos, pra conseguir incorporar 
os gestos desses leitores e a forma como usar, porque aquilo alí vai passar a fazer parte do teu dia-
a-dia. Toda atividade que tu fizer, como por exemplo, tu tá no meio da rua e queres mandar um 
Whatsapp pra alguém, tu precisar dominar a forma de usar os gestos, pra abrir e fechar a janela, pra 
abrir e fechar o grupo, apagar mensagens ... enfim é muita coisa. 

Entrevistador: 
- Quais são os principais aplicativos que você usa? 

Eduardo: 
- No Android eu confesso que eu uso pouco, eu usei bastante no D1 o Whatsapp, usava o 
gerenciador de e-mail nativo, redes sociais, aplicativos de leitura, GooglePlay ... eu acho que esses 
foram os mais usados no Android. E no iOS já tem mais coisa, porque o principal diferencial é que eu 
uso meu iPhone pra estudar, pra ler livros nele, então uso muito o Kindle, o iBooks, também uso o 
Facebook o Whatsapp, Twitter, e-mail também, se bem que e-mail eu uso pouco no smartphone, de 
modo geral eu uso mais pra visualizar os e-mails que chegaram, e tal ... mas e-mail mesmo, de forma 
maciça, é no computador. 

Entrevistador: 
- Qual o motivo de utilizar o e-mail mais no computador do que no smartphone? 

Eduardo: 
- Rapaz, embora eu tenha teclado físico pra esses dispositivos, e eu sei que algumas pessoas tem 
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mais facilidade pra digitar, eu particularmente não gosto de ler e-mails neles, a questão da rapidez do 
computador, ir de um e-mail pro outro, aquela função de localizar e-mails, embora que o gerenciador 
de e-mails do iPhone ele tem um recurso que organiza os e-mails por assunto, ele consegue colocar 
todos do mesmo assunto como o Android faz com as mensagens. Mensagens do mesmo remetente 
ele coloca lá, e o iOS também faz isso com os e-mails também. Mas eu não sei explicar melhor 
porque nunca passei muito tempo vendo meus e-mail pelo iPhone. Até porque eu também participo 
de grupos de discursão de informática, então são muitos e-mails por dia. 

Então assim no iPhone isso ficaria um pouco complicado, não é impossível eu só não uso dessa 
forma. E outra coisa também que no meu smartphone eu só tenho configurado meu e-mail pessoal, 
porque nele pode chegar qualquer coisa importante e dessa forma eu vou estar com ele ali na mão e 
posso ver rapidinho. Como no computador é uma carga muito grande de e-mails, com muitas trocas 
de resposta e ai eu acabo que fico mais à vontade no computador. Não são coisas urgentes, ai 
prefiro deixar as coisas urgentes no smartphone. Eu acho um pouco mais lento visualizar e-mails em 
grandes proporções no smartphone. Agora eu falo isso por mim, por no Brasil a fora volta e meia 
você a galera nas listas, mandando vários e-mails e embaixo “do meu iPhone”, ou do meu Samsung. 
Então tem uma galera que usa seus dispositivos móveis pra isso, sou eu que não gosto de fazer 
desse jeito entendeu. Eu acho mais prático do computador. 

Entrevistador: 
- Em relação ao uso de smartphones e computadores, quais são as semelhanças e diferenças que tu 
percebe mais? 

Eduardo: 
- Hoje praticamente tudo que você faz ali no computador você faz no smartphone, até tarefas mais 
complicada que por exemplo, eu julgo, edição de áudio, essa galera que mexe com essas coisa de 
remasterização de som e tal. Eles conseguem fazer com um smartphones, tudo tá ali ao seu dispor 
no smartphone. Agora diferenças ... eu acho que é o seguinte, digitar na tela pra quem enxerga é 
mais tranquilo, embora tem umas meninas aqui (Instituto de Cegos do Recife) que digitam super 
rápido, Mas fica a dificuldade de você estar digitando no teclado digital, porque os leitores de telas 
para esses dispositivos móveis, você bota o dedo em cima da letra ele lê, só que se você colocar em 
outra e não for e você já soltar, né?  Pra quem enxerga não, tá ali visualizando a letra que esta 
embaixo do dedo. Eu acho mais rápido digitar, lógico, no computador, sem sombra de dúvidas é 
muito mais rápido, incomparável inclusive.  

Entrevistador: 
- Mas em relação à outras forma de interagir ou acessar os programas e funções dos aparelhos, 
como é? 

Eduardo: 
- Na navegabilidade tem outra diferença, embora exista a possibilidade do uso de teclados externos 
nos smartphones a navegabilidade é diferente porque, nos dispositivos móveis você só usa as setas, 
mesmo tendo a tecla do “Tab” nos teclados, ela não tem função. A forma de clicar também é outra, 
no computador você dá um “Enter” acabou-se, nos dispositivos móveis você vai ter que teclar as 
setas de cima e baixo ao mesmo tempo pra que funcione como um duplo toque na tela. Pra abrir 
menus também é diferente, você tem apertar duas ou três teclas, enquanto que ali no computador 
você aperta o “Alt” e já era. As diferenças são em alguns momentos monstruosas, mas ao mesmo 
tempo existem outras muito suaves e ai algumas coisas que você consegue fazer no computador são 
impossíveis de se fazer num dispositivo móvel. 

Eu acho que o toque na tela tem uma facilidade em relação ao computador, por exemplo, todos 
esses dispositivos com acessibilidade eles permitem uma exploração na tela, dando a possibilidade 
de você decorar a posição, de mapear e ter uma noção bidimensional da coisa, e ai você tem uma 
noção de onde tá cada aplicativo. Então com um simples toque você já localiza ali o aplicativo, sem 
tirar o dedo da tela e tocando na tela com o outro dedo você já abre o aplicativo. Se você quiser fazer 
determinada função colocando o dedo em determinado lugar da tela você já vai abrir ou clicar 
naquela opção do aplicativo. Então se eu abro o aplicativo gerenciador de e-mail e dou uma varrida 
pro lado ele já vai ler pra mim o primeiro e-mail. 

Se eu colocar o dedo em determinada região da tela onde por acaso está o botão de responder eu 
toco na tela e ele já vai cair no campo de edição, ou provavelmente perto, ai eu dou uma varrida e já 
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começo a escrever. Tem essa vantagem, e ainda em relação à navegabilidade, que é essa 
praticidade e rapidez que não tem no teclado, no teclado você tem que ir seta à seta, de qualquer 
forma você vai perder um pouco de tempo acessando as coisas pelo computador. Enquanto no 
celular você já vai direto ali, mesmo sem enxergar, você consegue com o tempo, ter uma noção 
muito mais rápida, até porque a navegação na tela é mais rápida que a navegação nas setas. 

Entrevistador: 
- Quais foram os sistemas operacionais de computador que você já teve contato? 

Eduardo: 
- Olha, até pouco tempo atrás eu usava o XP (Windows), eu gostei muito da forma como ele se 
mostra para o usuário. Semana passada eu coloquei o Windows 7, então já mexi com esses dois. E 
já fiz um uso bem superficial do Linux, mas nunca usei um Mac, por exemplo. Porque o Mac é um 
computador muito caro, no mínimo você tem que desembolsar uns 5000 reais para dar no 
computador. E assim eu gosto da forma do como o Windows se comporta e ai nunca me passou pela 
cabeça te rum computador desses (Mac). 

Entrevistador: 
- E quais leitores de tela você já utilizou ou utiliza atualmente? 

Eduardo: 
- No computador tem o Jaws, o NVDA, o Virtual Vision, tem o Window Eyes, tem um bem limitadinho 
que foi criado por Antônio Borges, o cara do Dosvox, que é o Monitvox. Você só consegue fazer 
coisas bem pontuais com ele. Mas eu uso, em casa, o NVDA e o Jaws, e fico alternando muito entre 
um e o outro. 

Entrevistador: 
- Qual o motivo? 

Eduardo: 
- Rapaz, por incrível que pareça, eu acho que no Thunderbird, que é o gerenciador de e-mails que eu 
uso, o NVDA é muito mais suave. Aliás, no computador de modo geral, ele é muito mais suave, ele 
não tem aquele consumo de memória que o Jaws tem, parece até que ele tá empacando durante 
alguns momentos. E ai eu tenho essa impressão do Jaws quando estou usando algumas aplicações 
como por exemplo o Thunderbird. Todas as tarefas que eu realizo com o NVDA posso fazer com o 
Jaws, é só esse problema da lentidão. E no trabalho eu uso o NVDA, porque lá no sistema que a 
gente usa ele (o NVDA), por incrível que pareça, é mais suave, tanto na abertura de arquivos quanto 
na hora de salvar, já que a gente trabalha salvando muitos arquivos no sistema trabalhar com o 
NVDA é mais tranquilo, já o Jaws trabalha de uma forma muito lenta, chega a ser sobrenatural, eu 
não consigo entender como ele é tão lento. Um dos motivos que eu acho é que o Jaws precisa de um 
interceptador de vídeo para funcionar, então ele tem que estar conectado ao teu drive de vídeo, e o 
NVDA não precisa disso. 

Entrevistador: 
- Humm, de que forma a tecnologia te ajudou a se tornar mais independente? 

Eduardo: 
- Bem, o que é que ocorre? Tem determinados trabalhos, determinados locais de trabalho, que vão 
usar majoritariamente, o computador e algum sistema como uma importante ferramenta, então os 
computadores tem acessibilidade, já que existem os leitores de tela. Os programas na sua maioria 
você consegue trabalhar com eles, então você consegue desempenhar uma função de forma 
tranquila, e a independência vem mais nesse ponto aí. Além disso tem uma série de outras coisas 
que você não conseguiria fazer sem ele (computador), né? O computador facilitou muito a nossa 
vida, a tecnologia de modo geral viabilizou e tranquilizou muito a vida de uma pessoa cega. 

Não só de uma pessoa cega, né? A gente vê que surdos, o pessoas que tem os movimentos do 
corpo paralisados, entre outros. E ai você imaginar um cego sem o auxílio da tecnologia é você 
imaginar o cego como um inútil. Ai você aparece com um smartphone que quando você tira a foto de 
um objeto ele vai dizer qual o nome do objeto, a cor do objeto, ou o valor de uma cédula de dinheiro, 
além de que ele pode te direcionar através de um aplicativo de GPS acessível, se quiser se inscrever 
num concurso público e concorrer a uma vaga é tranquilo, quer fazer uma prova da faculdade é 
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possível, quer cursar uma faculdade é tranquilo. Fazer compras pela internet, apesar de não ter tido a 
necessidade ainda, só não dá pra fazer sexo, mas ainda assim tem uma galera que tenta.  

Entrevistador: 
- Agora vou ser um pouco mais específico sobre e-mails, ok? Com que frequência você acessa seus 
e-mails? 

Eduardo: 
- Praticamente todo dia. 

Entrevistador: 
- Você lembra quando fez o primeiro e-mail? 

Eduardo: 
- Não fui nem eu que fiz, foi um amigo meu, porque eu ainda não tinha o domínio da informática. Num 
sei se tu se lembra da Bol, eu tive um e-mail da Bol. E foi no tempo que eu estava iniciando no 
Dosvox, ai não dava pra fazer e-mail porque tinha aqueles lances dos captchas, então quem fez pra 
mim foi um amigo cego que manja muito de informática. Mas fazer por conta própria foi lá em 2010.  

Entrevistador: 
- Quais serviços de webmail você chegou a utilizar? 

Eduardo: 
- Hoje eu uso o Hotmail, Gmail e o Yahoo e tenho do tribunal também, mas esse daí de um servidor 
próprio do trabalho. 

Entrevistador: 
- Então você gerencia atualmente 4 contas de e-mails? 

Eduardo: 
- Não, no Yahoo eu tenho duas contas, no Gmail duas e no Hotmail eu tenho uma, então são seis, 
contando com a do trabalho. 

Entrevistador: 
- Mas você administra essas contas todas pelo browser? ou usa o Thunderbird? 

Eduardo: 
- O que é que ocorre, o Gmail e o Yahoo às vezes eu abro pelo browser, mas é muito raro. Eu prefiro 
o Thunderbird mesmo. Se eu estou na faculdade, lá não tem como eu configurar um gerenciador de 
e-mails, e preciso acessar o meu e-mail, eu vou pelo browser mesmo. 

Entrevistador: 
- Você sente alguma dificuldade em usar o e-mail do browser? 

Eduardo: 
- Cara ... não, todos eles tem essa função de busca logo no início, apesar de não ser a mesma coisa 
de dar um “Ctrl+Shift+F”, mas dá pra fazer. 

Entrevistador: 
- E no gerenciador de e-mails? 

Eduardo: 
- Olha, no gerenciador não tenho dificuldade nenhuma, porque tem lá as minhas cinco contas 
pessoais, tudo num só lugar configurado. Então eu chego e escolho qual eu quero ler primeiro e vou 
mimbora. Mas se eu for fazer isso no browser o problema que eu vou ter é ter que ficar procurando o 
botão de sair pra poder fazer login na outra conta. 

Entrevista 5 

Entrevistador: 
- Eu gostaria de iniciar nossa entrevista perguntando se você utiliza dispositivos móveis? como por 
exemplo tablets ou smartphones 

Carmem: 
- Uso smartphone, ainda com uma certa dificuldade, por que tô no início. 
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Entrevistador: 
- Mas você já utilizou um tablet? 

Carmem: 
- Não, mas tenho amigos e amigas que usam tablet. 

Entrevistador: 
- Há quanto tempo você usa smartphone? 

Carmem: 
- Meses ... acho que uns três ou quatro meses 

Entrevistador: 
- Quais plataformas de smartphone você já teve contato? por exemplo, Android, iOS, Windows phone 
... 

Carmem: 
- Só com o Android, com o iOS, que é da Apple, eu ainda não mexi, mas tenho amigos que usam e 
dizem que é bem mais acessível do que o Android 

Entrevistador: 
- Qual o aparelho que você usa atualmente? 

Carmem: 
- É um MotoX ... ele tem um recurso bem legal e prático para quem não tem muita prática, por 
exemplo, se eu tiver seu número agendado, posso falar pra ele (o aparelho) "Ok, Google now, ligar 
para Antonio" Ai ele vai lá e liga pra você. Ou então, "gostaria de saber se tem algum restaurante 
nessa região", qualquer coisa o Google vai lá e busca. 

Entrevistador: 
- E ele é preciso? 

Carmem: 
- Não tanto mas é bem legal, depois se você quiser ver eu mostro. A acessibilidade não é 100% mas 
da pra usar, entendeu? Tem pessoas que usam com bem mais autonomia do que eu, tem até um 
colega que usa, mas o dele é o MotoG, aí não tem esse recurso de voz. 

Entrevistador: 
- Você tem outros aparelhos, além desse? 

Carmem: 
- Eu tenho 3 celulares, esse com Android eu só tô usando pra internet, mais especificamente o 
mensageiro instantâneo, esse que tá na moda ... o Whatsapp. Mas eu tô comprando ai por esses 
dias um iPhone. 

Entrevistador: 
- Humm, surgiu o interesse de usar o iPhone? 

Carmem: 
- É   

Entrevistador: 
- Quais são as principais dificuldades que você percebe nessa fase inicial de usar um smartphone? 

Carmem: 
- Essa questão da acessibilidade, que como eu disse a você, não é tão acessível. E tem também 
aquela questão de conhecer o aparelho, porque tem caminhos que você faz no computador de um 
jeito, no celular já é de outro, no Android é de uma forma, no da Apple já é de uma outra forma. 

Entrevistador: 
- Quais outras funcionalidades você usa no celular? 

Carmem: 
- Rapaz, é mais o Whatsapp mesmo. Por exemplo, aqui no trabalho a gente fez um grupo pra tratar 
de coisas do trabalho, não que a gente não converse sobre outras coisas mas o foco é o trabalho. Aí 
pra mim isso é muito bom, porque já é uma forma de acessibilidade, tudo que a equipe coloca lá eu 
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tenho acesso, num tenho que ficar pedindo pra ninguém ler pra mim. Como eu ainda não domino 
muito o teclado, eu prefiro falar, só mando mensagens de voz e isso agiliza muito. Eu tenho amigos 
que tem uma certa agilidade no teclado que é impressionante. Que também é diferente esses de 
toque pra aqueles que tem botão, com os botões é mais rápido, você consegue sentir o relevo do 
botão e isso facilita muito. No smartphone você coloca o dedo na tela, ele fala a letra pra você e se 
não for aquela você vai varrendo até encontrar a letra, aí quando você solta ele digita pra você. 
Assim é bem mais lento, então a gente prefere falar do que digitar. 

Entrevistador: 
- Então ele tá ajudando bastante no trabalho? 

Carmem: 
- Com certeza, essas questões de acessibilidade, esses leitores de telas e as pessoas que tem mais 
habilidade que eu com essas coisas de informática me ajudam bastante. Acho que como eles tem 
mais interesse, tempo ou até mais facilidade de aprender do que eu, também pode ser a dedicação. 
Eu pra aprender tenho que fazer uma, duas, três vezes, se eu não fizer amanhã eu já esqueci. Tem 
que ter prática, mesmo sabendo pouco gosto muito de passar o que eu sei para as pessoas. 

Entrevistador: 
- Você chega a usar o e-mail pelo celular? 

Carmem: 
- O e-mail pelo celular ... não, mas sei que é bem fácil, né? Mas é porque talvez seja preguiça, ou 
falta de tempo. Aí eu uso o e-mail pelo computador.  

Entrevistador: 
- Já que a gente tá falando de computador, me explica um pouco o que você costuma fazer com ele? 

Carmem: 
- Inicialmente quando eu conheci o computador há muito tempo, eu achei o máximo, me 
apresentaram lá um tal de Papovox, que eu digitava aqui, a minha amiga digitava do outro lado e eu 
ouvia ela falar, nossa, chega eu chorei de tanta emoção. Depois teve um tempo que eu fiquei bem 
próxima do computador, duas, três horas da manhã eu tava lá no computador. Logo de cara eu senti 
muita insegurança, achei que nunca ia conseguir usar, porque é muita tecla, imagina conseguir 
decorar e usar tanta tecla sem poder enxergar. Teve uma menina que tava me ensinando a utilizar o 
teclado, e ela disse "se você for normal você vai aprender", ai pronto, nunca fui expert em 
computador, fiquei meio assim... Mas hoje eu uso computador pra ler meu e-mails, ler jornal, entrar 
no Facebook, apesar de num ter muita afinidade com ele. 

Aqui no trabalho eu uso pra imprimir ofícios, CIs, abrir chamados, acompanho chamados ... tenho 
uma certa dificuldade quando é tabela, porque os leitores de telas ficam um pouco perdidos ... Na 
página do tribunal a acessibilidade é muito pouca, eu tenho muita dificuldade, mas ainda assim dá 
pra fazer algumas coisas. O e-mail do tribunal mesmo, eu não consigo acessar, eu entro, ele aparece 
na tela, mas eu não consigo interagir. Dizem que é a forma como a página é construída que ajuda o 
leitor de telas a me falar as coisas. Um dos meus sonhos é fazer essa página do e-mail do tribunal 
ser acessível, porque tem vários lugares por ai que elas são acessíveis. Quantas páginas a gente vê 
por aí, na internet e interage com elas direitinho. 

Entrevistador: 
- Quais foram os leitores de telas que você já usou? 

Carmem: 
- O Jaws e o ... Dosvox, mas o Dosvox não é um leitor de telas, ele é um sistema a parte. Eu comecei 
usando o Dosvox e depois o Jaws. Já usei um, mas muito pouco, ele era patrocinado pelo Bradesco, 
acho que era o Virtual Vision, e tem também o NVDA. Algumas pessoas dizem que é um programa 
livre. Mas eu não gosto da voz dele e nunca tentei mudar. Dizem que em algumas páginas que o 
Jaws não se comporta bem o NVDA é até melhor a acessibilidade dele. Eu uso o Jaws faz uns 10 
anos já. Mas tem pessoas que usam os dois, dependendo do momento, usa um ou outro. O Jaws é 
um sistema pesado, ele deixa o computador um pouco lento. Agora mesmo eu tô ai com um 
probleminha no meu computador, quando eu abrir qualquer arquivo ele diz que alguma coisa do 
Explorer falhou e para de responder, depois de um bom tempo que ele volta a funcionar. Eu não sei 
se é algum conflito com o Jaws ou é algum problema do computador, já vieram aqui, mexeram e 
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continua do mesmo jeito. Engraçado que na internet ele num falha, só quando eu tô mexendo nos 
arquivos do computador mesmo. Aqui a gente recebe muita gente, todo mundo que entra aqui no 
tribunal passa aqui por a gente. Aí nós fazemos agendamentos por telefone e atendimento 
presencial, ai às vezes eu vou fazer um ofício tenho que pedir pra alguém pra dá uma olhadinha 
porque não tem como eu saber se está bem configurado. 

Entrevistador: 
- Tu escreve os ofícios no Word mesmo? 

Carmem: 
- Isso no Word. 

Entrevistador: 
- Quais são os programas que você mais usa no seu dia a dia? 

Carmem: 
- Teve uma época que eu tinha muita afinidade com o Excel, mas eu parei de usar e como eu te falei 
eu esqueço fácil. Eu até to sentindo falta de usar ele, porque eu acho melhor do que aquelas tabelas 
do Word, pra fazer algumas coisas. Aqui a gente lida muito com tabelas. Eu acho mais fácil de usar o 
Excel, mas aqui quase ninguém usa o Excel. Aí tem também o Calc alguma coisa, que faz os 
cálculos dos dias de licença. 

Entrevistador: 
- Os programas e sistemas aqui no trabalho são acessíveis? 

Carmem: 
- Não... Tem um chamado universal, que é onde ficam todos os dados funcionais dos servidores, que 
abre e pronto! Fica mudo. O Cid também, que a gente faz o controle interno. 

Entrevistador: 
- Em que pontos a tecnologia melhorou tua qualidade de vida? 

Carmem: 
- Ah, em tudo! Em todos os pontos. só em você poder chegar lá, ler um jornal, uma revista, um 
arquivo, um livro, o que você quiser. Eu num digo 100%, mas eu acho que 80%, com certeza 
melhorou. Não só o recurso dos leitores de telas, mas tantas outras que existem, como o relógio que 
fala, um relógio em braile, você sabia que existe um relógio em braile? aliás em alto relevo. Tem 
bengalas que tem sensores, tudo que trás acessibilidade pra a gente é bem vindo. 

Entrevistador: 
- Quando você está num ônibus, por exemplo, você costuma usar um aplicativo de GPS ou de 
mensagem instantânea? 

Carmem: 
- Utilizo sim. Tem o Cittamobi, ele diz o tempo que falta pro ônibus passar na parada que você está. 
Tem um que eu ainda não instalei, mas logo vou fazer isso, que ele fala o valor da cédula de dinheiro 
em papel, pela câmera do celular. Tem também um que fala a cor da roupa. E assim você também 
pode ler livros. E ele cabe no seu bolso, o notebook não, ele chama muita atenção. 

Entrevistador: 
- Sobre o uso do e-mail ...  

Carmem: 
- Sim! Já ia me esquecendo, o uso do e-mail, aqui o e-mail, como eu te disse, é muito complicado. 
Mas o meu do dia a dia, esse meu colega configurou meu Outlook, no Windows 7 não é Outlook, é 
num sei o que lá mail que eu não lembro. Aí ficou bem mais prático pra você usar, quando você abre 
o programa já baixa todos os e-mails. Tem várias teclas de atalho que ajudam muito. 

Entrevistador: 
- Mas você acessa seus e-mails pelo browser também? 

Carmem: 
- Pelo browser dá pra usar também. Você acessa lá, www.gmail.com e vai lá na sua caixa de 
entrada. Mas eu prefiro esse novo Outlook, porque quando eu abro o programa, meus e-mail já estão 
todos ali, não precisar fazer mais nada. Se eu quiser responder eu dou "Tab" ele abre, dou "Ctrl+R" e 
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ele abre o campo de resposta, dou "Crtl+N" se quiser mandar uma nova mensagem, é bem prático. 
Mas tem o problema de só funcionar assim se for num computador que só você usa, pela página tem 
a vantagem de poder acessar em qualquer computador. Agora eu quero e preciso usar o e-mail do 
tribunal, porque todo mundo é obrigado a ter um e-mail aqui, se eu vou falar com você coisas de 
trabalho, eu não posso mandar de um e-mail particular. Aí muitas vezes eu tenho que pedir ajuda pra 
alguém, pra conseguir responder os e-mails. 

Entrevistador: 
- Atualmente você administra quantas contas de e-mail? Incluindo do trabalho. 

Carmem: 
- Eu tenho um do Gmail, pra poder usar o MotoG com uma conta do Google, mas antes disso eu já 
tinha. O do Outlook que é o Hotmail, o do Yahoo e o do tribunal, são quatro ao total. Antigamente eu 
só tinha um e-mail, que era do Yahoo, ai o Yahoo começou mandar tanta propaganda pra mim, que 
era uma loucura, eu não conseguia dar vencimento. Aí um dia meu colega fez uma configuração que 
os e-mails que vinham com propaganda iam direto pra uma pasta específica. Mas agora eu to 
usando muito pouco ele. Uso mais o do Gmail, acho mais prático. Mas eu já tive e-mail da IG, nem 
sei se existe ainda. 

Entrevistador: 
- Você tem várias contas e elas são de serviços diferentes, existe algum problema já que você tem 
que administrar tantas conta de e-mail? 

Carmem: 
Engraçado que antigamente o Yahoo era mais acessível, hoje em dia tá menos. Vou te dar um 
exemplo, a página da Gol, a empresa de avião, aquela página era muito boa, bem acessível, ai agora 
eles mudam e o leitor de telas deixa de reconhecer, ai em vez de melhorar fica pior. O da Tam nem 
se fala, mas o da Gol sempre foi mais acessível. Num sei se tu sabe, mas o leitor de telas não 
consegue ler figuras ele ler só textos e informações escondidas, então acontece que num botão, eles 
trocam as palavras por imagens e não colocam um texto escondido como legenda, aí o leitor de telas 
não reconhece e a gente fica perdido. Quem é mais entendido consegue configurar o leitor de telas 
com vários atalhos que facilitam você usar. Tem um programa que tem uma recepção de áudio muito 
boa, ele até era o antigo MSN, é o Skype. Como a gente se ajuda muito pelo Brasil a fora, a 
comunidade de pessoas cegas é bem conectada sabe? Os cegos se conhecem muito, a gente tem 
uma comunidade bem unida. E um ajuda o outro, geralmente a gente é bem disponível para ajudar. 

Entrevista 6 

Entrevistador: 
- Inicialmente eu gostaria de saber se você utiliza dispositivos móveis, como tablets e smartphones?  

Selma: 
- Eu utilizo netbook, ainda tô na época do netbook, tablet eu ainda num to usando não, por ser touch, 
eu ainda tô com uma certa resistência. Eu já usei alguns celulares de alguns amigos e tal, mas como 
eu tenho que me habituar com esse tipo de interação e isso leva um certo tempo, eu prefiro me 
dedicar aos estudos pra concurso, acho mais importantes para mim, quem sabe depois? 

Entrevistador: 
- E o celular? 

Selma: 
- Meu celular ainda não é touch, eu tenho um Nokia que tem o Talks, ai eu ainda tô me utilizando 
dele, mas como eu disse já brinquei um pouco com outros modelos de amigos. Como ainda tá me 
servindo, num tá quebrado, eu vou continuar com ele, é um Nokia 71. Tenho ele faz uns 3 anos, tu 
sabe que Nokia, né?! Se ele cair quebra a cerâmica mas o celular ainda tá funcionando. 

Entrevistador: 
- Quais o sistemas operacionais você já utilizou? 

Selma: 
- Só Windows, porque o Jaws não dialoga com o Linux, aí tem o NVDA que eu não sei como ele 
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funciona. Todos os computadores que eu já usei, no trabalho, na faculdade e tal, são Windows, ai 
nunca tive a necessidade me aventurar por outras plataformas não. 

Entrevistador: 
- Mas para celulares só o Symbian mesmo? 

Selma: 
- Não, eu já mexi no da Apple, e achei bacana, mais na frente vai ser o que eu vou comprar. 

Entrevistador: 
- Como foi utilizar computadores ou celulares pela primeira vez, quais as dificuldades que você teve? 

Selma: 
- De cara foi a dificuldade de nem tudo estar acessível, né? As interações básicas que temos 
disponíveis, como as setas e o “Tab” não são suficientes para conseguir navegar nos sites, eles 
demandam realmente o uso do mouse, e isso foi e ainda é a grande dificuldade que nós temos, 
apesar de com o tempo a gente vai aprendendo artifícios para superar esses problemas de 
navegação. Alguns teclados tem teclas posicionadas em lugares diferentes isso às vezes dificulta um 
pouco, mas nada que uns 10 minutos de uso não resolva. 

Entrevistador: 
- Quais são as formas de interagir num computador e num celular, dá pra fazer alguma comparação 
entre elas?  

Selma: 
- Pra mim não, porque faço coisas bem distintas neles, quando eu quero estudar eu nem toco no 
celular, embora, tem gente que estude assim. Como o celular tem pra mim uma finalidade muito 
diferente do que eu faço no computador não dá pra comparar os dois. Apesar de que eu acredito que 
o computador seja muito mais ágil para muitas tarefas, como estudar, ler textos grandes, digitar. Já o 
celular é mais para ligar e mandar SMS... ah e eu uso o despertador também. 

Entrevistador: 
- Quais atividades você costuma realizar no computador? 

Selma: 
- Estudar... eu estudo muito pelo computador, leio, escrevo, trabalho nele. Muito constantemente eu 
tô ali no e-mail. No celular nem tem como eu querer fazer muita coisa, porque ele é antigo né? 

Entrevistador: 
- Você me falar alguns benefícios que a tecnologia trouxe para você ou para as pessoas com 
deficiência visual em geral? 

Selma: 
- Com certeza, pra mim foi bem interessante porque eu acompanhei essa guinada tecnologia, eu sou 
dum meio que não tinha, ou seja, fui alfabetizada em braile e estudei em colégio público, talvez em 
outros lugares já fosse bem desenvolvido, mas aqui no Brasil não é bem assim. Eu vim começar a 
usar um computador durante o ensino médio. A gente não tinha essa coisa de usar computador na 
sala de aula, ganhar um tablet, isso é muito recente. Os alunos que enxergavam tinham o livro 
didático e eu não tinha nada. Porque o governo não disponibilizava o livro em braile. Eu tive uma 
professora itinerante que fazia o resumo das disciplinas para a gente, mas não era a mesma coisa de 
ter o livro. Mas mesmo com essas dificuldades eu conseguia ser a melhor aluna da sala. 

O custo é que isso exigia demais de mim, eu sempre tava conversando com meus amigos sobre as 
disciplinas, pegava umas dicas, tentava prestar mais atenção na aula. Quando você entra numa 
escola, os professores tem uma resistência muito grande, não querem que você seja matriculado. 
Hoje não acho que os colégios façam isso, mas antes era muito comum. Uns diziam até que não 
tinham condições, até queriam ajudar mas num dava. Como a gente tinha um pouco de 
conhecimento em direito, a gente foi atrás e dizia que a escola não podia se negar a matricular. Ainda 
chegavam a dizer, "mas como é que ela vai aprender alguma coisa, a gente não quer simplesmente 
empurrar ela com a barriga". Chegamos até a ir na secretaria de educação pra conseguir a matrícula, 
conseguimos e depois disso entrei no colégio sabendo que não era bem quista lá. Eu podia até ter 
sido bem revoltada com os professores na época, mas o meu desejo era mostrar pra eles que eu era 
muito superior a eles, minha força de vontade era mostrar pra eles que eu era mais inteligente, por 
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isso que eu despontava como melhor aluna. E chegou até um momento que eles vieram me pedir 
desculpas pelas atitudes que tiveram. 

Entrevistador: 
- Curioso você tocar nesse ponto, porque ainda não tinha percebido esse cenário. 

Selma: 
- Olha, todo cego passa por problemas bem parecidos, a diferença é que alguns não se importam e 
vão seguindo com a boa vontade dos professores. É como se eles ficassem acomodados com a 
situação, e isso se reflete na vida adulta, sabe? Tantos cegos por ai dependentes de uma esmola do 
governo, porque não souberam lidar com essas situações durante a infância e crescem sem 
conseguir se desenvolver como pessoa, vivendo uma vidinha medíocre. Durante minha infância a 
ajuda de custo do governo era muito bem vinda, para o tratamento, pagar passagens e tal. Eu 
cheguei a acompanhar o processo de aquisição do livre acesso para deficientes que era 
complicadíssimo e demorava. Eu gosto de dizer que a gente vive de mesada por um tempo, depois a 
gente tem que crescer e aprender a se virar. 

Entrevistador: 
- Muito interessante! Agora eu vou deixar de lado um pouco essa bagagem pessoal e partir pra umas 
perguntas mais técnicas, ok? Você usa e-mail com que frequência?  

Selma: 
- Pelo menos umas 4 vezes ao dia eu faço isso.  

Entrevistador: 
- Você lembra quando começou a utilizar e-mail?  

Selma: 
- Lembro sim, foi um eBest. acho que nem existe mais. Eu tinha uns dezesseis anos, visse? Foi no 
meu primeiro estágio, um colega fez pra mim. 

Entrevistador: 
- Quais foram as tuas primeiras impressões quando começou a usar o e-mail?  

Selma: 
- De num conseguir fazer nada, né? Eu perguntava e o rapaz dizia "tá na direita, tá na esquerda, tem 
um bonequinho aqui", e eu não conseguia achar só depois de muita dificuldade foi que eu comecei a 
me familiarizar com as posições. Muita gente acaba tentando ajudar mas se esquece que a gente é 
cego, né? mesmo com a maior boa vontade, acho que faltava só o tato de entender a melhor forma 
de ajudar uma pessoa cega. 

Entrevistador: 
- Hoje em dia você tem quantas contas de e-mail? 

Selma: 
- Hoje eu só tenho duas, a do trabalho e a minha do Yahoo, eu gosto de centralizar as coisas, sabe? 
Por isso não tenho muitos e-mail. 

Entrevistador: 
- Você já teve alguma conta de outro serviço de e-mail, além do Yahoo?  

Selma: 
- Eu tive um Hotmail, mas usava só no MSN. E também o site deles sempre foi horrível pra acessar, 
nunca prestou. Ainda hoje não presta, as vezes eu entro pelo Hotmail do meu irmão pra ajudar em 
alguma coisa, mas não gosto. Eu tenho o do Yahoo, mas eu acho que um dos melhores em termos 
de acessibilidade hoje em dia é o Gmail. Mas como eu já estou muito acostumada com o Yahoo vou 
me manter com ele, enquanto der pra fazer tudo que eu precisar. 

Entrevistador: 
- Você já chegou a usar algum programa para gerenciar e-mails? 

Selma: 
- Já, o Outlook na época. Mas lá no trabalho o e-mail é pelo browser, e é super complicado. porque 
eu até consigo ler, mas não consigo responder, tenho uns amigos que também tem essa dificuldade 
com esses serviços de e-mails corporativos. Na verdade não é só o e-mail corporativo, o próprio 
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sistema que a gente trabalha é muito limitado. E ai a gente fica sendo realocado para outros 
departamentos, porque os softwares não são acessíveis. Aí você acaba desempenhando uma função 
secundária, e isso foi muito difícil pra mim quando entrei pelo concurso. Pra você ter uma ideia, eu 
fiquei esperando oito meses para o meu computador chegar, por causa da licitação para comprar o 
leitor de telas, mas hoje eu já sei que não era necessário, porque era um valor baixo. Mas como eu 
não tinha tanto conhecimento jurídico, eu não sabia o que argumentar. E ai eu trabalhava apenas no 
telefone, no entanto eu era técnica administrativa. 

Entrevistador: 
- E hoje em dia como está tua situação no trabalho? 

Selma: 
- Hoje está bem mais tranquilo, eu saí desse emprego e estou em outro lugar agora, tudo é muito 
mais ágil, mas ainda assim existem situações que eu fico um tanto limitada e alguns programas não 
me deixam fazer muita coisa. Ai a gente meio que estudou as coisas que estavam dentro de minha 
capacidade e por exemplo, os arquivos em PDF, todo processo hoje em dia é digitalizado, o 
advogado digitaliza e manda pra a gente, ou seja ele tira uma foto envia o documento pra gente, tu 
sabe como eu faço? A gente tem um programinha que converte imagem em texto, mas quando a 
gente converte, o texto vem muito bagunçado, o OCR não reconhece e enfim, vem um monte de 
caracteres incompreensíveis. Aí lá vou eu pedir ajuda a alguém pra resolver isso. A qualidade da 
imagem interfere na precisão do programa, entendesse? O importante é que eu possa desempenhar 
meu papel de forma independente, sem ninguém ali do lado o tempo todo me acompanhando.  

Entrevista 7 

Entrevistador: 
- Inicialmente eu gostaria de saber se você utiliza smartphones ou tablets? 

Priscila: 
- Utilizo, os dois. Eu não tenho tablet hoje em dia, mas eu utilizo configurando tablets para os meus 
alunos. 

Entrevistador: 
- Há quanto tempo você tem contato com esses aparelhos?  

Priscila: 
- Ah, eu acho que faz um ano. Mas eu já tenho contato com computadores há pelo menos uns 10 
anos.  

Entrevistador: 
- Como foi a experiência inicial de interagir com esses dispositivos touch?  

Priscila: 
- A primeira experiência pra foi tipo "onde eu tô". Porque geralmente a gente tinha um menu de 
celular, mesmo que ele fosse num teclado QWERT, ali você tinha um menu. E aí o menu começou a 
ficar parecido como um desktop, né? mas mesmo assim a gente tinha as setinhas e ia navegando 
pelo espaço "físico", né? Geralmente eram três itens em cada fileira, e aí você tinha uma certa 
orientação. No teclado touch, os menus sempre ficam no mesmo lugar, mas ele já aparecem 
dispostos, num tem uma teclinha que você aciona e entra numa lista com várias opções. Eles já 
aprecem dispostos sem precisar clicar em nada. Então pra mim foi como "caramba, onde é que tá 
tudo?". Mas eu num fiquei com medo, porque já sou acostumada a explorar programas sem ter 
conhecimento deles, sabe? Agora, algumas coisas você demora um pouco mais para aprender, pra 
entender né? Alguns gestos que a acessibilidade impõe, e assim... na verdade a minha primeira 
experiência com teclado touch foi num tablet, então eu me senti perdida, ou mais. porque o tablet tem 
uma dinâmica um diferente de um smartphone. De cara os itens são mais espaçados, e fica um 
pouco difícil de achar as coisas. A priori a gente acha que vai ser super fácil, já que o tamanho é bem 
próximo do teclado de um netbook pra digitar. então eu vou poder organizar as mãos e digitar legal. 
Mas precisa de um bom tempo pra aprender a digitar numa velocidade aceitável.  

Entrevistador: 
- Quais as plataformas mobile que você já teve contato? 
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Priscila: 
- Android e iOS 

Entrevistador: 
- Qual o aparelho que você tem?  

Priscila: 
- Eu possuo um MotoG e um LG bem simplesinho, mas eu já tive um iPhone, só que o dono levou (o 
aparelho foi roubado). 

Entrevistador: 
- Caramba, que chato, né? ... Bem, já que tiveste contato com ambas plataformas, qual a principal 
diferença que você percebe entre elas? 

Priscila: 
- A principal diferença que todo mundo deve falar é que o iOS já vem pronto, então quando você ativa 
a acessibilidade, vou realmente Ativa a acessibilidade. Tipo, você não tem que configurar voz, 
configurar teclado, você não precisa fazer nada. Por outro lado existe uma desvantagem, tudo que 
fosse baixado pelo iTunes era pago e só rodava ali. pra compartilhar alguma coisa por Bluetooth, 
Pelo amor de Deus! Eu gosto muito daquela ideia do conectivismo, a gente vive num mundo 
totalmente conectado, hoje em dia as pessoas se falam à milhares de quilômetros de distância, 
sabe? Num faz mais sentido você não poder compartilhar dados,  você não ter um sistema aberto de 
transmissão de dados. O iPhone de uma certa forma te limita nessa questão. O Android dependendo 
do aparelho que você compre, ele vai ter um nível de acessibilidade já predefinido que é bem útil 
alguns Androids são muito legais, digo os modelos de aparelhos, tipo o MotoX, que é um aparelho 
top, tipo o Galaxy 4. Ele já vem com uma acessibilidade predefinida bem legal, com a voz em 
português. Mas ainda não pronta, na maioria das vezes você tem que trocar teclado.  

Entrevistador: 
- Você ainda usa algum aparelho que não é smartphone? 

Priscila: 
- Não, tem até uma pessoas que dizem que o celular com QWERT a digitação é bem mais rápida, 
mas ai eu digo, e o tanto de coisas que você deixa de fazer por causa disso? Um monte de aplicativo 
que não existem no seu celular, que melhoram sua independência, dão uma autonomia muito maior. 
Então assim, é uma questão de prática, de acompanhar as tecnologias, se adequar a elas e desfrutar 
do que eles tem de melhor, já que toda escolha implica em ganhar alguma coisa e perder alguma 
coisa. 

Entrevistador: 
- Quais recursos do teu celular você usa mais e qual a finalidade? 

Priscila: 
- Eu uso o Facebook por motivos óbvios, até pra passar informações sobre uma apresentação minha, 
mas não gosto de ficar desabafando, tem gente que só vive contando suas coisas, problemas, eu 
não gosto. Acho que a gente tem que ter todo cuidado com redes sociais. Uso o Whatsapp, é muito 
mais prático para trocar mensagens rápidas do que pelo Facebook. A acessibilidade do aplicativo do 
Whatsapp é bem melhor para conseguir criar mensagens de voz. Se tiver que falar comigo rápido 
pode mandar um Whatsapp, não pelo Face, não gosto de responder pelo Face. Eu uso o aplicativo 
de e-mail padrão e o do Gmail, no aplicativo padrão eu configurei minha conta do Hotmail e no outro 
(o Gmail) eu configurei a conta do próprio Gmail. Quando alguém me manda algum material que eu 
preciso ler, nem sempre eu tô em casa, então se torna bem prático para mim. 

Eu uso também o Cittabus, para saber os horários dos ônibus. eu uso o WalkTalkie, ele é tipo um 
GPS que te avisa o caminho que você está seguindo, ele não dá um caminho sabe, ele diz de acordo 
com o percurso que você está fazendo, e ai ele fala nome de rua, número, CEP. Tem um aplicativo 
que eu instalei mas ainda num tive coragem de usar, mas mesmo assim eu achei o maior barato. No 
dia que eu fui testar ele não deixou eu fazer um pedido de uma pizza meia catupiry, meia brigadeiro, 
não dava pra dividir a pizza nos sabores doce/salgado, ou eram dois sabores doces ou dois sabores 
salgados, é o iFood, ele parece ser muito bom, bem acessível. Ai tu imagina um cego com fome, num 
sabe onde comprar, vai por lá poxa. Tem um localizador, se você não souber o nome da rua, ai da 
tudo certo. 
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Eu uso o CamFind, ele é um reconhecedor de objetos, por exemplo eu tiro uma foto do meu cão-guia, 
ele reconhece que é um Golden retrivier, se for um produto por exemplo, ele já te mostra comparação 
de preços, descrição é uma coisa muito louca de tão bom. Só que eu acho que tudo nele é mais caro 
sabe, um Golden retrivier tava de 4 mil reais a 8 mil, eu acho que ele superfatura, mas se você não 
quiser comprar nada tá tudo certo. Pra mim ele também funciona como um reconhecedor de cores 
também. Então pra mim escolher a cor das blusas é um problema que acabou. Aí eu também uso o 
Smart record, para gravar áudio. Eu uso o Ringtone maker, para transformar as músicas MP3 em 
toque para o celular, já que não é permitido colocar qualquer música como toque no meu aparelho. 
Vou falar de uma coisa que eu não uso mais, porque começou a me atrapalhar muito. 

Eu desinstalei o messenger do Facebook, porque o cara que projetou o messenger acha que todo 
mundo quer aquela porcaria daqueles ícones de bate-papo o tempo todo na tela do celular, por cima 
dos aplicativos. Eu já tentei ir nas configurações pra desabilitar essa opção, mas não tem em canto 
nenhum como tirar isso. Eu acho que pra quem enxerga deve até ser legal, mas mim que sou cega, 
aquilo é um problemão. Deveria ser permitido o usuário escolher se quer ou não aqueles ícones de 
bate-papo flutuando na tela. Aí uma vez eu tava tentando digitar e quando fui colocar a letra "P", que 
fica no canto direito da tela, e não consegui porque o bendito do ícone do bate-papo com fulano de 
tal, por cima da letra P. Mas eu não quero isso eu quero digitar escrever a minha mensagem, com 
licença. De outra vez eu queria compartilhar um negócio, e cadê o botão de compartilhar, eu ia varria 
a tela atrás do botão, e quando encontrava e tentava clicar, o danado do bate-papo aparecia, não era 
possível! Aí me abusei e desinstalei, não vejo mais mensagens do Facebook pelo celular, quem 
quiser que me chame no Whatsapp. 

Entrevistador: 
- Quais são as melhores funcionalidades que existem no teu smartphone, na tua opinião? 

Priscila: 
- A qualidade de síntese de voz, mesmo sendo o eSpeak, que apesar de ser considerada uma voz 
robotizada é muito suave no celular. Se você quiser desempenho e velocidade, daquelas tcou abriu, 
é essa voz. Agora a voz do Google é bem inteligível, a Márcia eu já ouvi, mas nunca experimentei 
mesmo no dia a dia, mas é uma voz de muita qualidade. Tem uma vozinha que tá vindo agora nos 
mais novos, tipo o MotoX. Que é a mesma voz do VoiceOver agora, porque antes era a voz de 
Raquel no VoiceOver. Aí mudou pra essa que é meio puxada pra Fernanda, é como se fosse uma 
Fernanda melhorada. É engraçado essa coisa das vozes, porque elas foram projetadas há algum 
tempo pros leitores de telas de computador, como o Jaws, o NVDA, o Dosvox ... Quando a 
acessibilidade começou a chegar nos smartphones, o iOS por exemplo, adotou a voz da Raquel, que 
era muito bem aceita no mercado, mais bem aceita, inclusive, que a voz da Fernanda. Porque a voz 
da Fernanda tem algumas dicções que deixam a desejar. E ai deram uma melhorada nela, puseram 
no VoiceOver e nos aparelhos mais modernos, eu já vi essa voz no MotoX.  

Entrevistador: 
- Curioso ... eu ainda não tinha essa noção sobre as vozes ... 

Priscila: 
- A voz eSpeak é a voz padrão do NVDA, pra computador. E o Eloquence é a voz padrão do Jaws 
para computador, e você também pode ter hoje o Eloquence no Android ou iOS. Agora o Eloquence, 
Márcia, entre outras, são vozes pagas. Outra funcionalidade legal é ter acesso aos aplicativos que 
antes, só eram acessíveis para as pessoas que enxergam. A função de etiquetar, que o TalkBack 
tem e o iOS sempre teve. 

Entrevistador: 
- Como funciona essa etiqueta? 

Priscila: 
- Alguns botões, não tem nome, ou são feitos com imagens, e aí os leitores de telas para 
smartphones, estão dando essa possibilidade de você mesmo dar um nome para os botões que não 
são reconhecidos pelo leitor. Mas nem todo botão é acessível ao ponto de permitir a etiquetagem.  

Entrevistador: 
- Humm, bem interessante, esse recurso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Fique à 
vontade 
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Priscila: 
- Tenho, A restrição de chamadas também é uma coisa linda! Você poder bloquear aqueles malas 
que ficam te ligando. O bom é que sempre acham que é problema da operadora, e ai eu confirmo a 
ideia deles, dizendo que essas operadoras são fogo mesmo. 

Entrevistador: 
- Você percebe alguma semelhança na forma de usar um smartphone e usar um computador? 

Priscila: 
- Sim! Muita, né? A começar pelo teclado, pelo modo de navegação, a quantidade de 
funcionalidades. Hoje em dia eu me pergunto pra que serve um tablet? Porque tudo que a gente faria 
num tablet a gente faz no smartphone, que é mais portátil e serve pra  fazer ligações, porque a 
maioria dos tablets não faz ligação e os que fazer, pelo amor de Deus, são muito grandes, parece um 
orelhão ... 

Entrevistador: 
- Bem, falando um pouco mais sobre e-mails, você utiliza e-mails com que frequência?  

Priscila: 
- Diariamente. 

Entrevistador: 
- Você se lembra quando fez o primeiro e-mail? 

Priscila: 
- Lembro, em 2005. Ahh! 

Entrevistador: 
- Quais foram as principais dificuldades que você encontrou nesse momento? 

Priscila: 
- A primeira dificuldade que eu encontrei foi que eu não conseguia fazer sozinha. Porque eu tava 
começando ainda, a ter aulas. E na verdade foi a minha prima que fez para mim. Primeiro ela tentou 
fazer um no Yahoo, que eu não gostei, ninguém merece aquela página cheia de notícias, era muito ... 
Porque assim, no Yahoo até você chegar no e-mail, você viaja, aí tem as notícias, os links pros 
grupos, tem bate-papo, tem num sei o que ... Olhe, o nome já diz tudo, quando você consegue 
chegar no e-mail você diz Yahoo!! 

Entrevistador: 
- Depois do Yahoo, você fez o que? 

Priscila: 
- Aí eu fui pro Hotmail. Aí o Hotmail eu uso até hoje, mas com outro e-mail, porque piratearam a 
minha conta. 

Entrevistador: 
- Você chegou a usar o MSN messenger?  

Priscila 
- Eu não gostava do messenger pelo site não, eu preferia o aplicativo, que a acessibilidade eu 
achava melhor, pra mudar de janela e tal. Hoje em dia no Skype pra mudar de janela você vai e volta, 
dá um "Ctrl+tab" pra ir. Aí passa pelo seu nome, status, contatos, conversas, aí clica e aí vai ... eu 
não curto muito hoje. Mas eu usei bastante o MSN. Aí eu fiz a do Gmail, que eu gosto, que eu acho 
bem mais acessível, apesar das propagandas do Google, como tem no Hotmail também, Skydrive, 
Bate-papo. Aí no Gmail já tem Viagem, Bate-papo é... Google Drive ... isso tudo né? Atrapalha. Aí 
tem com estrela, sem estrela, lálálálálá ...  

Entrevistador: 
- Qual a versão do Gmail que você usa? 

Priscila: 
- No meu computador eu uso a versão de HTML básico, porque eu detesto aquelas coisinhas quem 
ficam atrapalhando. Mas se eu estiver em qualquer lugar, por exemplo na sua casa, eu uso na 
versão normal tranquilamente. 
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Entrevistador: 
- Quantas contas você tem atualmente? incluindo a do trabalho. 

Priscila: 
- Ah, então, eu tenho três. Uma conta do trabalho, uma pessoal, teve uma que eu usava pra um site, 
mas era só com cliente de e-mail, não era no browser não. Eu também uso muito o cliente de e-mail, 
uso o Thunderbird. 

Entrevistador: 
- Você já chegou a usar o Outlook? 

Priscila: 

- Eu num gosto muito do Outlook não. Como aplicativo não. Eu o site mesmo. Eu não gosto muito 
dele não, é meio ultrapassado de vez em quando dá erro. Tipo você bota ele como cliente padrão, aí 
eu tô navegando na internet e aparece "para falar conosco nos envie um e-mail" aí bota como um 
link. Massa! O cliente vai reconhecer e abrir, mas não dá um erro. Já aconteceu comigo algumas 
vezes, você clica ali e a sua impressão é que automaticamente o cliente de e-mail vai abrir, porque 
como o e-mail num tá aparecendo, nem nada. 

Entrevistador: 
- Mas faz muito tempo que você usa o Thunderbird?  

Priscila: 
- Faz uns dois anos. 

Entrevistador: 
- Você já está bem acostumada com a interface dele então, né? 

Priscila: 
- Assim, se eu precisar fazer alguma coisa e não souber eu procuro sozinha. Porque conhecer é uma 
coisa, decorar é outra. Eu não sei o programa decorado, mas eu tenho uma ideia de onde procurar 
quando preciso fazer uma coisa diferente. 

Entrevistador: 
- Quais os possíveis problemas que aparecem quando a gente tem que gerenciar tantas contas de e-
mail? Se é que existem.  

Priscila: 
- Meu e-mail do Gmail eu uso ele mais pra o GooglePlay, pro meu Blog e eu não dou esse e-mail pra 
praticamente ninguém. Mas meu e-mail do Hotmail muita gente tem, então assim, eu ando com 
minhas coisas muito sincronizadas, né? Porque eu uso o aplicativo de e-mail nativo do celular e o do 
Gmail, então as duas contas estão lá, e o meu e-mail do trabalho eu só tenho interesse em ver 
quando eu estou no trabalho. Eu não trago trabalho pra casa entendeu ... Então acaba que uma das 
contas fica meio escanteada de vez em quando. 

Entrevistador: 
- Você gerencia todas as suas contas pelo cliente de e-mail do computador? 

Priscila: 
- Já gerenciei sem problemas porque ele cria umas guias, aí com o cliente de e-mail é muito 
tranquilo. Mas eu não gosto... por exemplo de uma função que tinha no Hotmail de mesclar todas as 
contas numa conta só. Isso eu num gosto de fazer. Você podia sincronizar e receber tudo numa 
conta só, eu não queria, nunca fiz. Eu não gostei dessa ideia. Eu acho que cada coisa no seu devido 
lugar, é uma opinião minha. Pra mim não funciona bem. Já com o cliente de e-mail não, porque ele 
pode carregar o que ele quiser, mas eu vou ver a guia que eu quero,  entendeu? Então entra naquela 
questão de quem controla sou eu, sabe?
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Apêndice B – Lista de códigos e categorias – Pesquisa qualitativa 

Utilidade do computador 

Categoria C1 – Acessar redes sociais por meio do computador 
Definição Conectar-se a serviços de redes sociais via Internet 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o acesso e uso de redes sociais via 
computador 

Exemplo “Eu uso computador pra (…) entrar no Facebook” 
Carmen 

 
Categoria C2 – Estudar por meio do computador 
Definição Ler material escrito ou escrever com a intenção de instruir-se 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o uso de computador com a finalidade de 
estudar e adquirir conhecimento 

Exemplo “Estudar ... eu estudo muito pelo computador” 
Selma 

 
Categoria C3 – Informar-se por meio do computador 
Definição Ler notícias na internet via blogs, portais, ou sites especializados 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o uso de computador com a finalidade de 
ler notícias e informar-se , geralmente relacionado a interesses pessoais. 

Exemplo “Eu uso computador pra (...) ler jornal” 
Carmem 

 
Categoria C4 – Ler livros por meio do computador 
Definição Ler livros 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o ato de ler livros para entretenimento via 
computador 

Exemplo “Agora a voz pra leitura de textos longos, tipo livros, eu gosto mais do computador” 
Pedro 

 
Categoria C5 – Escrever por meio do computador 
Definição Criar e editar arquivos de texto 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam a ação de criar e editar arquivos de texto 
via computador 

Exemplo 
“Eu vou fazer um ofício tenho que pedir pra alguém pra dá uma olhadinha porque 
não tem como eu saber se está bem configurado (…) no Word” 

Carmem 
 
Categoria C6 – Trabalhar por meio do computador 
Definição Desempenhar uma atividade profissional 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o uso de computador com a finalidade de 
desempenhar uma atividade profissional 

Exemplo 
“Aqui no trabalho eu uso pra imprimir ofícios, CIs, abrir chamados, acompanho 
chamados” 

Carmem 
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Categoria C7 – Gerenciar e-mails por meio do computador 
Definição Verificar, ler e organizar e-mails recebidos, assim como escrever, responder e 

enviar mensagens de e-mail. 
Regra de 
codificação Situações ou afirmações que expressam o ato de gerenciar e-mails via computador 

Exemplo 
“Toda a comunicação nossa, graças a deus, é através de e-mail, arquivos 
compartilhados, formulários” 

Guilherme 
 
Categoria C8 – Navegar na internet por meio do computador 
Definição Utilizar browsers para acessar páginas web 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o uso de computador com a finalidade de 
acessar páginas web 

Exemplo “Então eu olho pelo browser, pelo Internet Explorer” 
Pedro 

Utilidade do smartphone 

Categoria C9 – Acessar redes sociais por meio do smartphone 
Definição Conectar-se a serviços de redes sociais via internet 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o acesso e uso de redes sociais via 
smartphone 

Exemplo 
“Normalmente o dispositivo móvel é pra acessar, Facebook, Twitter ... quando tô 
fora de casa. Eu uso o iMessage, WhatsApp e o Hangouts” 

Thiago 
 
Categoria C10 – Informar-se por meio do smartphone 
Definição Ler notícias disponíveis na Internet via blogs, portais, Apps ou sites especializados 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o uso de smartphone com a finalidade de 
ler notícias e informar-se, geralmente relacionado a interesses pessoais 

Exemplo 
“Eu tenho alguns negócios de feed também pra ler notícia de blog. Eu faço bastante 
isso no iPhone” 

Thiago 
 
Categoria C11 – Ler livros por meio do smartphone 
Definição Ler livros 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o ato de ler livros para entretenimento via 
smartphone 

Exemplo “Compro livro, bastante livros na iBookstore e leio com o leitor de PDF” 
Thiago 

 
Categoria C12 - Estudar por meio do smartphone 
Definição Ler material escrito ou escrever com a intenção de instruir-se 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o uso de smartphone com a finalidade de 
estudar e adquirir conhecimento 

Exemplo 
“Eu termino estudando por ele, pra mim ele tem uma flexibilidade muito boa, bem 
interessante” 

Guilherme 
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Categoria C13 – Despertador e calendário por meio do smartphone 
Definição Programar alarme para indicar eventos e horários específicos 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam a fato de programar alarme para indicar 
eventos e horários específicos via smartphone. 

Exemplo “Eu uso mais pra ativar alarme, criar calendário” 
Thiago 

 
Categoria C14 – Ler e-mails por meio do smartphone 
Definição Verificar o recebimento e ler e-mails recebidos 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o ato de verificar e ler e-mails via 
smartphone 

Exemplo “Eu gosto muito de ler meus e-mails através do iPhone” 
Thiago 

 
Categoria C15 – Assistir vídeos por meio do smartphone 
Definição Assistir filmes, shows, animações ou vídeos por serviços de streaming (youtube) 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o uso de smartphone com a finalidade de 
assistir filmes ou vídeos de outra natureza. 

Exemplo “O iPhone eu uso o que? Uso o Youtube” 
Pedro 

 
Categoria C16 – Deslocar-se pela cidade por meio do smartphone 
Definição Usar serviços de localização para deslocar-se pela cidade 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o uso de smartphone com a finalidade de 
localizar-se e deslocar-se na cidade 

Exemplo 
“Eu uso bastante o Foursquare, para quando eu vou sair de casa e uso também o 
aplicativo de pedir taxi” 

Thiago 
 
Categoria C17 – Jogar por meio do smartphone 
Definição Utilizar jogos digitais 
Regra de 
codificação Situações ou afirmações que expressam o uso do smartphone para jogos digitais 

Exemplo 
“Audio artery, que é um jogo de arco e flecha pra a gente acertar no alvo, né? é 
tudo baseado em som, né?” 

Pedro 
 
Categoria C18 – Reconhecer objetos por meio do smartphone 
Definição Aplicativos de reconhecimento de objetos via fotografia 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam a utilização de smartphones para 
reconhecer objetos 

Exemplo 
“Ai você aparece com um smartphone que quando você tira a foto de um objeto ele 
vai dizer qual o nome do objeto, a cor do objeto, ou o valor de uma cédula de 
dinheiro” 

Eduardo 
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Vantagens do uso do computador 

Categoria C19 – O computador é Multitarefa 
Definição Os computadores tem capacidade de executar mais de um programa ao mesmo 

tempo 
Regra de 
codificação Situações ou afirmações que expressam o uso simultâneo de mais de um programa 

Exemplo 
“Embora eu prefira ainda usar o PC, óbvio, né? Porque você consegue fazer uma 
variedade maior de tarefas ao mesmo tempo” 

Thiago 
 
Categoria C20 – O computador oferece uma digitação rápida 
Definição No computador é possível obter uma alta velocidade de digitação via teclado 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam alta velocidade de digitação em 
computadores 

Exemplo 
“Eu acho mais rápido digitar, lógico, no computador, sem sombra de dúvidas é 
muito mais rápido, incomparável inclusive” 

Eduardo 
 
Categoria C21 – O computador permite gerenciar grande quantidade de dados e arquivos 
Definição No computador é possível criar, deletar e organizar, uma grande quantidade de 

dados e/ou arquivos 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam tarefas como criar, deletar e organizar, 
uma grande quantidade de dados e/ou arquivos 

Exemplo “Mas e-mail mesmo, de forma maciça, é no computador” 
Eduardo 

 
Categoria C22 – O computador permite realizar tarefas complexas 
Definição Por meio do computador é possível realizar tarefas complexas 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam a realização de tarefas complexas via 
computador 

Exemplo 
“Como no computador é uma carga muito grande de e-mails, com muitas trocas de 
resposta e ai eu acabo que fico mais à vontade no computador” 

Eduardo 
 
Categoria C23 – O computador possui atalhos de teclado 
Definição Por meio do computador é possível utilizar teclas ou combinações para executar 

ações específicas 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam a utilização de teclas ou combinações para 
executar ações específicas 

Exemplo 
“Pra abrir menus também é diferente (...) enquanto que ali no computador você 
aperta o ‘alt’ e já era” 

Eduardo 
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Vantagens do uso do smartphone 

Categoria C24 – O smartphone possui interação intuitiva 
Definição Os smartphones possuem curva de aprendizado de uso pequena 
Regra de 
codificação Situações ou afirmações que expressam a facilidade de usar smartphones 

Exemplo “O iPhone, na verdade ele é bem intuitivo” 
Thiago 

 
Categoria C25 – O smartphone é um aparelho portátil 
Definição Os smartphones  são dispositivos pequenos e leves que podem ser transportados 

com facilidade 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam a facilidade de transportar smartphones 

Exemplo “E ele cabe no seu bolso, o notebook não” 
Carmem 

 
Categoria C26 – Os smartphones permitem uma interação navegacional rápida 
Definição É possível navegar de forma ágil e encontrar elementos da interface rápido 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam alta velocidade para localizar e executar 
elementos da interface 

Exemplo “Tem essa vantagem … que é essa praticidade e rapidez que não tem no teclado” 
Eduardo 

 
Categoria C27 – Smartphones possuem interfaces limpas 
Definição Dispositivos móveis apresentam interfaces simples, com menos elementos 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam a simplicidade das interfaces de 
smartphones 

Exemplo 
“Então quanto mais clean a interface, na minha opinião, melhor, porque é menos 
coisa que você tem que absorver. Você consegue chegar mais rápido onde você 
quer ... eu prefiro muito mais ver ali no negócio (Smartphone)” 

Thiago 
 
Categoria C28 – Smartphones permitem percepção bidimensional da interface 
Definição É possível perceber e localizar elementos da interface gráfica, tendo conhecimento 

de suas características bidimensionais, como tamanho e posicionamento 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam a possibilidade de perceber e localizar 
elementos da interface na própria tela 

Exemplo “No touchscreen você acaba memorizando a posição de muitos controles na tela” 
Thiago 

Problemas no uso do smartphone 

Categoria C29 – Smartphones tem digitação lenta 
Definição A forma de digitação de smartphones favorece a uma baixa velocidade de digitação 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam baixa velocidade de digitação em 
smartphones 

Exemplo “A coisa mais difícil pro iPhone é a digitação mesmo” 
Thiago 
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Categoria C30 – Smartphones Android não são pré configurados para acessibilidade 
Definição Para usar a acessibilidade de dispositivos móveis Android é preciso realizar uma 

série de configurações para melhorar a acessibilidade 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam a realização de configurações para 
melhorar ou permitir a acessibilidade em smartphones 

Exemplo 
“Eu digo que o Android ele é como um sanduiche, você vai montando ele (…) enfim 
comecei a montar o meu telefone até ele ficar utilizável” 

Guilherme 
 
Categoria C31 – Falta de padrões entre plataformas diferentes 
Definição Plataformas de diferentes empresas não apresentam a mesma forma de interagir 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam que plataformas de diferentes empresas 
não apresentam a mesma forma de interagir em smartphones 

Exemplo 
“Então a dificuldade maior é essa, porque são gestos que mudam, se você tem um 
android e muda prum iPhone, você vai ter uma certa dificuldade porque são gestos 
diferentes” 

Eduardo 
Finalidade do uso de serviços de e-mail 

Categoria C32 – E-mail para fins listas de discursão 
Definição Uso de serviços de e-mail com finalidade acompanhar e participar de listas de 

discursão 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o uso de e-mails para acompanhar e 
participar de listas de discursão 

Exemplo 
“E pra as listas de discursão eu tenho outra conta que quando eu tenho tempo eu 
vou lá, dou uma olhada e respondo alguma mensagem” 

Guilherme 
 
Categoria C33 – E-mail para trabalho 
Definição Uso de serviços de e-mail com finalidade profissional 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam o uso de e-mail para desempenhar uma 
atividade profissional 

Exemplo 
“No trabalho tem alguns momentos lá que eu fico sem fazer nada e eu fico olhando 
meus e-mails” 

Pedro 
 
Categoria C34 – E-mail para estudo 
Definição Uso de serviços de e-mail com finalidade educacional 
Regra de 
codificação Situações ou afirmações que expressam o uso de e-mail para estudar 

Exemplo “Pra a comunicação com o pessoal lá da faculdade” 
Pedro 
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Problemas relacionados ao uso de serviços de e-mail 

Categoria C35 – Webmail para uso profissional não é acessível 
Definição Problemas de acessibilidade no uso de webmail com finalidade profissional 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam problemas de acessibilidade relacionados 
ao uso de webmail com finalidade profissional 

Exemplo 
“O e-mail do tribunal mesmo, eu não consigo acessar, eu entro, ele aparece na tela, 
mas eu não consigo interagir” 

Carmem 
 
Categoria C36 – Propagandas e spams prejudicam o uso de webmails 
Definição Problemas oriundos da presença de spams e de anúncios 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam problemas de acessibilidade relacionados 
à presença de spams e anúncios 

Exemplo 
“Sites que dão e-mail gratuito, mas colocam uma quantidade enorme de 
propagandas. Não tem uma interface limpa, uma interface leve, essa termina sendo 
uma dificuldade grande” 

Guilherme 
 
Categoria C37 – Caminho complexo para realizar login 
Definição Páginas de webmail de difícil navegação para os campos de login 
Regra de 
codificação 

Situações ou afirmações que expressam problemas de acessibilidade relacionados 
a navegação complicada até a realização do login. 

Exemplo 
“Uma das razões de eu ter abandonado o IG foi isso. Que pra usar eu tinha que 
passar por um monte de coisas que num me interessava na hora, naquele 
momento” 

Guilherme 
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Apêndice C - Transcrição das entrevistas – Investigação contextual 

Entrevista 1 

Entrevistador: 
- Só um minuto que eu vou abrir aqui o roteiro com as principais perguntas ... 

Bárbara: 
- Enquanto isso, deixa eu te falar uma coisa ... o interessante sobre essa situação, você certamente 
já percebeu que cada pessoa usa de um jeito, né? Cada um usa um recurso novo, tem um colega 
nosso mesmo que é daqueles de ficar pesquisando o tempo todo. Muita coisa do que eu sei ele foi 
quem me ensinou. Ou até quando surge a necessidade eu mesmo pergunto pra ele. Porque uma das 
coisas que me levou a usar o leitor de telas, sem ser o Dosvox, que não é um leitor, é um sistema 
operacional. Ele é um sistema criado por um professor da universidade do Rio de Janeiro, que eu 
não vou dizer aqui se é melhor ou pior, mas é um sistema que foi criado só pra pessoas cegas. Eu 
comecei a usar o computador por ele, e depois comecei a me deparar com algumas situações, por 
exemplo, surgiu em 1997 o Virtual Vision da Micropower, aí lá em casa eu inventei de instalar no meu 
computador, foi muito difícil me adaptar, porque o Dosvox era diferente, se eu quisesse editar um 
texto eu dava um comando "edi" pra abrir o Edivox, editor de texto próprio, ele tem também o 
Cartavox, pra e-mails, tem o Imprivox que é o programa de imprimir e por ai vai. E ai acostumada 
com isso eu e ia com a ajuda do meu irmão "como é isso?" ai ele respondia, "olha ai a janela" ai eu 
dizia, "a única janela que eu conheço é a que abre e fecha". Eu lembro que eu dizia isso. E ai isso, 
esse interesse, foi que me levou a fazer um curso na fundação Bradesco, foi quando eu comecei a 
ter acesso ao Windows, lá pro ano de 1999 ... 2000. E ai comecei a usar outros leitores de telas, aí 
em 2006 quando fui trabalhar com educação, o Dosvox não me permitia fazer alguma coisas que lá 
se fazia. Uma planilha no Excel. Num tinha como fazer usando o Dosvox, então a partir disso eu 
disse, "agora eu tenho que usar esses leitores de telas", ai a diretoria dizia que ia comprar o Jaws, ou 
comprar o Virtual Vision. Vai comprar, vai comprar, nunca comprou, eu tentei instalar como pessoa 
física, não consegui, foi quando surgiu o NVDA, que é um leitor de telas gratuito. Depois que foi 
instalado teve outro problema, a voz. A voz original do NVDA é muito ruim, mas eu tive que aprender 
a lidar com isso pra poder trabalhar e fazer com que as outras pessoas percebessem que eu era 
igual aos outros. E ai me lembro que quando eu chegava, levava meu notebook e abria, o pessoal 
ficava perguntando "Oxente! Tu usa computador, é?" e eu respondia "uso!". Então o leitor de telas 
trás isso de bom, ele permite que eu use o computador da mesma forma que você, que eu fale de 
recursos que você também usa, eu posso ir por um caminho e você por outro, mas a gente vai 
chegar no mesmo lugar. E vai usar o mesmo equipamento. E eu não teria como exigir que a empresa 
se adequasse a mim, e que a partir de agora todas as planilhas vão ser no edivox, não vai ser. Isso 
não é inclusão, ele acaba separando no fim das contas. Mas existe gente que diz que o Dosvox é o 
melhor, eu prefiro contar minha experiência e fazer o outro entender porque eu hoje uso muito pouco 
o Dosvox. 

Entrevistador: 
- Dos leitores que você acabou de citar, qual o melhor, na tua opinião? 

Bárbara: 
- Olha, eu sei que o Jaws, é considerado o melhor leitor de telas do mundo. Mas no meu cotidiano eu 
não consigo ver muita utilidade para mim. O NVDA apesar de ser gratuito, vem se aperfeiçoando 
muito. Ou seja, antigamente, me chegava muita coisa em PowerPoint, e eu não conseguia ler com o 
NVDA, mas hoje em dia ele já lê, eu consigo ter acesso às informações que estão dentro do 
PowerPoint. 

Entrevistador: 
- Você sempre usou Windows? 

Bárbara: 
- É engraçado, em dezembro eu comprei um iPhone 4S aí em abril ou maio eu comprei um iPad pra 
minha mãe e meu irmão também comprou um Apple, e sempre usei muito o Whatsapp no iPhone. Eu 
usava muito, mas sempre achei ruim de digitar nele, acostumada com computador, né? Aí eu fui e 
comprei um teclado lá na loja. Nesse dia que a gente foi na loja eu mexi no Mac, a pessoa me 
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mostrou "Olhe venha ver aqui um Mac". Eu achei muito bom mas só foi nesse dia mesmo que eu vi. 
Mas acabei levando o teclado da Apple pra facilitar a digitação no iPhone. E hoje em casa, eu 
praticamente não uso o computador, só quando vou dar aula, digitar alguma coisa no Word, mas 
abrir e-mail, enviar e receber, eu faço tudo pelo iPhone mesmo. Eu vou em e-mail, dali eu vou pra a 
caixa de entrada e dali mesmo eu respondo, encaminho ... E antes de ter esse celular, eu não via e-
mail todo dia, porque muitas vezes você chega no trabalho, tem outras demandas. Às vezes eu 
chego em oura escola e a rede sem fio de lá num tá boa, ai eu chego habilito o compartilhamento 
pelo celular e acesso pela rede da Tim, pelo 3G. Meu irmão que disse que dava pra fazer o celular de 
roteador, ai me explicou como era, e no outro dia eu disse "vou tentar fazer" 

Entrevistador: 
- Tu lembra quando tu começou a utiliza e-mail? 

Bárbara: 
- Foi em 1995, foi quando eu fiz meu primeiro curso de informática, mas na época era pelo Dosvox. 
Eu fui fazer o curso porque até 1994 os cursos de informática para pessoas cegas eram muito caros, 
e eu vi no fantástico que nessa época um professor do Rio de Janeiro tava desenvolvendo esse 
programa, né? E que tinha um preço bem acessível, quase de graça. E ai fiquei motivada, na época 
nem tinha computador em casa, mas ai antes de entrar na faculdade eu fui e me inscrevi para fazer 
um curso de informática. Aí em seguida eu comecei a fazer um estágio na biblioteca virtual, era um 
projeto do estado, funcionava ali na torre Malakoff, era uma biblioteca pública, tinham duas unidades, 
e essa biblioteca virtual fazia parte de um projeto "Leitura ao alcance de todos" Onde eu e um colega 
cego participávamos, ai foi nesse momento que eu abri meu primeiro e-mail. 

Entrevistador: 
- Só pra confirmar, você acessa seus e-mails praticamente todos os dias, certo?  

Bárbara: 
- Sim, quando não é pelo computador é pelo celular, nem que seja durante o percurso pro trabalho, 
eu abro no carro. porque já aconteceu de minha gestora mandar e-mail pra mim até de noite e 
quando eu respondi ela já me respondeu de volta na mesma hora. Então como não tenho a chance 
de conversar com ela pessoalmente, eu faço isso via e-mail. E converso com minha outra superior 
pelo Whatsapp, tem assuntos que devem ser conversados em particular e pra mim, como cega, fica 
complicado chamar a pessoa e conversar, porque gera um certo desconforto, já que trabalhamos 
muitas pessoas na mesma sala. Geralmente não são coisas do tipo fofoca, mas pra resolver 
questões que ser solucionadas. Mas eu sempre uso meu e-mail mais durante o dia, de manhã ou de 
tarde. Já o Whatsapp ... é o dia todo. 

Entrevistador: 
- Tu administra quantas contas de e-mail atualmente? 

Bárbara: 
- Eu tenho duas, como eu trabalho em dois locais, à princípio eu pensei que seria interessante 
separar os e-mails. Mas aí eu percebi um certa dificuldade para encontrar as correspondências, mas 
com o tempo fui me acostumando, descobri a possibilidade de fazer pastas, de organizar. Se eu 
quiser encontrar um e-mail teu eu digito no campo de busca teu nome e já aprece uma lista de e-
mails. Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Mas quando eu subi de cargo preferi abrir uma 
conta própria para a equipe, pra a gente não ter que misturar as coisas né? Algumas pessoas foram 
contra, dizendo que num ia dar certo. Desse jeito fica mais profissional, na hora de se comunicar com 
pessoas de fora ou com outras empresas. Mas eu tive e-mails de outros provedores também, 
daquele RNP (Rede Nacional de Pesquisa), já tive no Yahoo, mas eu achei o site do Yahoo pouco 
acessível, aí desisti dele. Tive do Terra também mas fiquei com o do Gmail até hoje. 

Entrevistador: 
- Além de trabalho, tu utiliza o e-mail para outros fins? 

Bárbara: 
- Só se for pra conversar com pessoas conhecidas. Já usei muito Skype, tenho amigas que 
estudaram comigo na época do colégio que estão estudando fora. Então já usei bastante, mas hoje 
nem tanto. Agora eu uso também o Facebook, as poucas vezes que eu boto uma foto, ai uma amiga 
vê e comenta. 
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Entrevistador: 
- Você tem alguma preferência de local para acessar os e-mails? 

Bárbara: 
- Ai eu geralmente acesso meus e-mail em qualquer canto, no carro à caminho do trabalho, em casa, 
no trabalho, pra mim tanto faz. 

Entrevistador: 
- Quais programas você já utilizou para gerenciar e-mails?  

Bárbara: 
- Olha, só o Outlook e o Cartavox, foi o primeiro. Mas hoje eu nem sinto mais falta disso. Meu irmão 
dizia uma coisa muito importante na época, a melhor forma de se ver o e-mail é pela web. Porque 
você vê de qualquer lugar. Então por exemplo, eu to aqui conversando com você e a gente precisa 
ver um e-mail que eu recebi na semana passada. Ahhh... num posso ler esse e-mail porque eu baixei 
ele pelo Outlook lá em casa e ele num tá aqui comigo agora. Mas se for pela web ele vai tá, sempre 
vai tá. São coisas que o trabalho às vezes exige da gente, mas que a longo prazo a gente acaba 
sendo beneficiada. Por exemplo, para os cegos nem sempre é fácil estar correndo atrás de coisas 
novas, ou seja, uma coisa que me motiva é a necessidade. Quando eu comprei meu telefone eu tinha 
muita vontade de ter contato com essa nova tecnologia, que oferecia tantas vantagens pra a gente 
cego. Saí de um celular que tinha teclado e quando apareci com ele, algumas pessoas me usavam 
como exemplo a ser seguido, mas ai conversando com alguém eu falei que tinha adquirido porque 
gostava de aprender coisas novas, ai essa pessoa retrucou dizendo que preferia aprender coisas 
úteis. Enquanto tinha outras pessoas que achavam legal, e pelo exemplo vinham atrás, mesmo que 
não pudessem comprar o melhor, compravam um mais baratinho, mas começavam a usar essa 
novidade. E ai de vez em quando aparecia alguém perguntando pro outro "E ai fulano, vai comprar 
quando o teu?", "Ah mulher, num sei? acho muito complicado." "Mas rapaz, deixa de besteira, tu faz 
coisa mais difícil, num vai aprender a mexer num celular?". Então a inclusão às vezes faz isso, 
desperta esse interesse pela coletividade.  

Entrevistador: 
- Tu organiza teus e-mail de alguma forma? 

Bárbara: 
- Bem, eu sei que tem como se organizar os e-mails em pastas, e juntar várias contas de e-mail 
numa só, mas eu não faço isso. Sempre deixo eles na caixa de entrada, e quando eu quero vou no 
campo de busca. 

Entrevistador: 
- Tu participa de alguma lista de e-mails ou grupos de discursão? 

Bárbara: 
- Não, eu já tentei participar de algumas, mas eu acho que você tem que ter muito interesse pra ver 
todo dia. Mas é muita gente falando, e saindo até do foco do assunto da acessibilidade, enchendo o 
saco. 

Entrevistador: 
- Você usa alguma ferramenta auxiliar desses serviços de e-mail ou programas, tipo chat, 
calendário?  

Bárbara: 
- Não, eu acredito que tem gente que usa, mas eu não utilizo. 
Entrevista 2  

Entrevistador: 
- Bem, vamos de novo falar um pouco sobre e-mails, ok? Você se lembra quando fez o primeiro e-
mail? 

Priscila: 
- Faz tempo ... nem fui eu que fiz, foi um amigo que me ajudou a fazer. Acho que foi em 2003, visse? 
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Entrevistador: 
- Você acessa seus e-mails com que frequência?  

Priscila: 
- Todo dia eu uso, mas depende do tanto de coisa que eu tenho pra fazer no dia, aí às vezes eu 
passo um dia sem mexer nele. Mas é praticamente todo dia. 

Entrevistador: 
- Quantas contas você tem atualmente? incluindo a do trabalho. 

Priscila: 
- Ah, então, eu tenho três. Uma conta do trabalho e duas minhas mesmo. 

Entrevistador: 
- Quais foram os serviço de e-mail que você já usou? Dá pra classificar do melhor pro pior? 

Priscila: 
- Olha, o que mais me incomodava era conseguir entrar no Yahoo. A pessoa tem que passar por um 
monte link, um monte de texto e coisas de notícias, aí você num tem nem mais graça de ler os e-
mails  

Entrevistador: 
- Você tem outras contas de e-mail? 

Priscila: 
- Tenho Hotmail e Gmail. Mas prefiro a do Gmail, gosto muito dela, sabe por que? porque eu acho 
bem mais acessível que as outras. Eu uso a versão de HTML simples, não gosto de propagandas, 
chat, e essas outras coisas que ficam atrapalhando. 

Entrevistador: 
- Você já chegou a usar o Clientes de e-mail? 

Priscila: 

- Já sim, ainda uso hoje em dia. Eu tenho instalado no meu computador o Thunderbird. Eu num 
gostei muito de usar o Outlook não.  

Entrevistador: 
- Tem algum problema ou alguma coisa que te atrapalha em usar tantos serviços de e-mail?  

Priscila: 
- Rapaz ... não, visse? Assim, eu acho que dava pra facilitar algumas coisas, sabe? Tipo eu tenho 
que usar dois aplicativos no meu celular, um com a conta do Gmail e outro com a conta do Hotmail.  

Entrevistador: 
- Existe algum horário que você tem preferência de acessar os e-mails? 

Priscila: 
- Não ... Ahh, meu problema é esse. É só quando dá, hoje mesmo eu tive uma tarde muito corrida, e 
ainda não tive tempo de tocar no computador, muito menos vou ficar olhando essas coisas no celular 
no meio da rua. Mas às vezes quando eu estou no trabalho, eu consigo fazer um atendimento e ficar 
de olho no e-mail, porque tu sabe que mulher é assim, né? Consegue fazer duas coisas ao mesmo 
tempo. 

Entrevistador: 
- Pois é, eu não sei como vocês conseguem.  

Priscila: 
- Mas é o seguinte, eu não sou aquela pessoa viciada em internet, sabe? Eu gosto e uso bastante 
pra me comunicar, mas se você me manda um Whatsapp e eu estiver ocupada fazendo outra coisa, 
sinto muito, mas você vai esperar eu terminar minhas coisas pra ter sua resposta, porque eu só vou 
olhar depois. Mas também é o seguinte, se o meu celular não estiver carregado eu fico agoniada, 
sabe? Não é por causa do acesso à internet, é mais pela função básica dele de fazer e receber 
ligações, de poder fazer uma ligação caso alguma coisa aconteça. Pra mim chega a ser uma questão 
de segurança até sabe? Eu não gosto de ficar incomunicável, quando a bateria tá fraca eu desligo a 
internet e fico só com o telefone. Porque ninguém sabe o que pode acontecer daqui a pouco, então é 
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importante ter sempre a mão. Não é só porque eu sou deficiente visual, eu falo isso de forma geral, 
apesar de claro eu ter alguns benefícios além. 

Entrevistador: 
- Uhum, concordo plenamente. Mas voltando um pouco pro assunto dos e-mails eu queria saber se 
você tem o costume de organizar os e-mails?  

Priscila: 
- Não, apesar de que os mais importantes eu tenho uma pastinha separada, mas não saio fazendo 
pasta pra isso, pasta pra aquilo. 

Entrevistador: 
- E quando você precisa procurar uma coisa mais específica? 

Priscila: 
- Com a seta, vamo simbora, desce, desce, desce, desce ... até encontrar. 

Entrevistador: 
- Você participa de algum grupo de discursão ou listas? 

Priscila: 
- Ai, eu participo, mas eu num tenho muito ... na verdade eu não tenho muito saco, sabe? Pra ficar 
respondendo e acompanhando. Por exemplo, grupo no Whatsapp, Caramba, num me quebre não. 
Eu participo só dos extremamente necessários. Por que o pessoal conversa muita besteira. Eu não 
gosto de conversar besteira, eu acho que a gente tem um tempo tão precioso pra fazer o que é útil e 
pra descansar quando dá. 

Entrevistador: 
- Desses serviços de e-mail que você usa, existe alguma funcionalidade secundária que você utiliza? 
tipo chat, calendário ...  

Priscila: 
- Bem, como eu falei, não gosto e nem uso, eles atrapalham bastante. Agora, eu acho uma ideia 
interessante o calendário, pra agendar um compromisso, né? Mas eu não uso. 
Entrevista 3 

Entrevistador: 
- Oi Carmem, dessa vez vamos falar mais um pouco sobre e-mail, tem até algumas perguntas que 
são parecidas, mas tem outras diferentes também, tudo bem? 

Carmem: 
- Uhum! Nem me lembro do que eu respondi da outra vez. 

Entrevistador: 
- Você lembra quando começou a usar e-mails? 

Carmem: 
Vixe! Tu quer saber a data é? Lembro nada ... lembro não. Faz muito tempo. Mas foi depois de um 
tempo quando eu comecei a conhecer o computador. 

Entrevistador: 
- Ah, não precisa saber a data decorada, era só pra ter uma ideia de quando foi, mas tudo bem. Mas 
você lembra o motivo de começar a usar? 

Carmem: 
- Meu primeiro e-mail eu fiz porque era parte do curso de Dosvox que eu fazia na época. Depois eu 
lembro que fiz um do Hotmail, pra ficar conversando no MSN. Teve até um tempo que eu ficava até 
bem tarde lá. Hoje em dia eu tenho (e-mail) mais pra poder conversar com meus amigos e pra poder 
mexer no meu celular. Tem que ter uma conta do Google pra mexer nele. 

Entrevistador: 
Qual a frequência que você acessa seus e-mails? 



 

 

176 

Carmem: 
Todo dia, mas assim ... num é aquela coisa viciada não, sabe? De vez em quando eu esqueço de 
ver, e aqui no trabalho só vejo quando tem alguma coisa importante que o pessoal me avisa, porque 
não consigo ler sozinha, o site não é acessível. 

Entrevistador: 
- Atualmente você tem quantas contas de e-mail? Incluindo do trabalho. 

Carmem: 
- Eu tenho quatro e-mails. Um do Yahoo, um do Gmail, um do Hotmail e um daqui do Tribunal. 

Entrevistador: 
- Você utiliza algum programa para gerenciar seus e-mails? 

Carmem: 
- Em casa eu uso o Outlook, não ... aquele novo que entrou no lugar dele ... Windows Livemail eu 
acho. Gosto muito dele, depois que o Windows deixou de usar ele eu tive que pedir ajudar pra um 
amigo meu instalar esse. 

Entrevistador: 
- Humm, sobre os e-mail, de que forma você organiza seus e-mails? 

Carmem: 
- Olha, o daqui do trabalho eu não uso direito, a gente tem que acessar ele pela internet, aí tenho que 
pedir ajuda pra alguém ler pra mim. Ele não é lá muito acessível, sabe? Aí acaba que eu nem uso ele 
direito, só quando tem algum comunicado importante. Mas em casa Quando eu não tenho tempo de 
organizar eu salvo e depois vejo a melhor forma de guardar ele, porque no início quando eu não tinha 
muita noção, perdi muita coisa. Porque usando o Outlook, ele baixa os e-mails pro computador e por 
várias vezes precisei formatar e acabei perdendo eles. Mas geralmente eu faço pastas com algum 
assunto específico e gosto de fazer backup das minhas coisas. Eu tenho um HD externo onde eu 
organizo as pastas, na verdade eu já fui mais organizada, mas hoje em dia num tenho tanto tempo. 

Entrevistador: 
- Você participa de listas de e-mails? 

Carmem: 
- A do TalkDroid, tem a lista da ONCB (Organização Nacional de Cegos do Brasil) e da lista 
Cracolândia, a lista dos craques, aí essa daí é bem movimentada. 

Entrevistador: 
- Você usa alguma ferramenta auxiliar desses serviços de e-mail ou programas, tipo chat, 
calendário? 

Carmem: 
- Não, só uso pra e-mail mesmo, eu mais o celular quando eu quero marcar alguma data. O meu e-
mail tem uma ligação com o Facebook, que avisa dos aniversários por e-mail. Teve um tempo que eu 
usava uma agenda eletrônica, pra marcar reuniões e tal. Humm Eu gosto de usar a bíblia eletrônica, 
é só por o capítulo e ler. 
Entrevista 4 

Entrevistador: 
- Bem Eduardo, vou fazer umas perguntas sobre o uso de e-mails, talvez você ache alguma pergunta 
parecida com a outra vez que fizemos a entrevista, mas dessa vez é um pouco diferente, ok? 

Eduardo: 
- Tranquilo. 

Entrevistador: 
Você lembra quando começou a usar serviços de e-mail? 

Eduardo: 
- Rapaz ... foi mais ou menos em 2008 ou foi 2009? Eu tava começando a aprender informática, mas 
em 2010 eu fiz um por conta própria e tenho até hoje.  
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Entrevistador: 
- Com que frequência você acessa seus e-mails? 

Eduardo: 
- Na verdade quase todo dia. 

Entrevistador: 
- Tem algum local o momento do dia específico que você costuma acessar seus e-mails? 

Eduardo: 
Geralmente eu escolho um momento do dia pra ler todos os e-mails, que é a tarde. Aí quando eu sei 
que existe a possibilidade de alguém me mandar um e-mail pessoal ai eu abro uma exceção e dou 
uma olhadinha. Às vezes eu tô na faculdade e preciso ver um e-mail aí uso o computador de lá 
mesmo. 

Entrevistador: 
- Quantas contas de e-mail você tem hoje? 

Eduardo: 
- Hoje eu tenho um Hotmail, dois Gmails e o dois Yahoo e um do tribunal ... 1, 3, 5, 6, são seis contas 
no total. 

Entrevistador: 
- Você já usou algum gerenciador de e-mails? ou cliente de e-mail, como algumas pessoas chamam 

Eduardo: 
- Uso o Thunderbird. Mas no trabalho eu uso web mesmo. Num é a melhor opção pra mim, porque o 
sistema de e-mail não é muito acessível, mas a gente se vira do jeito que dá. 

Entrevistador: 
- Você costuma organizar os e-mails? 

Eduardo: 
- Olha, meus e-mails tem umas pastas automáticas sabe, mas quando é alguma específica ou 
importante eu coloco ali em um pasta separada como Trabalho, ou Recibos. E engraçado que o 
próprio Thunderbird reconhece isso e importa as pastas pra ele. E tem outra coisa, meus e-mails já 
funcionam meio como pastas, sabe? Pra cada situação eu uso um ou outro, aí por exemplo eu uso 
um dos meus Gmail só pra faculdade, isso já ajuda a organizar. Outra eu uso para as listas de 
discursão, aí uso o Yahoo e por ai vai. 

Entrevistador: 
- Humm então quer dizer que você participa de listas de e-mails? 

Eduardo: 
- Participo sim. Tem uma chamada Cracolândia, tem a TalkDroid e tem outras aí, mas essas duas 
são as mais movimentadas. 
Entrevista 5 

Marcus: 
- É legal essa coisa de você vir até a gente pra procurar informações que ajudem a ter uma ideia que 
faça sentido pro contexto do cego, por que? Algumas pessoas chegam pra a gente com uma ideia 
concreta, mas parece que não estudou antes o impacto que aquilo vai dar, se realmente aquela ideia 
vai ser eficiente para as pessoas cegas. Então assim, uma vez eu fiquei até um pouco triste por uma 
vez, veio até mim um dupla de alunos bem empolgados, e eu meio que destruí a ideia deles. Não que 
eu destruí dizendo que era ruim, mas eu saí colocando contra argumentos de ineficiência da ideia. A 
ideia era boa mas a aplicabilidade da mesma não funcionava muito bem, quando você levava para a 
prática do universo da pessoa cega. Então muitas vezes as pessoas tem ideias que são realmente 
boas, que vão atender à determinadas especificidades ou dificuldades que nós temos, só que a 
maneira que ele pensa em desenvolver, não se aplica na prática, então eu saí contra argumentando 
e num sei o que. Assim, foi chato mas eu acho que se eu sou procurado meu papel é esse, não é 
falar o que o outro quer escutar. Eu tô aqui pra colaborar, eu num sou daqueles que diz que “pra mim 
tá tudo ótimo” não. Porque assim, as virtudes você enxerga, então o meu papel não é encontrar as 
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virtudes, por que essas você já vê. O meu papel é encontrar os problemas pra você resolver. Eu 
tenho essa consciência, e espero muito que o pessoal compreenda.  

Entrevistador: 
- Você lembra quando fez a primeira conta de e-mail e qual o motivo? 

Marcus: 
- Acho que foi em 2000, um e-mail da Oi, acho que o motivo foi a expectativa de estabelecer 
comunicação com colegas. E-mail tava na moda, todo mundo fazia. Eu também tava aprendendo, 
entrando no mundo da informática, então eu fiz. 

Entrevistador: 
- Com que frequência você utiliza e-mail? 

Marcus: 
- Diária, uso e-mail todos os dias, tanto pessoal quanto institucional 

Entrevistador: 
- Existe algum horário do dia que você dedica-se mais em acessar os e-mails? 

Marcus: 
- Olha, o institucional sempre que eu tô no trabalho ele fica aberto, a manhã inteira. Já o pessoal, 
sempre que dá uma vaguinha a gente da uma olhada. Até porque quando num dá pra olhar acumula 
um monte de coisas, eu tenho mais de 2000 mensagens não lidas. Sempre que dá tempo eu tento. 
Porque hoje a gente se divide entre e-mail, redes sociais e atividades profissionais e acadêmicas, 
enfim a gente tem que se dividir, e ai fica fazendo um pouquinho de cada um. 

Entrevistador: 
- Como você mesmo falou, o e-mail tem finalidades tanto profissionais quanto pessoais, né? 

Marcus: 
- Sim, claro. Por exemplo, eu mesmo participo de algumas listas de discursão, apesar de não saber 
se isso ainda é uma prática comum. Porque como o Facebook trouxe uma ferramenta de grupos, aí 
ficou meio defasado, mas ainda existem pessoas que se mantêm trocando informações através das 
listas. Também faço divulgação de evento em relação à acessibilidade. 

Entrevistador: 
- Em que locais você acessa o e-mail. 

Marcus: 
- Em casa e no trabalho. 

Entrevistador: 
- Você acessa pelo celular também? 

Marcus: 
- Acesso pelo celular e pelo netbook. 

Entrevistador: 
- E quando você está indo para alguma lugar, ou dentro do ônibus, dá pra ler os e-mails? 

Marcus: 
- Aí é mais raro, porque eu tô prestando atenção no caminho, mas quando estou no ônibus, eu prefiro 
ver o Whatsapp e o Facebook. Tem mais coisa interessante pra ver. O Whatsapp se tornou uma 
ferramenta de comunicação muito instantânea, né? Então as vezes é muito mais fácil se você quer 
uma informação imediata você passar um whatsapp do que você mandar um e-mail. Eu até tava 
discutindo com uns colegas, que estavam dizendo que “Ah o e-mail vai morrer”, e ai eu dizia “minha 
gente, o e-mail não vai morrer” porque o e-mail hoje, é muito mais uma ferramenta institucional, 
formal, do que uma ferramenta social. Porque existem outras ferramentas que se tornaram muito 
mais eficazes tocante à agilidade do que o e-mail. Então você tem o chat do Facebook , você tem o 
Whatsapp, que são ferramentas instantâneas e que estão tanto conectadas no computador quanto 
no mobile. Então o e-mail a gente utiliza mais em caráter institucional. Por exemplo a gente quer 
divulgar um evento, manda pra a nossa lista de e-mails, você quer mobilizar para algum fato, enfim, é 
mais nesse sentido, como relação social as pessoas praticamente não usam mais o e-mail. 
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Entrevistador: 
- Quantas contas de e-mail você tem atualmente? 

Marcus: 
- Hoje só duas, a minha conta institucional/profissional e a minha conta pessoal. 

Entrevistador: 
- Quais serviços de webmail você já utilizou? 

Marcus: 
- Eu já usei o Oi, que foi minha primeira conta. Eu já usei o Yahoo, o Hotmail e atualmente eu utilizo o 
Gmail. 

Entrevistador: 
- Tem como você classificar do melhor serviço para o pior? E o porque? 

Marcus: 
- O Oi eu conseguia utilizar relativamente bem ... Eu acho que o Gmail é ... ele tem suas vantagens e 
desvantagens. Por exemplo, o Gmail, ele tem duas versões, ele tem a versão normal, e tem uma 
versão acessível que é chamada de HTML simples, que é que normalmente a gente usa. Ela é 
extremamente acessível. Porém, como essa questão que algumas pessoas defendem de você ter 
duas plataformas, eu sou extremamente contra, embora utilize, porque não tenho outra opção. Até 
mesmo que é um provedor que em questões de segurança é muito bom. Minha conta do Hotmail eu 
deixei de usar por causa da falta de segurança, eu vivia pegando vírus. Vira e mexe o pessoal saia 
disparando e-mails com vírus e isso nunca aconteceu com minha conta do Gmail. Então eu terminei 
abandonando a minha conta do Hotmail. O Yahoo eu não lembro porque eu deixei, mas eu 
conseguia usar. Eu diria que esses outros eram serviços acessáveis. Porque tem aquilo que a gente 
chama de acessável que é o que a gente consegue usar com determinadas manobras e tem aquele 
que é realmente acessível. Por exemplo, essa conta HTML simples do Gmail ela é de fato acessível, 
tudo o que ela oferece eu consigo fazer de forma independente. Agora qual é o porém dela, que nem 
todos os serviços do Gmail ficam disponíveis para essa versão. Por exemplo o Gtalk não é 
disponível, que hoje já nem faz tanta falta por que eu já tenho outras ferramentas. Mas existem 
algumas ferramentas do Gmail que todo mundo usa que ela não é implementada no HTML simples. 
Então eu basicamente só uso o e-mail mesmo. 

Entrevistador: 
- Tu já usou algum programa pra gerenciar e-mails? 

Marcus: 
- Já, já usei o ... o melhor programa que eu já usei e acho que seja uma opinião comum, em termos 
de acessibilidade, foi o Outlook express. Hoje eu uso o Microsoft Outlook. Já tentei usar o 
Thunderbird da Mozilla, eu tenho um colega que usa, mas eu não consegui, talvez possa ter sido 
falta de paciência minha, mas eu não consegui usar o Thunderbird, tentei mas não consegui. Eu usei 
o Outlook express por muito tempo mas, depois do Windows XP ele foi descontinuado. Foi 
incorporado ao Office, então hoje agente a gente utiliza o Microsoft Outlook. Que dá pra usar 
também. 

Entrevistador: 
- Você utiliza ele ainda hoje? 

Marcus: 
- No trabalho, no Gmail eu uso o webmail mesmo. Acho mais prático, mais rápido. 

Entrevistador: 
- Quais as principais diferenças entre usar um software e usar a interface web? 

Marcus: 
- Olha quando era o Outlook Express, eu achava ele extremamente mais prático. Porque por 
exemplo, no Outlook Express, eu criava grupos de contatos. Eu colocava lá “Piadas”. Se eu receber 
uma piada por e-mail já tinha aquele grupo que eu simplesmente selecionava e mandava e hoje eu 
não consigo fazer isso no webmail. Eu tinha um grupo de contatos chamado acessibilidade, que era 
pra divulgar informações relativas à acessibilidade, tipo eventos, notícias, enfim. Isso pra mim era 
bem mais prático, essa parte. Então o gerenciador ele tinha as suas vantagens. 
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Entrevistador: 
- Como você costuma organizar seus e-mails? 

Marcus: 
- Bem, eu deixo correr solto. Eu até nunca parei pra fazer isso, porque sinceramente ... Eu acho que 
no Outlook eu até que organizava, eu criava pastinhas, saia deslocando e-mails. Pronto, na versão 
do HTML simples do Gmail eu não sei, não tem como fazer isso. E se tivesse talvez eu fizesse. Ele 
até tem uma função lá arquivar, mas quando a gente clica em arquivar ele some com o e-mail e 
nunca mais descobri, acho que ele manda prum buraco negro. Eu não sei onde ele joga essa 
porcaria, então eu não organizo mais. Porque tipo, se você joga para a lixeira, frequentemente ele 
deleta mensagens de dois meses pra trás. Então a mensagem que eu quero deixar lá guardada pra a 
posteridade você arquiva, só que eu já arquivei mensagens que eu não sei mais onde é que está. 

Entrevistador: 
- E pela busca, você utiliza? 

Marcus: 
- Uso, uso muito, porque como eu tenho muita mensagem, às vezes eu quero alguma coisa 
específica que eu não sei onde está, aí eu uso aquela busca. 

Entrevistador: 
- E ela é eficiente? 

Marcus: 
- É, na verdade nessa versão que a gente usa, ela é extremamente eficiente. 

Entrevistador: 
- Então ela dispensa um pouco essa organização? 

Marcus: 
- De certa forma sim, às vezes ela só fica chata porque tem e-mails que eu deixo lidos e os não lidos 
ficam muito lá pra trás, e eu termino não lendo os outros. 

Entrevistador: 
- Tem outras funções da ferramenta de e-mail que você usa? Calendários, chat, enfim. 

Marcus: 
- Olha, calendário eu uso muito o do smartphone, que hoje é tudo bem integrado né. Eu hoje passei a 
utilizar o Android também, então ele sincroniza muito tudo. Então eu acabo usando esses recursos 
muito pelo telefone mesmo. Acho que o que me faz falta nessa versão do Gmail que eu uso, é essa 
possibilidade de poder organizar os contatos em grupos, pra poder facilitar essa comunicação, pra 
você não ter que estar encaminhando. Por exemplo, algo que eu não consigo fazer, quando eu vou 
encaminha um e-mail, abrir uma lista de e-mails pra eu ir escolhendo e marcando os que eu quero 
enviar. Eu tenho que ir digitando, nome por nome. E isso pra mim às vezes é muito cansativo, é uma 
perda de tempo. 

Entrevistador: 
- Então pra você é melhor ter a possibilidade de ir escolhendo os contatos do que digitar todos. 

Marcus: 
- Claro, por exemplo o Outlook Express, eu recebia um e-mail e queria encaminhar ele, aí tinha lá um 
botãozinho contatos. Aí ele abria a minha lista de contatos com uma checkbox. Então eu ia marcando 
com uma checkbox as pessoas que eu queria encaminha e depois eu clicava em ok e já tava lá no 
botão para. E eu não vejo essa possibilidade do Gmail, eu tenho que sair digitando. E a gente não 
decora o nome de todo mundo, é muito mais fácil você ver numa lista e escolher do que ir lá digitar 
cada um. 

Entrevista 6 

Entrevistador: 
- Como eu já conversei contigo sobre e-mail outras vez pode parecer repetitivo, até porque vão ter 
algumas perguntas parecidas, ok? Mas tem várias outras diferentes dessa vez. Você lembra quando 
começou a utilizar e-mail? 
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Selma: 
- Lembro sim, foi um eBest. acho que nem existe mais. Eu tinha uns dezesseis anos, visse? Foi no 
meu primeiro estágio, um colega fez pra mim. 

Entrevistador: 
- Você usa e-mail com que frequência?  

Selma: 
- Sempre, constantemente, o tempo todo ... Brincadeira! Mas eu uso todo dia mesmo. 

Entrevistador: 
- Qual a importância do uso de e-mails pra você? 

Selma: 
Bem, é meu meio de comunicação mais importante, recebo muita informação, até mesmo dos 
colegas do cursinho e envio algumas coisas também. 

Entrevistador: 
- Quantas contas de e-mail você tem? 

Selma: 
- Só duas. 

Entrevistador: 
- Quais serviços de e-mail você já usou? Dá pra classificar eles em melhor e pior? 

Selma: 
- Eu tenho um e-mail do Yahoo! Que funciona tranquilamente para minhas necessidades. Acho até 
que falei da outras vez que o Gmail parece ter uma acessibilidade melhor que o Yahoo, num foi? 

Entrevistador: 
Uhum, foi sim. 

Selma: 
Disso eu me lembro! Também tive um Hotmail, que não é acessível. 

Entrevistador: 
- Além do browser você usa algum cliente de e-mails? 

Selma: 
- Não. Mas já usei o Outlook durante um tempo. Mas prefiro ver pelo site, acho mais prático. 

Entrevistador: 
- Sobre o uso de e-mails tem algum horário que você usa mais?  

Selma: 
- É mais a noite, quando eu chego do trabalho, já tomei banho e jantei, ai eu vou pro computador. 

Entrevistador: 
- Quais são os locais que você mais acessa o serviço de e-mail? 

Selma: 
- No trabalho e em casa. 

Entrevistador: 
- Como você costuma organizar os e-mails? 

Selma: 
- Eu geralmente não organizo, deixo tudo na caixa de entrada. Não deixo as coisas em pastinhas 
não. Mas já com os meus arquivos do computador é diferente, fica tudo organizado. Com o e-mail, 
fica tudo junto e quando preciso encontrar alguma coisa eu uso o campo de busca. 

Entrevistador: 
- Você já chegou a participar de listas de e-mails ou grupos de discursão? 

Selma: 
- Já, mas não faço mais isso, porque é muita gente falando e pra mim tava sendo muita perda de 
tempo, nem durei muito usando isso, quando vi como era saí logo. 
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Entrevistador: 
- Tem alguma ferramenta auxiliar desses serviços de e-mail que você usa? tipo chat, calendário ... 

Selma: 
- Não, nada. Só e-mail mesmo. 
 
Entrevista 7 

Entrevistador: 
- Pedro, vou te fazer mais algumas mais específicas sobre o uso de e-mails de novo, algumas são 
parecidas com as da outra vez, mas tem outras perguntas diferentes. Você lembra quando começou 
a usar e-mails? 

Pedro: 
- Rapaz, meu primeiro e-mail ... eu acho que foi quando eu tive a curiosidade de usar computador, e 
aí tinha uns computadores com acessibilidade lá na Torre Malakoff, acho que meu primeiro e-mail foi 
nessa época. Acho que foi em 97, 98. 

Entrevistador: 
- E-mail da IG, do Hotmail ... ? 

Pedro: 
- Elogica ... 

Entrevistador: 
E hoje em dia, você usa e-mail com que frequência? 

Pedro: 
- Todo dia. 

Entrevistador: 
Tem algum horário ou local que tu prefere acessar teus e-mails? 

Pedro: 
Rapaz ... não. Eu vejo em casa, no trabalho, na faculdade, se você quiser eu posso ver aqui agora 
também, pelo celular. 

Entrevistador: 
- Não precisa não, tudo certo. Quantas contas você tem atualmente? 

Pedro: 
- Tenho quatro 

Entrevistador: 
- Quais são os serviços que você usa, os provedores de e-mail? 

Pedro: 
- Tem o da Oi, tem o Hotmail e tem o Gmail, o do trabalho é interno, sabe? 

Entrevistador: 
- Certo,  e você já usou programas pra gerenciar e-mails? 

Pedro: 
- Eu uso o Outlook. Num gostei muito do Thunderbird não, mas de vez em quando eu mexo. Queria 
usar o Outlook no trabalho também, lá a gente usa o e-mail pelo Internet Explorer, mas não é muito 
acessível. 

Entrevistador: 
Você organiza os e-mails? 

Pedro: 
- Organizar ... Olha, não. Eu deixo eles na caixa de entrada e vou lendo. 

Entrevistador: 
Você faz parte de alguma lista de e-mails? 
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Pedro: 
Faço. 

Entrevistador: 
- E as ferramentas secundárias dos serviços de e-mail como chat, calendário e outros, você usa? 

Pedro: 
- Não, só uso pra mandar mensagens mesmo, o celular é melhor pra fazer essas outras coisas. 
Entrevista 8 

Entrevistador: 
- Bem, eu vou fazer mais algumas perguntas sobre o uso de e-mails, algumas são repetidas mas, 
tem outras novas que precisam ser contextualizadas, tem algum problema? 

Guilherme: 
Não, de forma alguma. 

Entrevistador: 
- Quando você fez seu primeiro e-mail? você lembra?  

Guilherme: 
- Vixe! faz tempo de mais. Mas era na época do IG. 

Entrevistador: 
- Mais ou menos pelo ano 2000? 

Guilherme: 
- Acho que antes disso. Antes de 2000. Era em 96, por aí, 97. Tinha a questão da novidade, da 
quase que obrigatoriedade. Naquela época até se dizia assim “Todo cidadão merece e precisa ter um 
e-mail”. Pra mim era uma solução para a questão comunicacional. As cartas, passavam a ser e-mail 
e aí eu tinha acessibilidade, tinha direito a ler aquele material que chegou pra mim, né? 

Entrevistador: 
- Você usa e-mail com que frequência? 

Guilherme: 
- Eu uso o tempo todo. Mas a maioria do tempo é no trabalho. Até por que a gente passa mais tempo 
no trabalho do que em casa, né? 

Entrevistador: 
- Você tem quantas contas de e-mail? 

Guilherme: 
- Duas. 

Entrevistador: 
- Quais serviços você já usou? É possível classificar qual o melhor e o pior? 

Guilherme: 
- Já usei o Yahoo, o Hotmail e o Gmail. O Yahoo não é ruim, ele é até acessível, mas tem muita coisa 
de propaganda e outras coisas que atrapalham o uso. O Hotmail, é muito ruim, não dá pra usar, eu 
só tinha ele por causa do MSN e usava pelo Thunderbird. Mas de interface web o Gmail é o melhor 
de todos, bem simples e leve, o único problema é que a versão que eu uso, que é o HTML básico 
desabilita várias funcionalidades. 

Entrevistador: 
- Você costuma organizar os e-mails? 

Guilherme: 
- Eu tento me organizar. Eu tenho duas contas já pra facilitar, uma delas eu uso só pra listas de 
discursão, mas só olho às vezes, tem muita gente falando ao mesmo tempo e pra tentar acompanhar 
se perde muito tempo. Já minha outra conta eu trato de assuntos pessoais e profissionais, aí tenho 
uma pasta para coisas do trabalho, outra para coisas da pós, outra para amigos... Mas muitas vezes 
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não dá pra acompanhar a demanda e aí deixo acumular na caixa de entrada mesmo. Aí quando 
preciso recorro à busca do Gmail. 

Entrevistador: 
- Você utiliza ferramentas secundárias do e-mail? Como chat, calendário, armazenamento ... 

Guilherme: 
- Bem, como eu tinha dito, o Gmail desabilita essas coisas na versão HTML básico, então não dá. 
Mas como eu tenho um Android ai dá pra sincronizar algumas dessas funcionalidades. 
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Apêndice D – Painel de modelos sequenciais 
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Apêndice E – Consolidação dos modelos sequenciais 
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Apêndice F – Painel de afinidades 
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Apêndice G – Diagrama de estrutura – Visual Vocabulary 
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Apêndice H – Relatório das avaliações com usuários 

1º Avaliação 

Cenário 1 – Microsoft Internet Explorer 9 associado ao Jaws 

a. Entrar no sistema de webmail através de um nome de usuário e senha individual (login) na 
página inicial 

O participante digitou um nome de usuário e senha qualquer, localizou o botão ‘Entrar’ com o 
uso do Tab e pressionou enter. O sistema recarregou a página inicial, não abrindo a caixa de 
entrada e informando que o campo de e-mail estava inválido. O participante, perguntou se 
precisava estar cadastrado ou se digitou o e-mail errado. Foi-lhe informado que não precisava, 
pois não se estava fazendo validação no protótipo. Tentou-se mais algumas vezes em vão 
entrar no sistema via login. O pesquisador pediu permissão para abrir a página da caixa de 
entrada manualmente e o fez. 

b. Selecionar e ler a primeira mensagem de e-mail recebida; 

O participante percorreu os elementos da página por meio das setas até encontrar o link do 
assunto do e-mail. Ao abrir a janela modal e tentar navegar por seu conteúdo, foi percebido 
que o cursor continuava movimentando-se na região abaixo da janela modal, que deveria estar 
bloqueada. Questionou se tinha ocorrido algum problema ou se tinha feito alguma besteira. 
Foi-lhe respondido que o cursor não tinha movido para a janela que acabara de ser aberta. 
Diante da resposta, tentou usar outros comandos para acessar o e-mail, mas só conseguiu 
depois de usar o Tab várias vezes. Ao entrar na janela modal não conseguia ler o conteúdo da 
mesma, apenas navegava pelos elementos ativos, como links e botões. Não conseguindo ler a 
mensagem recebida. 

c. Fazer o download de arquivos anexados ao e-mail recebido;  

Apesar do problema da legibilidade de determinados elementos da mensagem de e-mail o 
participante conseguiu realizar o download dos arquivos de forma individual e agrupada; Não 
era possível identificar o nome dos arquivos, mas conseguia-se navegar e interagir com os 
elementos ativos (botões e links) da janela modal. 

d. Encaminhar o e-mail recebido para um contato aleatório;  

O participante localizou o botão ‘encaminhar’ e também conseguiu preencher os campos de 
texto para o envio da mensagem navegando por meio do Tab. Deixou o campo de mensagem 
em branco e enviou o e-mail. 

e. Escrever e enviar um e-mail com um arquivo anexado e escolher um destinatário via o botão 
“Selecionar contatos”; 

O participante navegou de forma retroativa usando Shift+Tab encontrou o botão ‘escrever’ 
abriu a janela modal, mas novamente não conseguiu ler o conteúdo do título da janela. 

Conseguiu localizar o foco do cursor na janela por meio do Tab. Ainda utilizando o Tab, 
identificou o botão ‘Selecionar contatos’ e abriu a segunda janela modal para escolher um 
contato. Novamente, perdeu o foco do cursor quando tentou navegar pelos componentes da 
segunda janela por meio das setas por descuido (explicou que a navegação por setas é mais 
usada no seu dia a dia). Desta vez não conseguiu retornar à tarefa de forma alguma, 



 

 

190 

desistindo de adicionar os contatos via botão. Preencheu os outros campos de texto, anexou 
um arquivo aleatório de seu computador e enviou o e-mail. 

f. Criar uma pasta de e-mail e localizá-la com o cursor; 

Via Tab, o participante navegou até perceber o cursor no link ‘criar nova pasta’ e abriu a janela 
modal. Novamente o cursor se manteve por trás da modal. Com o Tab conseguiu trazer o 
cursor a frente e identificar o campo de texto para o nome da pasta, preencheu-o e confirmou. 
Para retornar o cursor ao início, o participante decidiu recarregar a página, e acabou não 
encontrando a pasta criada. (como o protótipo não tem persistência de dados, a pasta criada 
foi perdida) ao ser informado das limitações do protótipo o participante refez o processo e 
selecionou a pasta criada voltando o cursor com Shift+Tab. 

g. Criar um novo contato; 

Ainda usando a combinação Shift+Tab encontrou o botão ‘contatos’, abriu o menu de seleção, 
encontrou o item ‘criar novo contato’ e abriu a janela modal. Contornou o problema do cursor 
no plano de fundo com o Tab. Preencheu os campos de ‘nome’ e ‘e-mail’ e perguntou se 
existiam outros campos para preencher, ao receber a resposta que inicialmente só eram 
necessários esses campos para criar um contato, prosseguiu e confirmou o cadastro. 

h. Criar grupo de contatos 

O participante localizou o botão ‘contatos’, abriu o menu de seleção, selecionou o item ‘criar 
novo grupo’ e abriu a janela modal. Com a tecla Tab foi possível encontrar o campo de texto, 
deu um nome ao grupo, não localizou os contatos, mas mesmo assim confirmou a criação do 
grupo. 

i. Responder um e-mail recebido qualquer, adicionando novas pessoas ao grupo de 
destinatários 

O participante localizou o link do assunto do e-mail desejado, abriu o e-mail, trouxe o cursor 
para a janela modal e não conseguiu ler o conteúdo dos mesmo. Localizou o botão de 
responder com o Tab e acionou-o. Ainda com o Tab localizou os campos de texto e os links 
‘adicionar Cc’ e ‘Cco’, não escreveu resposta alguma e enviou o e-mail. 

j. Editar o nome de uma pasta 

O participante navegou entre os links da lista de pastas, abriu o menu de seleção ‘Gerenciar 
conta’ e não encontrou uma forma clara de executar a tarefa. Navegou mais um pouco e 
decidiu arriscar em ‘Gerenciar pastas’. Ao abrir a modal navegou pelos botões e avisou que 
seria incapaz de editar, pois não era possível ler os nomes das pastas. 

k. Excluir uma pasta 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

l. Mover um e-mail para determinada pasta 

O participante abriu um dos e-mails localizados na caixa de entrada, com o Tab trouxe o cursor 
para a janela modal e procurou o botão mover para, mas não foi possível identifica-lo. Foi 
questionado ao pesquisador onde ficava essa funcionalidade, e foi respondido ao participante 
que ele procurou no local correto mas o Jaws não estava identificando os botões com imagens 
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(responsáveis pelas funcionalidades de ‘Mover para pasta’, ‘Lixeira’ e ‘Marcar como 
importante’). 

m. Mover um e-mail para a lixeira 

Num processo bastante similar à tarefa anterior, não foi possível identificar o botão desta 
funcionalidade. 

n. Marcar um e-mail como importante  

Seguiu os mesmos passos da atividade anterior, mas não conseguiu localizar os botões mais 
uma vez. 

o. Editar um contato existente 

Localizou e abriu o menu de seleção de contatos, encontrou o item ‘Exibir contatos’ e abriu a 
janela modal. Não conseguiu identificar os contatos cadastrados. O participante pontuou que 
essa tela era igual a outra de gerenciar pastas e não dava para realizar a tarefa. 

p. Excluir um contato existente 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

q. Editar um grupo de contatos existente 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

r. Excluir um grupo de contatos existente 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

s. Trocar a senha padrão da conta de e-mail 

O participante moveu o cursor para o menu de seleção ‘Gerenciar conta’ via Tab, abriu-o e 
localizou o item trocar senha. Ao abrir o modal trouxe o cursor localizado no plano de fundo, 
localizou os campos de texto e realizou a ação de trocar a senha. 

t. Sair do sistema (logoff) 

O participante moveu o cursor para o menu de seleção ‘Gerenciar conta’ novamente, 
selecionou a opção sair e confirmou a ação. 

2ª Avaliação 

Cenário 2 - Mozilla Firefox associado ao NVDA 

a. Entrar no sistema de webmail através de um nome de usuário e senha individual (login) na 
página inicial; 

Não houve dificuldades em realizar o login. O participante pontuou que trata-se de uma tela 
padrão onde deve-se preencher os campos de nome de usuário e senha e pressionar a tecla 
‘enter’. O pesquisador foi questionado em relação a forma de cadastro de novos usuários. Foi 
explicado que por se tratar de uma solução corporativa (institucional) os novos usuários são 
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criados a partir de um administrador. Ao ‘ler’ a descrição da imagem fez duas recomendações, 
por um ponto final entre duas sentenças para o leitor entonar melhor a frase e adicionar as 
palavras ‘abaixo do texto ...’ após o ponto final. 

b. Selecionar e ler a primeira mensagem de e-mail recebida; 

Ao navegar pela página explorando o conteúdo para encontrar a primeira mensagem, o 
participante percebeu que a identificação do campo de busca na barra superior não estava 
sendo apresentada para o leitor de telas, mostrando-se legível apenas quando navegando por 
atalhos. 

Ao navegar pela caixa de entrada o participante achou estranho o fato de existir os botões 
(marcar como importante, mover para pasta e lixeira) e questionou se o e-mail recebido já 
estava aberto, lhe foi informado que eram botões de atalho. 

Na primeira ‘varredura’ da página o leitor de telas não identificou a tabela com a lista de e-
mails. Quando tentou pela segunda vez, o leitor de telas identificou a tabela sem problemas. 
No primeiro contato com a lista de e-mails na caixa de entrada passou alguns segundos em 
silêncio, demonstrando que estava tentando entender a organização dos mesmos. Depois 
perguntou se os e-mails estavam agrupados de acordo com a data, e separados por títulos de 
nível 2. Quando confirmada sua observação, demonstrou uma certa surpresa e pontuou que 
era uma ideia muito interessante e facilitava a navegação. Porém argumentou que ainda dava 
para facilitar o uso se fossem inseridos títulos para as colunas das tabelas com a lista de e-
mails. 

Após explorar a tela voltou para a execução da tarefa solicitada. O participante pressionou a 
tecla ‘H’ para saltar para os cabeçalhos acima da lista de e-mails e com as setas localizou o 
link do assunto de um e-mail específico e abriu uma janela modal. Tentou identificar os 
elementos do e-mail sem sucesso. Era possível saber que existia um título de nível 4, mas não 
era possível ler seu conteúdo. A navegação por meio das setas não ‘lia’ o conteúdo do e-mail. 
Por fim foi constatado que não era possível ler o texto do e-mail. 

c. Fazer o download de arquivos anexados ao e-mail recebido;  

Esta tarefa apresentou um comportamento similar ao cenário anterior, no qual o problema da 
legibilidade de determinados elementos não proibiu o participante de realizar o download dos 
arquivos de forma individual e agrupada; Mas prejudicou a identificação do nome dos arquivos 
antes de baixá-los. 

d. Encaminhar o e-mail recebido para um contato aleatório;  

O participante localizou o botão ‘encaminhar’ e também conseguiu preencher os campos de 
texto para o envio da mensagem. Escreveu um texto aleatório no campo de mensagem e 
enviou o e-mail. Enquanto aguardava a próxima solicitação percebeu que o leitor de tela ‘leu’ 
uma notificação de envio bem sucedido, usou a seta para tentar ler mais conteúdo encontrou o 
botão fechar, acionando-o para fechar a notificação. 

e. Escrever e enviar um e-mail com um arquivo anexado e escolher um destinatário via o botão 
“Selecionar contatos”; 

O participante localizou o primeiro elemento da página pressionando Fn+Home, e com a tecla 
Tab encontrou o botão ‘escrever’ abriu a janela modal, mas novamente não conseguiu ler o 
conteúdo do título da janela. 
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Tentou navegar pelos componentes da janela modal por meio das setas sem sucesso e 
acabou perdendo a localização do cursor. Conseguiu retornar o foco para a modal utilizando o 
Tab, identificou o botão ‘Selecionar contatos’ e abriu a segunda janela modal para escolher um 
contato. Tentou navegar pelos componentes da segunda janela por meio das setas sem 
sucesso e acabou perdendo a localização do cursor novamente. Após trazer o cursor para a 
tela com a tecla Tab, não conseguiu ler os elementos da janela, apenas identificando a 
existência de vários inputs checkbox. Saiu da janela, informou que era mais fácil digitar o nome 
do contato via teclado e preencheu os outros campos de texto para enviar uma mensagem, 
anexou um arquivo qualquer e enviou o e-mail. Após ler a notificação fechou-a. 

f. Criar uma pasta de e-mail e localizá-la com o cursor; 

O participante enviou o cursor para o primeiro elemento da página, com a tecla Tab encontrou 
o link ‘criar nova pasta’ e abriu a janela modal. Novamente não conseguiu ler o conteúdo do 
título da janela. Porém conseguiu identificar o campo de texto, preencheu-o com o nome da 
pasta e confirmou. Leu a mensagem de notificação, fechou-a e com as setas do teclado 
desceu até perceber que tinha saído da lista de pastas, voltou e selecionou a pasta criada. 

g. Criar um novo contato; 

O participante moveu o cursor para o primeiro elemento da página, e com a tecla Tab 
encontrou o botão ‘contatos’, abriu o menu de seleção, encontrou o item ‘criar novo contato’ e 
abriu a janela modal. Novamente não conseguiu ler o conteúdo do título da janela. Baseado 
nas experiências anteriores, localizou os componentes da janela modal via Tab, preencheu os 
campos de texto e acionou o botão confirmar, leu a notificação e fechou-a. 

h. Criar grupo de contatos e localizá-lo; 

O participante moveu o cursor para o primeiro elemento da página, encontrou o botão 
‘contatos’, abriu o menu de seleção, selecionou o item ‘criar novo grupo’ e abriu a janela 
modal. Novamente não conseguiu ler o conteúdo do título da janela. Com a tecla Tab foi 
possível navegar entre o campo de texto e os inputs checkbox com os contatos cadastrados, 
deu um nome ao grupo, escolheu os contatos via barra de espaço, confirmou a criação do 
grupo, leu a mensagem de notificação e fechou-a. Ao finalizar a tarefa argumentou que era 
possível fazê-la de forma ‘cega’ apenas, ou seja, sem saber os nomes dos contatos que 
estavam sendo adicionados. 

i. Responder um e-mail recebido qualquer, adicionando novas pessoas ao grupo de 
destinatários 

O participante pressionou a tecla ‘H’ para saltar para os cabeçalhos acima da lista de e-mails e 
com as setas localizou a linha da tabela na qual se encontrava o link para o e-mail desejado. 
Abriu o e-mail, novamente não conseguiu ler o conteúdo dos elementos não interativos. 
Localizou o botão de responder com o Tab e acionou-o. Argumentou que não dava pra 
escrever uma resposta consistente pois não sabia o conteúdo do e-mail. Ainda com o Tab 
localizou os campos de texto e os links ‘adicionar ‘Cc’ e ‘Cco’, preencheu as informações 
necessárias e enviou a resposta. 

j. Editar o nome de uma pasta 

O participante moveu o cursor para o primeiro elemento da página, e com as setas encontrou o 
link ‘Gerenciar pastas’. Ao abrir a modal navegou pelos botões e avisou que seria capaz de 
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editar, mas que novamente seria uma ação ‘cega’, no sentido de que não era possível escolher 
a pasta de acordo com seu nome. 

k. Excluir uma pasta 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

l. Mover um e-mail para determinada pasta 

O participante pressionou a tecla ‘H’ para saltar para o cabeçalho acima da lista de e-mails, 
com as setas localizou o botão de atalho ‘mover para’ e acionou-o pressionando ‘enter’. 
Argumentou que tinha explorado a tela antes e ficou curioso para usar o atalho. Ao abrir a 
janela modal, não conseguiu ler o título, mas pôde navegar e identificar as pastas, pois as 
mesmas eram links. Escolheu a pasta que lhe convinha e concluiu a ação. Após ler a 
notificação, perguntou se era possível desfazer mesmo, porque percebeu que existia a opção 
na mensagem de notificação. 

m. Mover um e-mail para a lixeira 

Do local em que se encontrava o cursor o participante localizou o botão de atalho ‘enviar para 
lixeira’, acionou-o pressionando ‘enter’, leu a notificação, localizou o link ‘desfazer’, porém foi 
comprovar se o e-mail tinha sido removido da lista, ao voltar, não encontrou a notificação para 
desfazer a ação. Perguntou se estava perdido, foi informado que a notificação tinha 
desaparecido automaticamente, e argumentou que ela deveria ser permanente, ou demorar ao 
menos 30 segundos para desaparecer. 

n. Marcar um e-mail como importante  

Do local em que se encontrava o cursor o participante localizou o botão de atalho ‘Marcar 
como importante’, acionou-o pressionando enter. 

o. Editar um contato existente 

Moveu o cursor para o topo da página, abriu o menu de seleção de contatos, encontrou o item 
‘Exibir contatos’ e abriu a janela modal. Não conseguiu identificar os contatos cadastrados, 
apesar de abrir a janela modal correta, o seu conteúdo não estava legível ao leitor de telas, 
apenas conseguiu acessar os botões. Argumentou que ate poderia clicar nos botões 
disponíveis na tela e executar a tarefa, mas não estaria fazendo de forma correta pois não 
sabia que contato estava sendo excluído e saiu da janela. 

p. Excluir um contato existente 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

q. Editar um grupo de contatos existente 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

r. Excluir um grupo de contatos existente 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 
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s. Trocar a senha padrão da conta de e-mail 

O participante moveu o cursor para o primeiro elemento da página, e com a seta para direita 
selecionou o menu de seleção ‘Gerenciar conta’, abriu-o e localizou o item trocar senha. Ao 
abrir o modal não conseguiu identificar o título da janela, mas ao navegar com a tecla Tab, 
localizou os campos de texto e realizou a ação de trocar a senha. 

t. Sair do sistema (logoff) 

Ao voltar para o menu de seleção, selecionou a opção sair e confirmou a ação. 

3º Avaliação 

Cenário 3 – Safari associado ao VoiceOver 

a. Entrar no sistema de webmail através de um nome de usuário e senha individual (login) na 
página inicial; 

O participante localizou os campos de texto com as setas laterais, preencheu os campos com 
informações aleatórias e pressionou de forma conjunta as setas verticais para fazer o login. 

b. Selecionar e ler a primeira mensagem de e-mail recebida; 

Localizou o link do assunto do primeiro e-mail da lista e abriu a janela modal. Identificou as 
informações do cabeçalho (Assunto do e-mail, nome e e-mail do remetente e horário de 
recebimento). 

c. Fazer o download de arquivos anexados ao e-mail recebido; 

Com as setas localizou o texto do e-mail e os links, realizou o download dos arquivos de forma 
individual e todos juntos sem apresentar dificuldades. 

d. Encaminhar o e-mail recebido para um contato aleatório; 

Localizou o botão de encaminhar e acionou-o, preencheu o campo de texto com outro 
endereço de e-mail, escreveu um texto condizente com a mensagem recebida e enviou o e-
mail. 

e. Escrever e enviar um e-mail com um arquivo anexado e escolher um destinatário via botão 
“Selecionar contatos”; 

O participante localizou o botão ‘escrever’ com a seta e abriu a janela modal. Localizou o botão 
‘selecionar contatos’, teve dificuldade em perceber os elementos da janela modal, o título não 
estava legível. Ainda assim conseguiu escolher um dos elementos cadastrados, mas não 
percebeu que poderia adicionar grupos, pois a informação também não se apresentava legível 
ao leitor de telas. Procurou o botão adicionar e o acionou, anexou um arquivo e enviou o e-mail 
sem demonstrar dificuldades ou necessidade de voltar o cursor em busca de alguma 
informação adicional. Leu a notificação de envio bem sucedido e fechou-a. 

f. Criar uma pasta de e-mail e localizá-la com o cursor 

O participante localizou o link ‘criar nova pasta’ e abriu a janela modal utilizando as setas do 
teclado, preencheu o campo ‘Nome da pasta’ e confirmou. Leu a mensagem de notificação, 
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fechou-a e com as setas do teclado subiu o cursor até encontrar a pasta criada, sem 
demonstrar dificuldades ou hesitação. 

g. Criar um novo contato; 

O participante localizou o botão ‘contatos’ com as setas, e abriu o menu de seleção, encontrou 
o item ‘criar novo contato’ e abriu a janela modal. Preencheu os campos de texto e acionou o 
botão confirmar, leu a mensagem de confirmação e fechou-a. 

h. Criar grupo de contatos; 

O participante localizou o botão ‘contatos’, abriu o menu de seleção, selecionou o item ‘criar 
novo grupo’ e abriu a janela modal. Com a tecla Tab ‘entrou’ na janela e com as setas 
selecionou o campo de texto e os inputs checkbox com os contatos cadastrados, deu um nome 
ao grupo, escolheu os contatos, confirmou a criação do grupo, leu a mensagem de notificação 
e fechou-a. 

i. Responder um e-mail recebido qualquer, adicionando novas pessoas ao grupo de 
destinatários  

Localizou o link do assunto de um e-mail qualquer da lista e abriu a janela modal. Identificou as 
informações do cabeçalho (Assunto do e-mail, nome e e-mail do remetente e horário de 
recebimento). Com as setas localizou o texto do e-mail; localizou o botão de resposta e 
acionou-o, encontrou o link ‘adicionar Cc’ e preencheu o campo de texto com outros endereços 
de e-mail, escreveu um texto condizente com a mensagem recebida e enviou o e-mail. 

j. Editar o nome de uma pasta  

O participante localizou o link de gerenciar pastas e abriu a janela modal. Localizou a lista de 
pastas e selecionou o botão de editar, ao abrir a segunda janela modal com o nome da pasta, 
ficou com o cursor preso, mas ao usar o Tab uma vez foi possível navegar dentro da segunda 
janela modal. 

k. Excluir uma pasta  

Após a edição procurou outra pasta para excluir, acionou o botão ‘deletar pasta’ e abriu uma 
modal de confirmação, informando qual tipo de exclusão ele escolheria, ‘excluir pasta e 
conteúdo’ ou ‘excluir apenas a pasta e mover o conteúdo para caixa de entrada’. Escolheu 
aleatoriamente o que gostaria de fazer e comentou que era interessante essa opção, e que 
não lembra de ter visto antes em outros serviços e soluções de e-mail. Após excluir a pasta 
achou estranho não aparecer a notificação de pasta deletada e questionou se era proposital. 

l. Mover um e-mail para determinada pasta 

O participante abriu um e-mail aleatório e com as setas e localizou o botão ‘Mover para’, 
acionou-o, ao abrir a segunda janela modal, teve o cursor preso novamente, pressionou Tab e 
com as setas identificou o título, navegou entre as opções de pastas, selecionou a pasta 
desejada e confirmou pressionando as setas, leu a notificação e por fim, fechou-a. 

m. Mover um e-mail para a lixeira 
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O participante abriu um e-mail aleatório e com as setas e localizou o botão ‘Enviar para a 
lixeira’, acionou-o, leu a notificação, localizou o link ‘desfazer’, e o acionou. 

n. Marcar um e-mail como importante 

O participante abriu um e-mail aleatório e com as setas e localizou o botão ‘Marcar como 
importante’, acionou-o, localizou o botão ‘fechar’, e o acionou. 

o. Editar um contato existente 

Voltou ao botão ‘contatos’, abriu o menu de seleção, selecionou o item ‘Exibir contatos’ e abriu 
a janela modal. Ao perceber os itens conseguiu identificar o contato recém cadastrado. Porém 
questionou por que não poderia escrever um e-mail para o contato a partir da tela de exibir 
contatos, argumentou que algumas pessoas podem preferir escolher o contato e escrever um 
e-mail para ele, ao invés de ter que iniciar escrever um e-mail. Pressionou ‘Tab’ para trazer o 
cursor para dentro da janela modal e com as setas, identificou o título da janela e os nomes 
dos contatos, em seguida localizou o botão ‘editar’ ao abrir a janela modal de edição, teve o 
cursor preso mais uma vez. Pressionou ‘Tab’ para mover o cursor e com as setas novamente 
identificou o título e os campos de texto, modificou as informações que achou necessárias e 
concluiu a ação pressionando as setas verticais ao mesmo tempo. 

p. Excluir um contato existente 

Ao voltar para a janela selecionou outro contato e localizou o botão ‘excluir’, concluiu a ação 
pressionando as setas verticais ao mesmo tempo, finalmente leu a notificação de exclusão e 
fechou-a. 

q. Editar um grupo de contatos existente 

O participante localizou o menu de seleção ‘contatos’ com o uso das setas, selecionou o item 
‘exibir grupos’ e abriu a janela modal relativa ao mesmo. Com as setas, identificou o título da 
janela e os nomes dos grupos, em seguida localizou o botão editar e acionou-o. Teve o cursor 
preso novamente, pressionou ‘Tab’ para trazer o cursor para dentro da janela modal e 
percorreu a lista de contatos, identificando quem já estava marcado ou não e marcando novos 
contatos para fazer parte do grupo e finalizou a ação pressionando as setas verticais ao 
mesmo tempo. 

r. Excluir um grupo de contatos existente 

Ao voltar para a tela ‘exibir grupos’, localizou o botão ‘excluir’ de um grupo de contatos 
qualquer e finalizou a ação pressionando as setas verticais ao mesmo tempo. Finalmente leu a 
notificação de exclusão e fechou-a. 

s. Trocar a senha da conta 

O participante localizou o menu de seleção ‘Gerenciar conta’ com as setas, abriu-o e localizou 
o item trocar senha. Ao abrir o modal identificou o título da janela, localizou os campos de texto 
e realizou a ação de trocar a senha usando as setas do teclado.  

t. Sair do sistema (logoff) 

Ao voltar para o menu de seleção, selecionou a opção sair e confirmou a ação. 
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4º Avaliação 

Cenário 1 – Microsoft Internet Explorer 9 associado ao Jaws 

a. Entrar no sistema de webmail através de um nome de usuário e senha individual (login) na 
página inicial 

O participante digitou um nome de usuário e senha qualquer, localizou o botão ‘Entrar’ com o 
uso do Tab e pressionou enter para realizar o login e acessar a caixa de entrada. 

b. Selecionar e ler a primeira mensagem de e-mail recebida; 

O participante percorreu os elementos da página por meio das setas até encontrar o link do 
assunto do e-mail. Ao abrir a janela modal o leitor de telas identificou a janela modal e iniciou a 
leitura da mesma. Com a seta para baixo percorreu o conteúdo do e-mail. 

c. Fazer o download de arquivos anexados ao e-mail recebido;  

Realizou o download dos arquivos de forma individual e agrupada, sem problemas. 

d. Encaminhar o e-mail recebido para um contato aleatório;  

O participante localizou o botão ‘encaminhar’, clicou no mesmo, preencheu os campos de 
texto, enviou o e-mail, leu a notificação de envio bem sucedido, mas não conseguiu achar o 
botão de descartar notificação. 

e. Escrever e enviar um e-mail com um arquivo anexado e escolher um destinatário via o botão 
“Selecionar contatos”; 

O participante pressionou L para voltar ao início da página e encontrou o botão ‘escrever’ 
usando seta para baixo, abriu a janela modal. Perguntou o que era o botão vezes, foi 
respondido que tratava-se do botão de fechar a janela modal. Diante da resposta, sugeriu que 
o texto fosse trocado para ‘fechar janela modal’. 

Identificou o botão ‘Selecionar contatos’ e abriu a segunda janela modal para escolher um 
contato. Passou pelos contatos em forma de lista e selecionou alguns. Tentou selecionar um 
grupo, mas ao abrir a aba do accordion e navegar com a seta foi para o rodapé da janela 
modal. Perguntou se não existiam grupos, e lhe foi respondido que haviam sim. No mesmo 
momento percorreu de volta com a seta e encontrou os grupos dispostos em uma lista. 
Selecionou um grupo, confirmou a adição dos contatos, preencheu os outros campos de texto, 
anexou um arquivo aleatório de seu computador e enviou o e-mail. 

f. Criar uma pasta de e-mail e localizá-la com o cursor; 

O participante navegou até perceber o cursor no link ‘criar nova pasta’ e abriu a janela modal. 
Preencheu o campo de texto para o nome da pasta e confirmou. Pressionou Ctrl+F e escreveu 
o nome da pasta que criou, ao pressionar enter o cursor foi direcionado para o link da pasta 
criada. 

g. Criar um novo contato; 

Localizou o menu ‘contatos’, usando as setas, abriu o menu de seleção, encontrou o item ‘criar 
novo contato’ e abriu a janela modal. Preencheu os campos ‘nome’ e ‘e-mail’ e perguntou se 
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existiam outros campos para preencher, ao receber a resposta que inicialmente só eram 
necessários esses campos para criar um contato, prosseguiu e confirmou o cadastro. 

h. Criar grupo de contatos 

O participante localizou o botão ‘contatos’, abriu o menu de seleção, selecionou o item ‘criar 
novo grupo’ e abriu a janela modal. Deu um nome ao grupo, com as setas, navegou por todos 
os contatos, selecionou alguns, usando a barra de espaço, confirmou a criação do grupo e leu 
a notificação. 

i. Responder um e-mail recebido qualquer, adicionando novas pessoas ao grupo de 
destinatários 

O participante localizou o link do assunto do e-mail desejado, abriu o e-mail, trouxe o cursor 
para a janela modal e leu o conteúdo dos mesmo. Localizou o botão de responder e clicou. 
Ainda com o Tab localizou os campos de texto e os links ‘adicionar Cc’ e ‘Cco’, escreveu uma 
mensagem qualquer e enviou o e-mail, sem demonstrar problemas. Ao final da ação o 
participante questionou qual a necessidade da primeira linha da tabela, já que ela não tem 
nada escrito. Foi-lhe respondido que ela continha os título das colunas da tabela, o participante 
pontuou que não era necessário ter isso, só fazia com que ele tivesse que demorar mais para 
chegar ao local que desejava. 

j. Editar o nome de uma pasta 

O participante localizou o link ‘Gerenciar pastas’. Ao abrir a modal explorou os nomes das 
pastas, escolheu uma e ‘clicou’ no botão ‘editar’. Ao abrir a segunda modal com o nome da 
pasta, modificou-o e concluiu a tarefa sem apresentar dificuldades. 

k. Excluir uma pasta 

Ao voltar para a janela modal selecionou o botão ‘excluir’ e leu as informações localizadas na 
janela modal de exclusão. Escolheu entre uma das opções disponíveis e confirmou a ação. 

l. Mover um e-mail para determinada pasta 

O participante identificou que existia um título de nível 2 antes da tabela de e-mails e pontuou 
que ia tentar saltar para o conteúdo com o atalho de teclado. Ao usar a seta depois da tecla de 
atalho percebeu que se encontrava dentro da tabela de e-mails e argumentou que desta forma 
era bem mais fácil chegar nos e-mails. Ao entra na tabela, passou com calma pelos títulos e 
percebeu as colunas de atalho e perguntou se poderia tentar usá-los. Foi-lhe respondido que 
sim, era inclusive um dos propósitos deles (os botões) estarem ali. Diante da resposta o 
participante localizou o botão ‘mover para’ abriu a janela modal ‘selecionar pasta’ e concluiu a 
ação, sem demonstrar dificuldades. 

m. Mover um e-mail para a lixeira 

Num processo bastante similar à tarefa anterior, utilizou o atalho e concluiu a tarefa. 

n. Marcar um e-mail como importante  

Num processo bastante similar à tarefa anterior, utilizou o atalho e concluiu a tarefa. 



 

 

200 

o. Editar um contato existente 

Localizou e abriu o menu de seleção de contatos, encontrou o item ‘Exibir contatos’ e abriu a 
janela modal. Identificou um dos contatos disponíveis na lista e abriu a janela de edição, por 
meio do botão ‘editar’. Mudou as informações do contato e concluiu a ação de forma breve. 

p. Excluir um contato existente 

Ainda na tela ‘exibir contatos’, selecionou outro contato e deletou-o por meio do botão excluir. 

q. Editar um grupo de contatos existente 

Realizando um processo similar ao da atividade ‘O’, abriu a tela de exibir grupos, selecionou 
um grupo via botão editar, mudou o nome do grupo no campo de texto e as pessoas 
cadastradas a ele via checkbox e concluiu a ação via botão ‘confirmar’. 

r. Excluir um grupo de contatos existente 

Realizou um processo similar à atividade ‘P’. 

s. Trocar a senha padrão da conta de e-mail 

O participante posicionou o cursor sobre o menu de seleção ‘Gerenciar conta’. Ao abrir a 
modal, localizou os campos de texto e realizou a ação de trocar a senha. 

t. Sair do sistema (logoff) 

O participante moveu o cursor para o menu de seleção ‘Gerenciar conta’ novamente, 
selecionou a opção sair e confirmou a ação. 

5ª Avaliação 

Cenário 2 - Mozilla Firefox associado ao NVDA 

a. Entrar no sistema de webmail através de um nome de usuário e senha individual (login) na 
página inicial; 

Não houve dificuldades em realizar o login. Selecionou os campos de nome de usuário e 
senha e pressionou a tecla ‘enter’. O pesquisador foi questionado se o sistema já buscava os 
e-mail do participante automaticamente. Foi-lhe respondido que tratava-se de um protótipo 
funcional, mas que apenas simulava os comportamentos. Ainda não era possível sincronizar 
as contas de forma automática. 

b. Selecionar e ler a primeira mensagem de e-mail recebida; 

O participante iniciou a exploração utilizando as setas. Confundiu-se com a implementação da 
linha com títulos para as colunas da tabela e pensou estar no primeiro e-mail. Questionou 
porque o primeiro e-mail estava vazio, e foi-lhe respondido que era a linha que continha os 
títulos das colunas. Daí então prosseguiu até encontrar o link com o assunto do primeiro e-
mail. E argumentou que era melhor não ter a linha de título, que isso confundia. 

Após clicar no link do assunto aguardou o leitor de telas ler algum conteúdo, e perguntou se o 
navegador tinha parado de funcionar. Foi-lhe informado que o e-mail estava aberto. O 
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participante replicou que a tela então não tinha sido recarregada. O pesquisador lhe informou 
que o e-mail tinha sido carregado na tela, sem precisar recarregar a tela inteira. Ao voltar para 
o e-mail, usou as setas para navegar, mas por algum motivo a navegação estava começando 
no final da janela, obrigando o participante ler a mensagem de forma invertida.  

c. Fazer o download de arquivos anexados ao e-mail recebido;  

O participante conseguiu identificar os arquivos e seus respectivos nomes, assim como realizar 
o download de forma individual e agrupados, sem apresentar problemas. 

d. Encaminhar o e-mail recebido para um contato aleatório;  

O participante localizou o botão ‘encaminhar’ e preencheu os campos de texto para o envio da 
mensagem. Escreveu um texto aleatório no campo de mensagem e enviou o e-mail. Enquanto 
aguardava a próxima solicitação percebeu a leitura de uma notificação de envio bem sucedido, 
usou a seta para explorar a mensagem, localizou o botão fechar, clicou para dispensar a 
notificação. 

e. Escrever e enviar um e-mail com um arquivo anexado e escolher um destinatário via o botão 
“Selecionar contatos”; 

Após enviar a mensagem, o participante clicou em ‘Ctrl + seta para esquerda’, na tentativa de 
voltar para a caixa de entrada, a qual já se encontrava e acabou por voltar para a tela de login. 
Perguntou ao pesquisador o que acontecera, e foi informado do comportamento do sistema, 
achou estranho e argumentou que não estava acostumado com isso. Realizou o login 
novamente e localizou o botão ‘escrever e-mail’. Ao abrir a janela, o cursor novamente se 
encontrava localizado no final, confundindo o participante e fazendo-o subir o foco até iniciar o 
preenchimento dos campos na ordem correta. Abriu a segunda janela modal para adicionar os 
contatos, apesar de não ter recebido feedback da abertura da janela, tentou mover o cursor 
com a seta e percebeu que as informações estavam sendo lidas na ordem correta. Selecionou 
os contatos, abriu a aba ‘Grupos’ e prosseguiu selecionando mais alguns itens, ao concluir os 
campos, anexou um arquivo e enviou a mensagem. 

f. Criar uma pasta de e-mail e localizá-la com o cursor; 

O participante localizou o link ‘criar nova pasta’ com a ajuda da seta para baixo e abriu a janela 
modal. Novamente o sistema iniciou a leitura dos itens de baixo para cima. Porém por serem 
poucos elementos, essa situação pareceu não causar tantos problemas na realização da 
tarefa. Conseguiu identificar o campo de texto, preencheu-o com o nome da pasta e confirmou. 
Leu a mensagem de notificação e após fechar a mensagem, o participante pressionou ‘Ctrl + 
seta para esquerda’, na tentativa de voltar para a caixa de entrada, a qual já se encontrava e 
acabou por voltar para a tela de login novamente. Nesse momento percebeu o comportamento 
do sistema e reclamou que errara outra vez. Repetiu o processo de criação de pasta e buscou 
localizar a pasta com as setas do teclado. Após navegar um pouco lembrou o nome da pasta 
que criou e encontrou o link que levava a mesma pasta. 

g. Criar um novo contato; 

O participante moveu o cursor para cima até encontrar o botão ‘contatos’. Abriu o menu de 
seleção, encontrou o item ‘criar novo contato’ e abriu a janela modal. Neste momento recebeu 
o feedback ‘seleção’ do NVDA, mas não conseguia mover o cursor para a janela modal, ele 
estava de alguma forma preso à rolagem da página, mas ao pressionar Tab, foi direcionado 
para dentro da janela. A partir deste momento conseguiu ler os elementos da tela na ordem 
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correta. Localizou os componentes da janela modal via seta, preencheu os campos de texto, 
confirmou a ação, leu a notificação e fechou-a. 

h. Criar grupo de contatos e localizá-lo; 

O participante moveu o cursor com as setas até encontrar o botão contatos, abriu o menu de 
seleção, selecionou o item ‘criar novo grupo’ e abriu a janela modal. Novamente percebeu o 
mesmo comportamento da atividade anterior. Contornou o problema com a tecla Tab, e a partir 
deste ponto foi possível navegar entre o campo de texto e os inputs checkbox com os contatos 
cadastrados. Assim deu um nome ao grupo, escolheu os contatos via barra de espaço, 
confirmou a criação do grupo, leu a mensagem de notificação e fechou-a. 

i. Responder um e-mail recebido qualquer, adicionando novas pessoas ao grupo de 
destinatários 

O participante navegou com as setas até encontrar o segundo e-mail da caixa de entrada. 
Abriu o e-mail, novamente foi direcionado para a região inferior da janela. Trouxe o cursor até o 
título e iniciou a leitura. Localizou o botão ‘responder’, preencheu as informações necessárias e 
enviou a resposta. Demonstrando um certo cansaço já. 

j. Editar o nome de uma pasta 

O participante moveu o cursor com as setas e encontrou o link ‘Gerenciar pastas’. Ao abrir a 
janela modal, navegou na ordem invertida e tentou clicar no botão ‘editar’, o sistema não 
respondia ao seu comando, só informava ‘gráfico clicável’. O pesquisador pediu um momento 
e sem desligar o leitor de tela, clicou no botão com o mouse e a janela abriu, informou sobre o 
problema para o participante e solicitou que ele tentasse novamente. Porém não foi possível 
acionar o botão via enter ou barra de espaço. Levando à conclusão que a tarefa não podia ser 
realizada. 

k. Excluir uma pasta 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

l. Mover um e-mail para determinada pasta 

O participante localizou um e-mail e ao abrir a janela modal, moveu o cursor até encontrar o 
botão ‘mover para’, porém apresentou a mesma dificuldade da tarefa anterior. 

m. Mover um e-mail para a lixeira 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

n. Marcar um e-mail como importante  

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

o. Editar um contato existente 

Apresentou o mesmo comportamento da atividade ‘J’. 

p. Excluir um contato existente 



 

 

203 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

q. Editar um grupo de contatos existente 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

r. Excluir um grupo de contatos existente 

O participante teve a mesma dificuldade e comportamento da tarefa anterior. 

s. Trocar a senha padrão da conta de e-mail 

O participante moveu o cursor com o uso das setas até encontrar o menu de seleção 
‘Gerenciar conta’, abriu-o e localizou o item ‘trocar senha’. Ao abrir o modal, percebeu o 
feedback ‘seleção’ e percebeu que o cursor estava preso à rolagem da página. Pressionou 
Tab, localizou os campos de texto de com as setas sem precisar seguir o caminho invertido e 
realizou a ação de trocar a senha. 

t. Sair do sistema (logoff) 

Ao voltar para o menu de seleção, selecionou a opção sair e confirmou a ação. 

6º Avaliação 

Cenário 3 – Safari associado ao VoiceOver 

a. Entrar no sistema de webmail através de um nome de usuário e senha individual (login) na 
página inicial; 

O participante localizou os campos de texto com as setas laterais, preencheu os campos com 
informações aleatórias e pressionou enter. 

b. Selecionar e ler a primeira mensagem de e-mail recebida; 

Localizou o link do assunto do primeiro e-mail da lista e abriu a janela modal por meio das 
setas, assim como leu as informações do cabeçalho e o corpo do e-mail. 

c. Fazer o download de arquivos anexados ao e-mail recebido; 

Após ler o texto, com as setas, localizou os links dos arquivos anexos, realizou o download dos 
mesmos de forma individual e agrupada sem apresentar dificuldades. 

d. Encaminhar o e-mail recebido para um contato aleatório; 

Localizou o botão ‘encaminhar’ usando as setas e acionou-o. Preencheu o campo de texto com 
outro endereço de e-mail, escreveu uma mensagem qualquer e enviou o e-mail. Leu a 
notificação de envio bem sucedido e descartou-a após explorar e encontrar o botão ‘fechar’. 

e. Escrever e enviar um e-mail com um arquivo anexado e escolher um destinatário via botão 
“Selecionar contatos”; 

O participante localizou o botão ‘escrever’ com a seta e abriu a janela modal pressionando 
enter. Localizou o botão ‘selecionar contatos’, ao abrir a segunda janela modal, navegou entre 
seus elementos com as setas, selecionando os contatos e os grupos que escolhera 
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aleatoriamente. Preencheu os outros campos de texto, anexou um arquivo e enviou o e-mail 
sem demonstrar dificuldades. Leu a notificação de envio bem sucedido e fechou-a. 

f. Criar uma pasta de e-mail e localizá-la com o cursor 

O participante localizou o link ‘criar nova pasta’ e abriu a janela modal. Preencheu o campo 
‘Nome da pasta’, confirmou a ação e leu a mensagem de notificação. Ao descartar a 
notificação subiu o cursor até encontrar a pasta criada, sem demonstrar dificuldades. 

g. Criar um novo contato; 

O participante localizou o menu de seleção ‘contatos’, encontrou o item ‘criar novo contato’ e 
abriu a janela modal. Preencheu os campos de texto, confirmou a ação, leu a mensagem de 
confirmação e fechou-a. 

h. Criar grupo de contatos; 

O participante localizou o menu de seleção ‘contatos’, abriu o menu de seleção, selecionou o 
item ‘criar novo grupo’ e abriu a janela modal. Com auxílio das setas selecionou o campo de 
texto e os inputs checkbox com os contatos cadastrados, deu um nome ao grupo, escolheu os 
contatos, confirmou a criação do grupo, leu a mensagem de notificação e fechou-a. 

i. Responder um e-mail recebido qualquer, adicionando novas pessoas ao grupo de 
destinatários  

Localizou um e-mail qualquer da lista e o abriu. Identificou as informações iniciais e o texto do 
e-mail; localizou o botão ‘responder’ e confirmou a ação, preencheu o campo de texto com 
outros endereços de e-mail, escreveu uma mensagem qualquer e enviou o e-mail. 

j. Editar o nome de uma pasta  

O participante localizou o link ‘gerenciar pastas’, abriu a janela modal, navegou pela lista de 
pastas e selecionou o botão ‘editar’. Ao abrir a segunda janela modal localizou a caixa de texto 
e modificou o nome da pasta, confirmando a ação. 

k. Excluir uma pasta  

Ao voltar para a lista de modais, localizou e clicou no botão ‘deletar pasta’. Ao abriu a modal de 
confirmação, leu as informações e decidiu o tipo de exclusão. Escolheu entre as opções, leu a 
notificação, descartou-a e fechou a janela modal ‘gerenciar pastas’. 

l. Mover um e-mail para determinada pasta 

O participante localizou o botão de atalho ‘Mover para’, ao abrir a janela modal, navegou entre 
as opções, selecionou uma pasta qualquer e confirmou a ação, leu a notificação e descartou-a. 

m. Mover um e-mail para a lixeira 

Assim como na ação anterior localizou o botão de atalho ‘enviar para a lixeira’, confirmou a 
ação, leu a notificação e descartou-a. 

n. Marcar um e-mail como importante 
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Assim como na ação anterior localizou o botão de atalho ‘marcar como importante’ e confirmou 
a ação. 

o. Editar um contato existente 

O participante localizou o botão ‘contatos’, abriu o menu de seleção, selecionou o item ‘Exibir 
contatos’ e abriu a janela modal. Identificou os nomes dos contatos, localizou o botão ‘editar’ e 
ao abrir a janela modal de edição, modificou as informações do contato. 

p. Excluir um contato existente 

Ao voltar para a lista de contatos localizou o botão ‘excluir’, confirmou a ação, leu a notificação 
de exclusão e fechou-a. 

q. Editar um grupo de contatos existente 

Assim como a ação de editar contatos, abriu a janela modal por meio do menu de seleção 
‘contatos’, escolheu um grupo e ‘clicou’ em editar. Modificou as informações presentes na 
segunda janela modal, sem apresentar dificuldades, e concluiu a edição. 

r. Excluir um grupo de contatos existente 

Ao voltar para a lista de grupos, localizou o botão ‘excluir’, confirmou a ação, leu a notificação 
de exclusão e descartou-a. 

s. Trocar a senha da conta 

O participante abriu o menu de seleção ‘Gerenciar conta’, localizou o item trocar senha. Ao 
abrir a janela modal, localizou os campos de texto e realizou a ação de troca a senha. 

t. Sair do sistema (logoff) 

Ao voltar para o menu de seleção, selecionou a opção sair e confirmou a ação. 

 

 



 

 

206 

Apêndice I – Carta de anuência 

Carta de Anuência 

Declaro que tenho conhecimento do projeto de pesquisa do aluno, Antonio Gerard, 

com o título: “Abordagem dos elementos da experiência do usuário aplicada ao 

design de uma interface de webmail acessível”, sob orientação do Prof. Fernando 

Fonseca no âmbito do Curso de Pós-graduação em Ciência da Computação – 

UFPE. 

O projeto de pesquisa tem como objetivo verificar quais os possíveis problemas 

existentes no uso de e-mails por pessoas com deficiência visual que utilizam leitores 

de telas, para usar computadores. Estou ciente que o funcionário da Instituição será 

sujeito da pesquisa e demonstrará como utiliza o serviço de e-mail em ambiente 

profissional. Ficou acordado que, seguindo os preceitos éticos que orientam a 

pesquisa científica, os entrevistados assinarão o consentimento livre e esclarecido 

no qual consta o compromisso que a identidade dos(as) entrevistados(as) será 

inteiramente preservada e que os resultados da pesquisa serão utilizados para fins 

acadêmicos.  

Recife, ___ de ____________ de 2014. 

 

 

Nome completo: 

CPF: 

Instituição: 

Cargo: 

Assinatura: 
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Apêndice J – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente de que estou participando da pesquisa 

“Abordagem dos elementos da experiência do usuário aplicada ao design de uma interface 

de webmail acessível” e fica acordado que as informações por mim fornecidas não serão 

utilizadas para outro fim além deste. Estou ciente de que se trata de uma atividade 

voluntária, da qual posso desistir a qualquer momento e minha participação não envolve 

nenhuma remuneração. Nestes termos, posso recusar e/ou retirar este consentimento, 

informando aos pesquisadores, sem prejuízo para ambas as partes a qualquer momento 

que eu desejar. 

Tenho o direito também de determinar que sejam excluídas do material da pesquisa 

informações que já tenham sido dadas. O projeto de pesquisa tem como objetivo verificar 

quais os possíveis problemas existentes no uso de e-mails por pessoas com deficiência 

visual que utilizam leitores de telas, para usar computadores. Estou ciente que serei sujeito 

da pesquisa demonstrarei como utilizo serviços de e-mail. 

A assinatura desse consentimento não inviabiliza nenhum dos meus direitos legais. Caso 

ainda haja dúvidas, tenho direito de tirá-las a qualquer momento. O pesquisador 

responsável por esta pesquisa é o aluno Antonio Gerard (9494.5756). 

Após ter lido e discutido com o entrevistador os termos contidos neste consentimento 

esclarecido, concordo em participar como interlocutor(a), colaborando, desta forma, com a 

pesquisa. 

 

Assinatura: 

Nome completo: 

Entrevistador -‐ assinatura: 

Nome completo do entrevistador: 

1ª Testemunha - assinatura: 

Nome completo da 1ª testemunha: 

2ª Testemunha - assinatura: 

Nome completo da 2ª testemunha: 


