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RESUMO 

Com a evolução das tecnologias que dão suporte à interação humano computador surge o uso 

intensivo dos dispositivos sensíveis ao toque. Este meio inovador possibilita um notável 

avanço e uma ampliação das possibilidades da interação pela utilização mais direta e a 

manipulação intuitiva dos objetos de informações presentes nas telas. Mesmo com todos esses 

avanços, uma realidade limitante persiste para a população cega, com a existência da 

desigualdade de acesso e na velocidade de obtenção dos conteúdos disponíveis na web, 

particularmente nos sistemas de ensino a distância, uma vez que de uma maneira geral, esses 

ambientes não possuem acessibilidade adequada e nem possuem o tratamento para uso de 

superfícies sensíveis ao toque. Esta dissertação sugere uso regular dos recursos multi-touch 

aliados à acessibilidade no desenvolvimento das interfaces para ambientes de ensino a 

distância, propondo uma arquitetura de referência para o desenvolvimento de software, 

materializada através de um conjunto de diretrizes de desenvolvimento denominado de 

Design GUIDANCE. O Design GUIDANCE é um instrumento de referência a ser utilizado 

pelos designers na construção da camada de apresentação dos sistemas virtuais de ensino, que 

favorece a melhoria do desempenho da acessibilidade e usabilidade para usuários deficientes 

visuais. O produto desta dissertação é fruto de uma extensa pesquisa que se empenhou em 

explorar a combinação das orientações e guias de acessibilidade / usabilidade apresentados 

pela indústria e órgãos normativos com os estudos referenciais adquiridos durante revisão de 

literatura, que serviu de alicerce para a elaboração do Design GUIDANCE. Essas diretrizes 

favorecem à adequação dos recursos das telas sensíveis ao toque aos requisitos universais de 

acessibilidade e são aplicados no desenvolvimento de ambientes virtuais de ensino a distância. 

Durante o desenvolvimento desta dissertação, foi realizado o uso prático das diretrizes do 

Design GUIDANCE, no desenvolvimento de uma solução na camada de apresentação de um 

sistema virtual de ensino - Sistema Amadeus. O protótipo da interface foi desenvolvido em 

HTML5 e submetido a uma avaliação quantitativa e qualitativa para usuários deficientes 

visuais através de pesquisa em campo. Uma análise e interpretação dos resultados foi 

realizada e confirmada a percepção das melhorias e a aceitação do novo modelo de interação 

por parte desses usuários. Como resultado adicional, foram levantadas as oportunidades de 

melhorias e sugerido a realização de trabalhos futuros em tecnologia assistiva voltados a 

pessoas cegas no uso de Sistemas Virtuais de Ensino. 

 

Palavras-chave: Interação Humano Computador; Dispositivos Sensíveis ao Toque; Pessoas 

Cegas; Multi-Touch; Sistemas Virtuais Ensino; Acessibilidade. 
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ABSTRACT 

With the development of technologies that support human-computer interaction there is the 

intensive use of touch sensitive devices. This innovative environment provides a remarkable 

breakthrough and a broadening of the possibilities of interaction by using more direct and 

intuitive manipulation of objects present information on screen. Even with these advances, it 

remains a reality for limiting the population blind, the existence of unequal access and 

speed of obtaining the content available on the web, particularly in distance education 

systems, since in general these environments do not have adequate access to treatment and not 

have to use touch-sensitive surfaces. This research suggests regular use of the multi-touch 

features combined with accessibility in the development of interfaces for distance learning 

environments, and proposes a reference architecture for software development, materialized 

by a set of development guidelines called Design GUIDANCE. The Design GUIDANCE is a 

reference tool to be used by designers in building the presentation layer of virtual learning 

systems, which favors the performance improvement of accessibility and usability for blind 

users. The product of this dissertation is the result of extensive research that has endeavored 

to explore the combination of guidelines and guides accessibility / usability presented by 

industry and regulatory bodies with reference studies acquired during the literature review, 

which served as the foundation for the development of the Design GUIDANCE. These 

guidelines promote the adequacy of resources of the touch screens to universal standards of 

accessibility and are applied in the development of virtual environments for distance learning. 

During the development of this dissertation was conducted using the guidelines of practical 

guidance, in developing a solution in the presentation layer of a virtual system of education - 

Amadeus System. The interface prototype was developed in HTML5 and subjected to a 

quantitative and qualitative evaluation for visually impaired users through field research. An 

analysis and interpretation of results was performed and confirmed the perception and 

acceptance of improvements the new model of interaction by these users. As an additional 

result, we identified opportunities for improvement and suggested future work in assistive 

technology aimed at blind people in the use of Virtual Learning Systems. 

 

Key-words: Human Computer Interaction; Touch-sensitive devices; Blind People; Multi-

Touch; Virtual Systems Education; Accessibility. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Quem melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado terrível 

de uma sociedade opressora ? ... Quem mais que eles, para ir compreendendo a necessidade 

de libertação? "  

Paulo Freire 
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1.0 INTRODUÇÃO 

Com a consolidação da infraestrutura da rede mundial de computadores – internet - a 

partir de meados dos anos 90, novas possibilidades de acesso à informação e de construção do 

conhecimento foram disponibilizadas. Entre elas, o advento do modelo educacional Ensino a 

Distância (EAD), viabilizado pelo surgimento dos Sistemas de Gestão de Aprendizagem 

(SGA), do original Learning  Management System (LMS). 

Em um primeiro momento, os recursos e aplicações disponibilizados para uso da rede 

mundial eram limitados em termos de interface, sendo caracterizados pelo uso intensivo de 

textos e praticamente sem fazer uso dos recursos multimídia. Com a melhoria da velocidade, 

das tecnologias de fluxo de informação entre as redes e do surgimento dos navegadores 

(browsers), a rede mundial passou por uma nova revolução, ampliando-se o uso intensivo de 

imagens e de sons. Nesta mesma linha de tendência, os sistemas de gestão de aprendizagem 

caminharam, ampliando os seus recursos didáticos pelo uso intensivo de imagens e sons nos 

seus conteúdos de aprendizado. 

Com o barateamento do acesso à internet e com a redução dos custos dos 

computadores, a sociedade passou a contar com um acesso direto a uma ampla fonte de 

informações e serviços. Neste contexto, os LMS passam a prover meios para criar e 

disponibilizar conteúdo, monitorar a participação do estudante e avaliar seu desenvolvimento. 

Esses sistemas podem também possibilitar ao estudante, condições para usar recursos 

interativos tais como sala de discussão e vídeo conferência. LMS é considerado hoje como 

“agente revolucionário da formação”( TELES, 2009).  

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (UNIVERSAL, 1948) determina em 

seus artigos: 

XXVI  

Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 

fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, 

bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.    

 XXVII  

Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural  

da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo  

científico e de seus benefícios.    
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A Constituição Federal Brasileira(CONSTITUIÇÃO, 1998) garante : 

 

Art. 208 O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de :  

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino;  

§ 2º - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

 

Apesar do Direito brasileiro e mundial promover a igualdade de oportunidades para a 

parcela portadora de necessidades especiais da população, na prática ele não acontece. 

 O Brasil, pela média mundial, possui uma população de portadores de deficiência 

visual com ausência total de visão em torno de 0,6% de sua população total. Pelos dados 

divulgados em novembro/2010 pelo IBGE, a população total  brasileira  é de 190.732.694. 

Por estes dados,  a população cega brasileira é estimada em torno de 1.144.396 ( 1 milhão, 

cento e quarenta e quatro mil )  pessoas. 

Essas pessoas com necessidades especiais vivenciam diariamente uma série de 

barreiras que comprometem o seu bem estar, a sua qualidade de vida e o seu exercício de 

cidadania plena. Elas enfrentam no seu dia-a-dia, situações de dificuldades de locomoção, 

acesso inadequado aos sistemas de saúde, oportunidades desiguais de trabalho, e 

principalmente um acesso inadequado aos recursos tradicionais de ensino. 

É neste contexto de desigualdades, que a rede mundial de computadores, pela sua 

natureza democrática, traz para as pessoas com necessidades especiais, oportunidades de 

acesso à informação aliadas à possibilidade do exercício de sua cidadania plena, semelhantes 

aos demais indivíduos da população. 

Considerando os aspectos educacionais, a solução mais viável para essas pessoas 

especiais é fazer o uso do modelo educacional de EAD, viabilizado pelos sistemas LMS no 

ambiente web, como uma alternativa potencial para atender suas necessidades de construção 

de aprendizagem e de formação de conhecimento. 
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1.1  MOTIVAÇÃO  

Dentre as necessidades especiais existentes que exigem uma atenção mais 

especializada dentro do contexto educacional, encontram-se os portadores de ausência total de 

visão, com um universo estimado no Brasil entre 570.000 e 1.200.000 pessoas cegas 

(ACESSOBRASIL, 2012). 

Em pesquisa qualitativa com uma população de Deficientes Visuais (DV) que fazem 

uso intensivo da Internet e que tiveram contato com Cursos de Ensino a Distância, realizada 

durante a disciplina IN1114 - IHC – Interação Humano Computador – (2010/1º Semestre) 

ofertada na pós-graduação do CIN/UFPE, foram obtidos os requisitos necessários que 

nortearam uma proposição do aprimoramento das interfaces IHC para a plataforma LMS 

Amadeus (AMADEUS, 2012),  proporcionando uma melhoria da acessibilidade dos 

deficientes visuais até um ambiente de EAD e consequentemente disponibilizando uma 

condição mais adequada para seu  processo de aprendizagem e sua formação de conhecimento 

(RELATÓRIO, 2010). 

Naquela oportunidade, como resultado final do trabalho foram apresentados resultados 

com os requisitos e as recomendações necessárias para o desenvolvimento de um novo layout 

de telas para o ambiente de aprendizado LMS Amadeus, utilizando como interface IHC o 

teclado. Aqueles resultados apresentaram as características adequadas de acessibilidade para 

portadores de deficiência visual, para este tipo de interação. 

Com a evolução das tecnologias que dão suporte aos Sistemas de Informação, surge o 

advento de dispositivos sensíveis ao toque que com o seu barateamento e a possibilidade de  

utilização comercial, a partir da segunda metade da primeira década do século XXI, passaram 

a ser utilizados em plataformas de celulares, palmtops, tablets, mesas de digitalização, laptops 

e desktops. Isto possibilitou um notável avanço na interação humano-computador, pelo uso 

mais direto e intuitivo das informações ampliado pelo uso dos recursos multi-touch.  

Estudos de usabilidade baseados no conceito de affordance (GUNTHER, 2003), 

voltados para os gestos e toques nessas plataformas já foram realizados. Em especial foram 

desenvolvidos estudos com a população de deficientes visuais explorando suas preferências 

naturais no uso dessa plataforma (KANE et al., 2011). 

A motivação para realização deste trabalho é a necessidade de se estabelecer um elo 

entre os recursos sensoriais proporcionados pelo uso do multi-touch e as plataformas de 
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ensino a distância baseadas em LMS, como recurso interativo a ser explorado para que os 

deficientes visuais possam ampliar suas possibilidades de acesso aos conteúdos de 

aprendizagem, imprimindo uma maior rapidez na construção de seu conhecimento e 

formação. 

A desigualdade no acesso e na velocidade da obtenção dos conteúdos informacionais 

presentes nos portais da rede mundial, particularmente  nos cursos de ensino a distância, é 

uma das principais limitações da população de deficientes visuais que acessam a internet 

(RELATORIO 2010). 

1.2  OBJETIVOS  

     A literatura dispõe de trabalhos como os de Buxton et al.(1985), 

Vanderheiden(1996) e Law et al.(2000) que correlacionam a viabilidade do uso de superfícies 

sensíveis ao toque e as pessoas com deficiência visual, porém seus relatos propõem a 

utilização de soluções específicas com o auxílio de hardware e software próprios. 

Estudos recentes realizados por Birgham et al. (2008) e por Kane at al. (2011) 

propuseram respostas adequadas a essa necessidade de se retirar um melhor proveito da 

interação entra pessoa com deficiência visual e as superfícies sensíveis ao toque. Estes 

estudos apresentaram soluções simples e de uso geral que possibilitam a utilização por parte 

da pessoa cega de qualquer tipo de equipamento ou ambiente que disponha da tecnologia 

multi-touch, sem que haja a necessidade do uso de recursos adicionais ou mesmo da 

necessidade de qualquer tipo específico de adaptação para estes equipamentos.  

A motivação para realização deste trabalho é a necessidade de se estabelecer um elo 

permanente entre os recursos sensoriais proporcionados pelo uso do multi-touch e as 

plataformas de ensino a distância baseadas em LMS, como um recurso interativo e usual a ser 

explorado, para que as pessoas com deficiência visual possam ampliar suas possibilidades de 

acesso aos conteúdos de aprendizagem, imprimindo uma maior rapidez na construção de seu 

conhecimento e formação.  

Este trabalho tem como referencial a aplicação dos resultados dos estudos recentes 

nesta área de interação humano-computador e que em combinação com outros conhecimentos 

da área do design de sistemas de informação promove uma solução que favorece o uso natural 
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e frequente de superfícies sensíveis ao toque pelas pessoas deficientes visuais dentro de 

ambientes de EAD. 

O trabalho propõe o uso regular dos recursos multi-touch nas interfaces humano-

computador (IHC) dos ambientes de ensino a distância, através da apresentação de um 

modelo de desenvolvimento (arquitetura de referência) para a camada de apresentação de 

sistemas voltados a Ambientes Virtuais de Aprendizagem que favoreça o uso regular da 

pessoa deficiente visual deste ambiente de ensino. Tal modelo, denominado de Design 

GUIDANCE é um recurso para a melhoria do desempenho da acessibilidade e da usabilidade 

para as pessoas com deficiência visual para este recurso educacional. Como resultado 

específico deste trabalho, um protótipo para a interface IHC foi desenvolvido em ambiente 

HTML5(HTML5,2012) aplicado ao AVA Amadeus (AMADEUS, 2012) e submetido a uma 

avaliação quantitativa e qualitativa para usuários deficientes visuais cegos através de uma 

pesquisa em campo, seguido de uma análise e interpretação dos resultados com a confirmação 

da percepção das melhorias e da aceitação do novo modelo de interação por parte desses 

usuários. 

1.3  METODOLOGIA 

A presente pesquisa caracteriza-se como pesquisa aplicada, ou seja tem o objetivo de 

gerar conhecimentos para aplicação prática em problemas de interesse específico. Quanto à 

abordagem do problema, ela se caracteriza como pesquisa quantitativa e qualitativa, com 

objetivos de caráter descritivos, utilizando procedimentos de levantamento bibliográficos e 

validação de método proposto através de protótipo. 

1.4  DESIGN GUIDANCE  

    O Design GUIDANCE é elaborado com base em diversas fontes de pesquisa, entre 

elas destacam-se as recomendações do  Wide Web Consortium (W3C, 2012), Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG, 2008),  Web Accessibility Initiative (WAI, 2012), do 

checklist de acessibilidade do manual para Deficientes Visuais (E-MAG, 2007), dos manuais 

e guias de desenvolvimento da Indústria de Hardware e Software. As recomendações oriundas 

das pesquisas em campo registradas nos estudos de Kane et al. (2011) e Birgham et al. (2008)  
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e  de outros autores correlatos que apresentam resultados e evidências sobre o uso de 

interfaces multi-touch para pessoas cegas e de suas preferências e desempenho. Com base 

nesses conhecimentos,  propõe-se um modelo contendo as recomendações a serem seguidas 

por projetistas/ webdesign /desenvolvedores no desenvolvimento de interface multi-touch 

atendendo as características de acessibilidade e usabilidade para deficientes visuais em 

sistemas de ensino a distância. 

1.5 O PROTÓTIPO  

     O protótipo das telas é desenvolvido com base nas recomendações do Design 

GUIDANCE e que atenda ao requisito não funcional de interoperabilidade, ou seja  possibilite 

a  independência de plataforma operacional.  Para isso foram desenvolvidas telas compatíveis 

com a linguagem de marcação de hipertexto HTML5 (HTML5, 2012) , que pela sua natureza 

já possui compatibilidade com o ambiente multi-touch. Com esta  premissa,  o usuário poderá 

ter acesso ao ambiente de ensino a distância  seja através  de estações móveis como 

smartphones, tablets , laptops, ou mesmo através de uma estação fixa desktop,  obtendo os 

mesmos resultados de interação IHC através do uso de browsers. 

1.6  O EXPERIMENTO E A PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA  

 O protótipo foi submetido a avaliações quantitativa e qualitativa da usabilidade e 

acessibilidade por parte de deficientes visuais. 

Como forma de medir o desempenho da usabilidade/acessibilidade foi utilizada a 

análise de tarefa proposta pelo modelo GOMS (SCHREPP, 2009) que é uma técnica de 

modelagem (mais especificamente, uma família de técnicas de modelagem), que analisa a 

complexidade do usuário de sistemas interativos. Ela é usado largamente por designers de 

software para observar o comportamento de um modelo de usuário (HOCHSTEIN, 2002)  

enquanto os aspectos qualitativos foram registrados através de entrevista padronizada com os 

participantes e fazendo-se uso do modelo de avaliação proposto no trabalho fatores 

motivacionais para usuários deficientes visuais (DIAS et al., 2009). 
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1.7  ESCOPO DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação é composta pelos seguintes Capítulos, conforme descrito na  Figura 1. 

 
Figura 1 – Sequência de Capítulos da Dissertação. 

 

 O Capítulo 1 apresenta uma introdução ao trabalho em curso com uma descrição 

das  considerações que fundamentaram o desenvolvimento do tema proposto.No 

decorrer do capítulo encontra-se descrito as fundamentações do tema e quais as 

razões que motivaram o autor a  desenvolver o trabalho. Os objetivos a serem 

alcançados são descritos e estabelecido. É dado ênfase  as questões que relacionam 

a acessibilidade e o exercício da cidadania plena pela pessoas deficientes, e por fim 

o capítulo é completado com uma descrição resumida dos conteúdos dos demais 

capítulos que são apresentados durante a dissertação; 

 

 O Capítulo 2  faz referência aos ambientes virtuais de aprendizagem e as questões 

que envolve a acessibilidade. Neste capítulo é explorada a relação de uso entre os 

sistema virtuais de aprendizagem com os usuário que possuem necessidades 

especiais, com ênfase na pessoa cega. O capítulo promove uma contextualização 

do ambiente de ensino a distancia e quais são as características necessárias para 

que ocorra a adequada inclusão e a participação das pessoas com necessidades 

especiais neste ambiente de ensino-aprendizagem. 
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 O Capítulo 3  promove uma descrição detalhada dos elementos envolvidos nas 

interfaces IHC do tipo multi-touch e é também apresentada as evidências sobre o  

potencial de utilização por pessoas com deficiência visuais destes meios de 

interação. 

 Através de uma aprofundada pesquisa bibliográfica nesta área da literatura são 

apresentados o resultado dos diversos trabalhos que descrevem o uso do  ambiente 

sensível ao toque e a utilização da tecnologia multi-touch. Na descrição do estudo 

bibliográfico realizado,  apresenta-se o resultado de estudos comparativo deste tipo 

de interface com outros recursos tradicionais de entrada/saída de dados, 

explorando-se o seu estado da arte e finalmente é dado ênfase aos resultados de 

pesquisas recentes sobre a usabilidade e as preferências demonstradas pela 

população de deficientes visuais no uso desta tipo de  interface interativa. 

 

 O Capítulo 4  apresenta a contribuição principal deste trabalho que é  a proposta 

do uso de um modelo arquitetural de desenvolvimento para a camada de 

apresentação denominado de DESIGN GUIDANCE. Este modelo arquitetural serve 

de referência para a concepção  de interface IHC através do uso de  um conjunto 

selecionado de diretivas(recomendações) , que proporciona aos  designers e aos 

desenvolvedores de sistemas de informação de sistemas virtuais de aprendizagem, 

conceberem soluções cessíveis e tocáveis, para uso em sistemas EAD utilizados no 

ambiente web, em especial para uso por pessoas com deficiência visual. A natureza 

da solução proposta pelo DESIGN GUIDANCE  permite seu uso em outras 

situações de desenvolvimento. 

 

 O Capítulo 5 descreve uma aplicação prática  do DESIGN GUIDANCE  na 

concepção de telas para uma interface IHC com uso de interface  multi-touch com 

requisitos de acessibilidade que foi aplicada em um sistema virtual de 

aprendizagem – LMS Amadeus. Na concepção desta interface foi utilizado como 

referência de desenvolvimento as diretivas sugeridas no modelo DESIGN 

GUIDANCE e em seguida foi construído um protótipo de telas em HTML5 com 

base no uso de seus princípios construtivos. 
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 O Capítulo 6 promove a descrição da  avaliação do uso de uma solução concebida 

através do uso do DESIGN GUIDANCE, onde foi realizada uma avaliação do  

experimento do protótipo junto a pessoas com deficientes visuais através de uma 

pesquisa quali/quantitativa da acessibilidade/usabilidade desta solução sobre  as 

telas do LMS - Amadeus. Os  usuários deficientes visuais fizeram um estudo 

comparativo entre o acesso tradicional com teclado/mouse e o acesso através do 

acesso multi-touch concebido com o  uso do DESIGN GUIDANCE. 

 

O Capítulo 7 dá ênfase as contribuições realizadas com o estudo desenvolvido e à  

luz dos resultados alcançados  propõe a realização de sua continuação com o 

desenvolvimento de novos estudos. O capítulo dá ênfase as conclusões obtidas,  à 

partir dos resultados da pesquisa qualitativa e quantitativa, apresentando destaques  

as principais contribuições obtidas, especifica as limitações encontradas durante a 

realização do trabalho e propõe a realização estudos futuros sobre o tema. 

1. 8 CONCLUSÃO 

Este capítulo introdutório apresenta uma visão geral dos elementos para o 

desenvolvimento da dissertação, iniciando com uma reflexão sobre a questões relacionados a 

rede mundial de computadores, o surgimento do ensino a distância através doas ambientes 

virtuais de aprendizagem e levanta a questão da igualdade do direito de aprender pelas 

pessoas com necessidades especiais e a realidade atual neste contexto. Em seguida é relatada a 

motivação, os objetivos e a metodologia a ser aplicada no estudo em curso para melhoria da 

acessibilidade da pessoa deficiente visual em ambientes virtuais de aprendizagem. Por fim é 

apresentado a sequência de desenvolvimento do estudo através da descrição dos capítulos e os 

resultados esperados em cada uma destas etapas. 
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2.0  AMBIENTES VIRTUAIS  DE  APRENDIZAGEM  E  ACESSIBILIDADE 

A aprendizagem é um fenômeno ativo que exige uma interação constante dos atores 

envolvidos: alunos/professores/conteúdos para manter a sua sinergia. Uma educação integral é 

síncrona e possibilita a eliminação das desigualdades, promovendo a inclusão e a libertação 

das pessoas. Em todo o mundo, os processos educacionais que buscam a aprendizagem, se 

valem de vários recursos mediáticos, entre eles a Internet, com suas plataformas e tecnologias, 

constitui-se de um verdadeiro pilar para formação da inteligência coletiva e favorece a 

autoaprendizagem (CASTILHO, 2011). 

Com a consolidação da rede mundial de computadores, a Internet, uma nova realidade 

é disponibilizada, trata-se de uma realidade virtual, que pela sua concepção inicial, é um lugar 

de inclusão para o fomento do conhecimento e da cidadania. 

De acordo com Freire et al. (2006) , entre os novos conceitos gerados por esta  

realidade está o espaço virtual – O ciberespaço e nele a ciberdemocracia (LEVY, 2003) que 

merece destaque e deve ser compreendida em todas as suas dimensões, tanto tecnológicas 

como sociológicas e políticas. A ciberdemocracia deve ser observada a partir da emergência 

da internet e da participação direta do cidadão na política mediante o uso das novas 

tecnologias. 

Consequentemente, “podemos dizer que quem não estiver conectado a essa rede 

mundial fica fora da vida social, econômica, científica, que desenrola em tempo real através 

dos caminhos da internet” (ROVER, 2004). 

Conforme Freire et al.(2006), é importante ressaltar que a falta de acesso à informação 

impede o pleno exercício da cidadania, pois ela somente pode ser exercida de forma plena se 

for assegurado ao cidadão o acesso às novas tecnologias e à informação democrática e 

instantânea que no presente momento somente existe no ciberespaço. 

Castilho (2011) ressalta que a educação conforme a Constituição federal, é dever do 

Estado e da família, portanto  não deve ser circunscrita ao espaço da escola, existindo 

variados ambientes de aprendizado como por exemplo: a casa, o bairro, os clubes e a própria 

internet. Segundo ele, uma parte considerável do aprendizado, se dá com apoio da 

informática, em ambientes virtuais, onde pessoas interagem com modelos de mundos 

dinâmicos e complexos e com uma sofisticação tal que os aproxima do mundo real. 
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Neste ambiente virtual, destaca-se como um recurso interativo de aprendizado o 

ensino a distância, EAD. O ensino a distância é um conjunto de princípios e tecnologias 

educativas que viabilizam a formação de um maior número de profissionais conforme um 

contexto de necessidades e que se colocam a serviço de uma formação integral da pessoa. 

Mezzaroba (2011) destaca que a ciberdemocracia é uma forma de aprofundamento e 

de generalização da diversidade livre em espaços abertos de comunicação e de cooperação, a 

partir da garantia dos princípios básicos de ideais democráticos como inclusão, diversidade, 

liberdade e igualdade. Estes princípios se materializam no ciberespaço, que pode garantir a 

livre circulação da informação e do conhecimento. A conjugação de democracia e ciberespaço 

possibilita o surgimento de novos espaços de autocriação em todas as esferas do 

conhecimento, entre eles o espaço para a educação, que são os ambientes virtuais de ensino (e 

de  aprendizagem). 

Para concretização destes ideais democráticos no contexto do ciberespaço, é 

fundamental ser destacado que as pessoas são diferentes e têm necessidades especiais, 

inclusive no campo da educação. 

Como forma de serem atendidas  essas necessidades, Rezende (2009) ressalta que as 

tecnologias assistivas e a internet têm sido utilizadas como ferramentas de 

ensino/aprendizagem no sentido de criarem condições para que pessoas com deficiência sejam 

incluídas nos espaços escolares e no mundo do trabalho.  

Apesar deste esforço, segundo Rezende (2009), poucos são os espaços que se 

esforçam para oferecer acessibilidade. A grande maioria deles continuam a ser construídos 

por tecnologias predominantemente visuais – o que exclui os não videntes. A modalidade 

EAD derruba as fronteiras de tempo e espaço, é uma tecnologia social que pode ser utilizada 

em favor dos deficientes oferecendo o devido apoio e a igualdade de oportunidades, pois 

favorece a sua inclusão digital no espaço educacional, quando construídos com os princípios 

de acessibilidade. 

Conforme Cusin et al. (2009), a inclusão digital é viabilizada pela acessibilidade web, 

que é um fator propulsor tanto dela como da inclusão informacional,  na medida que 

proporciona a igualdade de acesso aos usuários, incluindo aqueles com necessidades 

especiais. 
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2.1 APRENDIZAGEM  E  AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM - AVA 

Castilho (2011) coloca que o ensino tradicional, considerando o referencial como o 

aluno, era realizado de fora para dentro. Esta forma de ensinar era padronizada e centrada no 

professor; o ensino atual tem foco no aluno e procura estimular a sua autoaprendizagem. A 

nova forma de aprender exige do aprendiz mais esforço, envolvendo o desenvolvimento de 

uma série de habilidades como percepção, seleção, cognição, organização, atitudes e 

sociabilização.  

Para Teles (2009) o ensino presencial e o ensino on-line necessitam de técnicas de 

ensino diferentes, uma vez que na sala de aula virtual, o ambiente é diferente do presencial, 

pois não existem as quatro paredes, o quadro-negro, a disposição das cadeiras, todos esses 

objetos voltados para o professor. A noção de espaço geográfico e de tempo mudam. O acesso 

pode ser feito de qualquer lugar pela internet, o tempo é expandido para dias e semanas, 

diferentemente da hora regular da sala de aula tradicional.  

Para Castilho (2011) neste contexto, a Educação a Distância (EAD), é definida como a 

forma de educação, na qual professores e alunos estão distantes, geograficamente, 

desenvolvendo uma relação de ensino-aprendizagem mediada por algum tipo de recurso 

tecnológico. Em uma primeira geração, o recurso tecnológico fazia uso dos Correios  através 

de cartas para recepção dos materiais didáticos e/ou do uso  do telefone para tirar dúvidas com 

os professores. Uma segunda geração fez uso dos meios de comunicação de massa, como a 

TV e o Rádio, com o uso de livros ou apostilhas. Hoje utiliza-se um modelo centrado nas 

telecomunicação e no computador, o que permite uma maior interatividade, através das 

comunidades virtuais e de todos os recursos multimídia, como vídeo e áudio conferências 

com uso de microfones, webcam, chats, dispositivos móveis, entre outros recursos. Este 

ciberespaço de aprendizado é chamado de ambiente virtuais de aprendizado (AVA), do 

original inglês LMS – Learning Management Systems, também chamados de sistemas de 

gerenciamento de aprendizado, considerados espaços sociais e podem ser colaborativos.      

2.2 INCLUSÃO DIGITAL E INCLUSÃO INFORMACIONAL  

Pinheiro (2007) reflete que os projetos de inclusão digital não devem apenas ensinar 

os cidadãos a utilizarem máquinas. Eles não devem ser apenas habilitados para o acesso, mas 
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também devem prover os conteúdos de sua realidade. Albagli et al.(2004) também coloca que 

a inclusão, não deve se limitar exclusivamente ao acesso às informações, mas deve 

oportunizar a aquisição e a construção de competências, habilidades e conhecimentos. A 

inclusão digital deve ser enriquecida com o desenvolvimento da competência informacional, 

que promove no cidadão a sua inclusão informacional, ou seja, potencializa a sua capacidade 

de acessar, buscar, usar e recriar as informações com responsabilidade social. 

Na era da Sociedade da Informação, a necessidade da inclusão digital e por 

consequência da inclusão informacional, apresenta a relevância da existência de uma web 

com plena acessibilidade. Apesar desta constatação, o consórcio W3C estima que 90% dos 

sites presentes na web são inacessíveis para usuários com algum tipo de necessidade especial 

(BOLDYREFF, 2002). Neste contexto a Ciência da Informação, disponibiliza um conjunto de 

conhecimentos sobre Ambientes Informacionais que favorecem a melhoria da disponibilidade 

e da acessibilidade na web, através dos uso de recursos para um planejamento adequado da 

arquitetura de informação e usabilidade do ciberespaço.  

2.3 AMBIENTES INFORMACIONAIS – ARQUITETURA E USABILIDADE 

Cusin et al. (2009) cita que  Morville et al. (2006)  consideram que a arquitetura da 

informação é a responsável pelo design dos ambientes informacionais compartilhados através 

de sua organização, rotulagem, busca e navegação. Esta arquitetura se preocupa com o 

planejamento das interfaces digitais, constituindo-se no design do site, design do conteúdo e 

com a estruturação da acessibilidade e usabilidade destes espaços. 

O planejamento e a implementação de ambientes digitais com acessibilidade, necessita 

antes de tudo de condições adequadas para possibilitar o acesso e a utilização de usuários 

heterogênios que fazem a interação com suas interfaces digitais. Estas interfaces podem tanto 

facilitar quanto limitar o processo interativo humano-computador conforme estejam 

organizadas as suas intersecções de  “usuário-conteúdo-contexto”. 

Cusin et al. (2009) acrescenta ainda com relação ao design de ambientes 

informacionais , conforme cita Levialdi et al. (2004), que  um projeto de  website deve possuir 

três categorias de conteúdos requeridos pelo usuário, que são respectivamente : a 

representação da informação e da sua aparência; o acesso,  a navegação e sua organização e, 

por fim, a arquitetura do seu conteúdo informacional. Deste modo,  um website deve conter  
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informações com alto grau de coesão, possibilitando ao usuário encontrar o que deseja de 

forma rápida e precisa. Por sua vez a utilidade destas informações será tanto mais consistente  

quanto elas atenderem aos objetivos e expectativas destes usuários, de maneira completa e 

atualizada, utilizando uma linguagem próxima da cultura e da experiência deles, em outras 

palavras, as informações  devem ser encontradas dentro de um padrão de qualidade requerido 

por estes  usuários. 

Além da arquitetura informacional, outro recurso preponderante para o sucesso de um 

espaço virtual é a sua usabilidade. 

Cusin et al. (2009) cita que a norma International Organization for Standardization 

(ISO) 9241-11 (NBR ISO/IEC 9241-11, 2002), conceitua que usabilidade é a “medida na qual 

um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com 

eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso”. Esta norma esclarece os 

benefícios de medir usabilidade em termos de desempenho e satisfação do usuário, conforme 

os objetivos de uso deste produto sejam alcançados (eficácia), pelos recursos gastos para 

alcançá-los (eficiência) e pela extensão na qual o usuário considera aceitável o seu uso 

(satisfação), de acordo com a Figura 2.1. 

 

 

Figura 2. 1 -  Estrutura de Usabilidade (NBR ISO/IEC 9241-11, 2002). 
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2.4 ACESSIBILIDADE WEB 

Conforme citado por Henry (2005), a acessibilidade web significa que pessoas com 

necessidades especiais podem usar a web, indicando que elas podem compreender, entender, 

navegar, interagir e contribuir com a web. Timoth John Berners-Lee, Pai da web, se refere que 

no contexto digital atual “o poder da web está na sua universalidade. O acesso a todos, 

inclusive as pessoas com necessidades especiais, é um aspecto essencial” (BERNERS-LEE, 

2008). 

 Leventhal (2006) afirma que para ser viável uma web acessível é necessário o 

uso estruturado de padrões, como por exemplo, a existência de seções específicas no site com 

marcações semânticas facilitando o acesso aos conteúdos informacionais através de 

dispositivos móveis e, também por  tecnologias assistivas , potencializando a acessibilidade e 

usabilidade. 

 Como padrões referenciais para acessibilidade na web, o consórcio W3C dentro de 

seu grupo de iniciativas para acessibilidade web (WAI), produziu três (3) guias  de referência 

que orientam o desenvolvimento de sites com acessibilidade. Estes guias são descritos abaixo 

e na Figura 2.2 : 

 WCAG – Web Content Accessibility Guidelines – Guia de Acessibilidade para 

Conteúdos; 

 ATAG – Authoring Tool Accessibility Guidelines – Guia de Acessibilidade para 

Ferramentas de Autoria; e 

 UAAG – User Agent Accessibility Guidelines – Guia de Acessibilidade para 

Agentes do Usuário. 

 

Figura 2. 2 - Guias para Acessibilidade Web (HENRY, 2005). 
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Deste modo torna-se essencial que diferentes componentes usados durante o 

desenvolvimento e durante a interação na web possam interagir entr si  para que seja 

viabilizada a acessibilidade. Os componentes são descritos no Quadro 2.1. 

 

Quadro 2. 1 - Componentes para Realização da Acessibilidade (CUSIN et al., 2009). 

COMPONENTE OBJETIVO 

Conteúdo do Website Requisitos da informação que estão contidos dentro das páginas 

do website. 

Browser web Players e agentes do usuário necessários a navegação na web. 

Tecnologias Assistivas Leitor de Tela e outros recursos assistivos. 

Conhecimentos dos 

Usuários 

Experiências dos usuários na interação com as páginas do 

website, com o browser, com o leitor de tela ou qualquer outro 

equipamento de tecnologia assistiva necessários ao uso. 

Desenvolvimento do 

Website 

Participação de todos os envolvidos no processo de 

desenvolvimento, essencialmente da pessoa com necessidade 

especial. 

Software de Autoria para 

websites 

Ferramentas automatizadas para criação de websites. 

Software de 

Avaliação/Validação da 

Acessibilidade do 

Website. 

Ferramentas de verificação do grau de acessibilidade da página 

web. 

2.5 CONCLUSÃO 

Ambientes web inclusivos para usuários com diferentes condições sensoriais, 

linguísticas e motoras visam melhorar a autonomia, independência e a qualidade de vida 

desses indivíduos na democratização do conhecimento, especialmente quando se trata de 

ambientes virtuais de aprendizagem, cujo objetivo é sua Inclusão Informacional. 

As tecnologias da informação e comunicação aplicáveis em ambientes informacionais 

digitais devem ser projetadas e estruturadas com base nos fundamentos da arquitetura da 

informação, e os elementos componentes desta estrutura devem envolver a acessibilidade e a 

usabilidade digital como requisitos no desenvolvimento de interfaces que atendam as 

necessidades dos usuários potenciais e reais com diferentes condições sensoriais, linguísticas 

e motoras. 
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3.0 INTERFACE IHC MULTI-TOUCH  – POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO POR 

DEFICIENTES VISUAIS 

O acesso a computadores e à internet necessita primeiramente de uma interface entre o 

homem e a máquina. Esse acesso faz parte de um sistema de informações onde as ações do 

usuário são traduzidas através da ativação de funcionalidades desse sistema e permite que os 

resultados possam ser devidamente observados, e por consequência, a interação humano-

computador (IHC) possa ser coordenada por esse usuário que faz o acesso. Essa interação é 

responsável simultaneamente pelo mapeamento das ações desse usuário sobre os dispositivos 

de entrada em pedidos de processamento ao sistema e pela forma apropriada dos resultados 

produzidos por ele (SOUZA, 2010). Vários dispositivos podem ser utilizados e a escolha 

adequada do dispositivo de entrada vai influenciar nas características que a interface deve ter 

para que a interação seja possível (MATSUMOTO et al., 2007). 

Mais recente, a tecnologia de entrada de dados chamada de multi-touch, que consiste 

em uma tela tátil capaz de reconhecer os múltiplos pontos de contato em uma superfície 

simultaneamente, possibilita ao usuário a utilização das mãos ou de outros elementos de 

toque. Estudos que viabilizam a construção de interfaces com boas características de 

usabilidade são comuns para teclado e mouse, entretanto para uso da tecnologia muti-touch é 

necessário que sejam observadas com cuidado todas as características desse novo recurso para 

que seja mantido o nível adequado de qualidade da interação (SOUZA, 2010). 

A interface com os dispositivos multi-touch tem sua fundamentação conceitual oriunda 

do Design de Interação em sistemas interativos com interface centrada na pessoa. Esta forma 

de interação vem atendendo aos requisitos não funcionais de usabilidade e acessibilidade, 

devido a sua natureza de reconhecimento de gestos, conforme pesquisa do DUB (Design Use 

Build) Group (KANE et al., 2011), vem promovendo uma aceitabilidade positiva junto a 

população de deficientes visuais que fazem uso destes recursos.  

3.1 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL DE INTERAÇÃO HOMEM-COMPUTADOR 

(IHC) E O DESIGN DE INTERAÇÃO COM INTERFACES CENTRADA NA PESSOA  

A área de conhecimento IHC (interação humano-computador) é responsável pelo 

estudo da maneira como a máquina e o ser humano se inter-relacionam, abrangendo desde os 

estudos empíricos, técnicas, ferramentas e metodologias que fundamentam o comportamento 
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humano até a cognição, a modelagem do sistema e as interfaces de hardware e software com o 

usuário (HIX et al., 1993).  

Conforme Preece (2005), design de interação é o desenvolvimento de produtos 

interativos que sejam fáceis, agradáveis de utilizar e eficazes – sempre da perspectiva do 

usuário ou seja em que haja a usabilidade. O design de interação abrange todas as disciplinas, 

campos e abordagens que se preocupam em pesquisar e projetar sistemas baseados em 

computador centrado em pessoas. No universo de campos interdisciplinares do design da 

interação, o mais conhecido é o campo da interação humano-computador (IHC) (Figura 3.1), 

que se preocupa com “o design, a avaliação e a implementação de sistemas computacionais 

interativos para uso humano e com o estudo de fenômenos importantes que os rodeiam” 

(Preece, 2005). 

 

 

Figura 3. 1 - Relação entre design de interação, interação homem-computador e outras abordagens. 

 Fonte: Preece, 2005. 

 

As pessoas não devem mudar a maneira com que interagem com um sistema para 

adaptar-se a ele. Ao invés disso, o sistema deve ser construído para preencher os anseios do 

usuário. O tema do desenvolvimento da interação homem-computador deve ter foco nas 

pessoas, nos usuários. As preferências, capacidades e necessidades devem dar norte aos 

desenvolvedores na construção de  uma interface (SHNEIDERMAN, 2005). 
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As interfaces de software como as existentes nas  páginas dos websites, ambiente 

natural dos sites de ensino a distância (EAD), são desenvolvidas utilizando-se ferramentas de 

design de UI (interface do usuário) possibilitando a separação durante a construção do 

software em pelo menos  duas camadas, promovendo a independência da UI das demais 

partes do software. O uso dessas ferramentas para construção da referida camada possibilita e 

auxilia uma rápida prototipação da interface (SHNEIDERMAN, 2005).   

3.1.1 SISTEMAS INTERATIVOS  

Sistema Interativo é o termo que se usa para descrever as tecnologias como por 

exemplo: os componentes, dispositivos, produtos e sistemas de software, principalmente 

relacionados ao processamento de informações. 

Sistemas Interativos são elementos que lidam com a transmissão, exibição, 

armazenamento ou transformação da informação (conhecimento) que as pessoas podem 

perceber. 

Sistemas Interativos são dispositivos (hardware) e sistemas (software) que respondem 

dinamicamente às ações das pessoas (interação homem-computador). Essa definição exclui 

coisas como mesas, cadeiras e portas (atualmente estes dispositivos ainda não processam 

informações), contudo, inclui coisas como : 

(1) Dispositivos móveis, telefones celulares e assemelhados,os quais  

     transmitem, armazenam e transformam informações; 

 

(2) Sites web (armazenam e exibem informações que respondem as ações 

      das pessoas) e dentre eles estão os sites de ensino a distância (EAD); e  

 

(3) Controladores de jogos de computadores e vídeo games, incluindo-se  

     neste grupo os jogos educativos (BENYON, 2011). 

 

Conforme Benyon (2011): ”Nossa meta é projetar sistemas interativos que sejam 

agradáveis de usar, que façam coisas úteis e que acrescentem algo à vida das pessoas. 

Queremos que nossos sistemas interativos sejam acessíveis, usáveis e envolventes”. 

  O design de sistemas interativos diz respeito a muitos tipos diferentes de produtos e 

implica em projetar sistemas de software que serão executados em um computador em 

funcionamento. 
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 Como exemplo recente de sistema interativo tem-se o iPhone® (IPHONE, 2012) da 

Apple (APPLE, 2012) que mudou a cara dos telefones celulares, com a inclusão de uma nova 

interface cuidadosamente elaborada e projetada sob medida para que o dedo fosse usado como 

dispositivo de entrada, através de uma revolucionária tela sensível ao toque, a qual permite a 

entrada de dados pelo sistema multitoque (multi-touch), facilitando a utilização de novas 

técnicas de interação, como por exemplo puxar uma imagem juntando os dedos para diminuí-

la ou empurrá-la ou separando os dedos para aumentá-la. Este sistema de telefonia celular, 

classificado também de smartphone, é amplamente utilizado por pessoas cegas em conjunto 

com o seu leitor de telas nativo VoiceOver® (VOICEOVER, 2012). 

Um outro exemplo é o Wii® da Nitendo® (NITENDO, 2012) que introduziu o uso de 

sensores infravermelhos ligados a uma TV para rastrear um bastão que transmite sinais 

infravermelhos, permitindo registrar vários gestos, ou seja nova forma de interação, mudando 

o conceito de videogame.  

Outra referência é o Facebook® (FACEBOOK, 2012) que introduziu o conceito de 

compartilhamento de imagens, no qual os usuários podem armazenar e compartilhar fotos e 

vídeos, escrever mensagens uns aos outros e receber atualizações constantes sobre as 

atividades dos amigos. 

 Estes exemplos de sistemas interativos trazem novas formas de interação com 

dispositivos fixos e móveis, das pessoas isoladamente ou para conectar-se umas com as outras 

(BENYON, 2011). 

3.1.2 SISTEMAS INTERATIVOS – INTERFACE CENTRADA NA PESSOA  

Um desafio fundamental para o design de sistemas interativos é lidar com o fato de 

que as pessoas e os sistemas interativos são diferentes (Quadro 3.1). 

 

Quadro 3. 1 - Visão centrada na pessoa x na máquina. Fonte: Norman, 1993. 
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As pessoas e as máquinas falam linguagens diferentes: enquanto as pessoas expressam 

seus desejos e sentimentos em termos do que querem fazer ou como gostariam que as coisas 

fossem feitas (suas metas), as máquinas precisam de instruções exatas. 

A interface precisa oferecer mecanismos para que as pessoas possam dar instruções e 

colocar dados no sistema: “entrada” e também ter mecanismos de exibição do conteúdo: 

“saída”. No entanto o design de sistemas interativos não é apenas uma questão de interface. A 

interação humano-computador como um todo tem de ser levada em consideração, bem como 

a interação humano-humano (pessoa a pessoa). Cada vez mais os sistemas interativos 

consistem de dispositivos interconectados que ligam pessoas por meios de dispositivos e 

sistemas.  

Portanto, os sistemas interativos criam experiências interativas para as pessoas, ou seja 

o design centrado na pessoa busca colocar as pessoas em primeiro lugar, permitindo projetar 

sistemas que as favoreçam e que possam ser usufruídos por elas, ou seja, o design precisa : 

 

             (1) Pensar no que as pessoas querem fazer em vez do 

               que a tecnologia  pode fazer; 

 

  (2) Projetar novas maneiras de conectar pessoas; 

 

  (3) Envolver as pessoas no processo de design; e 

 

  (4) Projetar para a diversidade. 

 

Ser centrado no humano, em termos de design é caro, por isso muitos designers optam 

pela visão centrada na máquina, porque é mais rápido e fácil de desenvolver, embora não seja 

projetada para a pessoa que usará o produto. 

Existem vantagens evidentes ao se adotar uma abordagem centrada no humano no 

designer de sistemas interativos. Quando ocorre o envolvimento direto das pessoas no 

processo de design, os sistemas se tornam mais eficazes e as pessoas se tornam mais 

produtivas (BENYON, 2011). 

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS - USABILIDADE X  ACESSIBILIDADE X 

ACEITABILIDADE 

Segundo Sommerville (2004), os problemas que os engenheiros de software têm para 

solucionar são, muitas vezes, imensamente complexos. As descrições das funções e das 
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restrinções são os requisitos para o sistema, existindo dois grupos: os funcionais e não 

funcionais. 

3..2.1 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS  

Os requisitos não funcionais, como o nome sugere, são aqueles que não dizem respeito 

diretamente às funções específicas fornecidas pelo sistema. Muitos requisitos não funcionais 

dizem respeito ao sistema como um todo, e não a características individuais do sistema. Isso 

significa que eles são, frequentemente, mais importantes do que os requisitos funcionais 

individuais. Enquanto a falha em cumprir com um requisito funcional pode degradar o 

sistema, a falha em cumprir um requisito não funcional de sistema pode tornar todo o sistema 

inútil (SOMMERVILLE, 2004). 

A Figura 3.2 apresenta os tipos de requisitos não funcionais, que surgem conforme a 

necessidade dos usuários, classificados como requisitos do produto, requisitos organizacionais 

e requisitos externos, ou seja são requisitos que se originam por exemplo de restrição 

orçamentária, políticas da organização, necessidade de interoperabilidade ou de ordem legal 

(SOMMERVILLE, 2004). 

Dentre os requisitos de maior importância para o sucesso do sistema junto ao usuário 

está o relacionado à facilidade de uso – usabilidade, fortemente influenciada pelo requisito de 

acessibilidade e por consequência com influência direta na aceitabilidade do sistema pelos 

usuários. 

 

Figura 3. 2 - Tipos de requisitos não funcionais (SOMMERVILLE , 2004). 
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A principal busca de interação humano-computador (IHC) sempre foi a usabilidade 

(BENION, 2011). Em sua definição original proveniente das características de qualidade de 

software que devem estar presentes em todos os produtos (Funcionalidade, Confiabilidade, 

Eficiência, Usabilidade, Manutenibilidade e Portabilidade) (NBR ISO/IEC 9126-1, 2003), é 

de que os sistemas devem ser fáceis de aprender, flexíveis e devem despertar nas pessoas uma 

boa atitude (PREECE, 2005). Com o aumento da variedade de pessoas, atividades, contextos 

e tecnologias em design de sistemas interativos, questões importantes como acessibilidade 

podem não ficar visíveis, sendo atualmente a grande preocupação e meta da usabilidade a 

busca pela eficiência e eficácia dos sistemas. 

3.2.2 USABILIDADE 

Para se alcançar a usabilidade, é necessário considerar o design centrado no humano e 

adotar uma abordagem de design na qual a avaliação seja fundamental. Para isso uma maneira 

eficiente é vê-la preocupada em atingir o equilíbrio entre os quatro principais fatores do 

design interativo: 

  (1) Pessoas; 

  (2) Atividades que as pessoas querem realizar; 

  (3) Contextos nos quais a interação acontece; e 

             (4) Tecnologias (hardware e software). 

 

A Figura 3.3 ilustra as características importantes da interação humano-computador. 

Existem dois relacionamentos que precisam ser otimizados. Primeiramente deve ser 

observada a relação entre as pessoas e as tecnologias, onde se concentra a interface do 

usuário. A outra relação é entre pessoas e atividades e seus contextos. 

 

Figura 3. 3 – Equilibrio entre elementos PACT (BENYON, 2011). 
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3.2.3 ACESSIBILIDADE 

Conforme Benyon (2011), é cada vez mais verdadeiro o requisito ético e legal do 

acesso das pessoas deficientes a espaços de informações. Em todo o mundo surgem leis e 

normas que promovem esta garantia como por exemplo o Disability Discrimination Act 

(DDA, 2010) , no Reino Unido, a Section 508 (SECTION508, 2012), nos Estados Unidos, e a 

Lei 10.098 no Brasil (L10098, 2000).  As Nações Unidas  e o W3C (World Wide Web 

Consortium)(W3C, 2012) expandiram declarações e diretrizes no sentido de que todos tenham 

acesso às informações transmitidas por meio de tecnologias de software. 

Existem duas principais abordagens do design para acessibilidade que são o ‘design 

para todos’ e o ‘design inclusivo’. O design para todos, também conhecido como design 

universal, ultrapassa os limites de sistemas interativos e é aplicado a todos os 

empreendimentos de design, baseando-se nos princípios de uso equitativo, flexibilidade de 

uso, uso simples e intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, baixo esforço físico, 

tamanho e espaço para aproximação e uso. 

O design inclusivo baseia-se em (quatro) 4 premissas: 

 (1) Muda-se física e intelectualmente durante a vida,  portanto as diferenças  

     nas  habilidades não constituem uma condição especial de poucos, mas 

      uma característica comum  dos ser humano; 

 

 (2) Se o design funciona bem para pessoas com  deficiências, funciona melhor 

       para todo mundo; 

 

 (3) A nossa capacidade humana de funcionar em seu ambiente físico  

       Influencia diretamente o conforto,  independência e controle. 

       Por conseguinte se esta capacidade é afetada em qualquer momento  

      da vida, a identidade, autoestima e bem estar são profundamente afetados; e 

 

 (4) A estética e a usabilidade são mutuamente  compatíveis. 

 

Como meio de garantir que um Sistema seja acessível, um designer deve: 

 (1)  Incluir pessoas com necessidades especiais na análise  

de requisitos e nos testes dos sistemas existentes; 

 

(2) Considerar se novas características afetarão os usuários 

com necessidades especiais; 

 

(3) Levar em consideração as diretrizes, incluindo  

avaliações contrárias as estas diretrizes; e 
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(4) Incluir usuários com necessidades especiais nos testes de usabilidade  

e nos testes beta (BENYON, 2011). 

 

3.2.4 ACEITABILIDADE 

A aceitabilidade procura encaixar as tecnologias na vida das pessoas e se diferencia da 

usabilidade do ponto de vista de só poder ser entendida dentro de um contexto. Enquanto a 

usabilidade pode ser avaliada dentro de um laboratório, a aceitabilidade não.  

Existem maneira de se avaliar a aceitabilidade de tecnologias dentro de comunidades. 

Uma delas é o uso do model TAM (Technology Accept Model) (DAVIS, 1989) o qual se 

baseia em duas perspectivas : facilidade de uso e eficácia, e avaliação das questões 

comportamentais como aceitação política da tecnologia, conveniência do uso da tecnologia, 

influência da tecnologia nos hábitos culturais e sociais, e utilidade(eficiência e eficácia), 

economia com o uso da tecnologia (BENYON, 2011).  

3.3 PERCEPÇÃO E NAVEGAÇÃO   

Percepção e navegação são duas habilidades importantes para as pessoas. A 

percepção, seja ela visual ou não, refere-se a como se pode conhecer um ambiente por meio 

dos sentidos. A navegação refere-se a como se pode movimentar pelos ambientes. Além do 

mundo físico, atualmente agora esta sendo  introduzida a interação nos espaços de informação 

e a interação por meio de novos dispositivos.O mundo está se tornando um lugar mais 

complexo e mais rico em mídias. Portanto precisa-se saber não apenas que coisas estão no 

ambiente, mas o que elas podem fazer e que conteúdo de informação podem  fornecer. 

No design de sistemas interativos, entender as habilidades perceptuais do ser humano 

é uma base importante para o design de experiências visuais. Enquanto  a audição e a háptica 

são fundamentais para o design de sistemas multimodais e de realidade mista. A navegação é 

fundamental para o desenvolvimento de qualquer espaço de informação, inclusive 

dispositivos móveis, ambientes ubíquos, sites e ambientes colaborativos (BENYON, 2011).  
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3.3.1 PERCEPÇÃO VISUAL  

Normalmente, as pessoas com visão normal percebem um mundo estável, 

tridimensional, com cores plenas e repletas de objetos. A percepção visual preocupa-se em 

extrair significado (e, portanto, reconhecimento e entendimento) da luz que cai sobre os seus 

olhos. Esta percepção permite identificar uma sala, as pessoas e os móveis que estão nela; ou 

reconhecer o botão de iniciar do Windows XP (BENYON, 2011). 

3.3.2 PERCEPÇÃO NÃO VISUAL  

Além da percepção visual, as pessoas têm outras maneiras de sentir o ambiente 

externo. Os outros quatro sentidos são utilizados: paladar, olfato, tato e audição, existindo 

uma série de sutilezas em cada um desses sentidos. À medida que a tecnologia de implantes 

continuarem sendo ampliada, espera-se um aumento na percepção de outros fenômenos no 

ambiente. 

3.3.2.1 PERCEPÇÃO NÃO VISUAL – (AUDITIVA ) 

A percepção auditiva é a extração do significado dos padrões de som promovidos pelo 

processamento das variações de pressão do ar (o som). 

 Assim como o sistema visual, o sistema auditivo humano inicia seu processo pela 

organização do campo perceptivo. Neste caso agrupando os objetos sonoros segundo a 

localização no espaço e no tempo, de modo que os elementos sonoros sucessivos são 

organizados em fluxos sonoros e analisados comparativamente com sons e ruídos que as 

pessoas já possuem em sua memória auditiva. Para o deficiente visual, a percepção auditiva 

passa a ser seu principal sentido (BETIOL et al., 2007). 

3.3.2.2 PERCEPÇÃO NÃO VISUAL – (HÁPTICA ) 

A percepção háptica começa com o toque, o qual é percebido por receptores que estão 

tanto abaixo da superfície da pele (os receptores cultâneos) quanto nos músculos e 

articulações (receptores cinestésicos). Essa percepção fornece os dados sobre os objetos e 

superfícies que estão em contato com o indivíduo.  
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O calor e a vibração podem também ser sentidos a partir de uma fonte com a qual se 

está em contato direto, ou seja, a percepção háptica fornece um ‘quadro’ rico sobre as 

cercanias imediatas do indivíduo e é essencial a manipulação de objetos. 

Em IHC, o termo háptico refere-se tanto à sensação quanto à manipulação através do 

sentido do tato. O teclado, o mouse e recentemente as superfícies multi-touch são dispositivos 

de entradas hápticos.  

Conforme Tan (2000), a háptica é dividida em duas componentes sensoriais, a 

primeira componente que percebe as sensação capitadas pelas partes exteriores do corpo ou 

seja sensação tátil, e a segunda que trabalha com o conhecimento posicional do corpo ou 

cinestético, provenientes dos nervos proprioceptores. 

Ao contrário da percepção visual e auditiva que podem ser pensadas como sistemas de 

entrada, o sistema de percepção háptico é bidirecional (entrada/saída). Assim atividades como 

ler em Braille (BRAILLE, 2012) pelos cegos requerem o uso tanto dos aspectos de percepção 

quanto de manipulação do sistema hápticos. Conforme Tan (2000), sistemas de exibição 

hápiticos são movidos pela necessidade de se desenvolver sistemas ‘de substituição sensorial 

para os deficientes visuais e auditivos’ (BENYON, 2011). 

3.3.3 NAVEGAÇÃO 

A navegação procura descobrir informações sobre o ambiente e como se movimentar 

por ele, preocupando-se tanto com a localização das coisas,  quanto como o que elas 

significam para um indivíduo. 

O ponto essencial do design para navegação é manter em mente as diferentes 

atividades que as pessoas realizam em um espaço: identificar objetos, encontrar caminhos e 

explorar estes espaços sejam físicos ou informacionais (BENYON, 2011).  

3.4 DESIGN DE INTERFACE: ASPECTOS VISUAIS TRADICIONAIS 

Nos ambientes tradicionais de interação IHC existe massivamente a predominância 

das interfaces GUI. Conforme Torres (2001), uma GUI (Graphical User Interface) é “um 

estilo de interação usuário-computador que emprega (quatro) 4 elementos fundamentais : 

Windows (Janelas), Icons (Ícones), Menus (Menus) e Pointers (Ponteiros) – abreviado como 

as letras principais - WIMP. 
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3.4.1 WINDOWS (JANELAS) 

Uma window (janela) nada mais é que uma subdivisão da tela de um display (monitor 

de vídeo) onde um objeto pode ser percebido (visualizado) e manipulado e é o local onde 

informações a respeito desse objeto podem ser obtidas. De uma maneira geral, uma window é 

retangular e possui em seu corpo uma barra contendo um título, ícones operadores para 

mudança de posição e menus de navegação. As windows podem também ser usadas para 

exibirem diálogos de ação (interações) ou exibir mensagens de ajuda ao usuário (TORRES, 

2001). 

Com esta forma de interação, ou seja, com o uso de áreas parciais (sub-áreas) dentro 

de um dispositivo display é possível ao usuário a percepção de múltiplos objetos e a 

possibilidade de diálogos de comandos simultâneos. Neste tipo de interação predomina 

fortemente o uso de elementos gráficos e suas visualizações ao invés do uso de informações 

textuais  como por exemplo: surge  a presença de um símbolo “x” ao invés da palavra 

“fechar” (TORRES, 2001). 

 Com o uso de windows (janelas) o usuário pode organizar melhor suas tarefas e com 

isso obter a simultaneidade (paralelismo) de suas execuções. Conforme Hix et al. (1993), 

neste modelo de interação “Todas as interações (IHC) entre um usuário e um sistema deve 

ocorrer através de uma window”. Porém, de acordo com as recomendações deste modelo o 

sistema não deve forçar o usuário a manipular as windows de maneira excessiva e as suas 

aparências devem ser consistentes e independentes. 

3.4.2 ÍCONES 

Um ícone ou imagem, na terminologia computacional representa uma área do display 

usada para representar em formato de figura um objeto. Desta maneira, um ícone através de 

um símbolo gráfico representa um objeto, possuindo um título ou nome, onde podem ser 

realizadas operações de manipulação direta sobre ele. A ação  mais comum realizada sobre 

um ícone é a de abrí-lo para apresentar uma window (janela) que contem informações 

detalhadas sobre o objeto (TORRES, 2001). 

Apesar de um ícone ser um símbolo ou imagem gráfica (SHNEIDERMAN,2005), 

existem vários símbolos gráficos usados nas interfaces gráficas que não são considerados 

ícones de maneira formal, apesar de serem interpretados como ícones pelo usuário final. Na 
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verdade são considerados botões gráficos pela GUI e desenvolvedores, como por exemplo 

aqueles símbolos que representam ações (diminuir/expandir/fechar uma janela), que 

representam  um atributo de um objeto(cor/tamanho) ou apresentam um status (informando a 

chegada de um novo e-mail). 

3.4.3MENUS 

Um menu apresenta ao usuário uma lista de opções de ações as quais podem ser 

escolhidas por ele. Nas interfaces gráficas de usuários (GUI) um menu  permite ao usuário a 

escolha de comandos através de nomes de comandos que realizam ações sobre objetos. Um 

exemplo de um menu é a opção “Arquivo” e dentro dele existe o comando “imprimir”. Os 

menus normalmente são apresentados dentro de windows (janelas) e em alguns casos este 

menu podem ser expandidos para fora da janela. Existem vários tipos de menus como por 

exemplo : Pop-up , Push-button e Options (HIX et al., 1993).  

3.4.4 PONTEIROS 

Em um ambiente GUI é comum a presença de dispositivos físicos capazes de permitir 

a movimentação de um ícone apontador (ponteiro) por toda a área de display através da 

interação do usuário sobre este dispositivo. Neste tipo de interação a manipulação do objeto 

(ícone) não é feita diretamente pelo usuário sobre o display e sim indiretamente através da 

ação sobre este dispositivo apontador. Equipamentos como mouse ou trackpads  por exemplo, 

possibilitam ao usuário movimentar uma figura que mostra na tela a localização onde será 

realizada a ação do usuário. Este tipo de interação possibilita ao usuário uma ação mais direta 

sobre a informação, facilitando sua navegação e consequentemente ampliando sua 

usabilidade. Um exemplo deste tipo de interação é o uso de um ponteiro (uma seta, um 

gráfico animado ou o formato de um “I”) para realização de uma seleção de um texto em uma 

aplicação de editor de texto (TORRES, 2001). 

3.5 DESIGN DE INTERFACE: ASPECTOS MULTIMODAIS E A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

No design de sistemas interativos é certo que os designers cada vez mais farão uso de 
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tecnologias que irão além dos sistemas baseados em tela que costumavam ser sua principal 

preocupação. 

Os designers desenvolverão experiências multimídias usando uma variedade de 

modalidades (som,fala,toques, vibrações, imagens, ondas cerebrais, entre outros) combinadas, 

misturando o mundo físico e o mundo digital. 

Estas novas experiências aumentaram as perspectivas da interação humano-

computador para as pessoas e principalmente para aquelas que apresentam alguma tipo de 

deficiência física ou mental. Este novo cenário tecnológico vem ampliando as possibilidades 

da interação humano-computador  especialmente para as pessoas com deficiência visual.  

3.5.1 TECNOLOGIAS MULTIMODAIS ATUALMENTE UTILIZADAS POR PESSOAS 

COM  DEFICIÊNCIA VISUAL 

Atualmente as tecnologias assistivas que utilizam o feedback audível para as pessoas 

deficientes visuais são ainda as mais utilizadas por esta comunidade. O leitor de tela faz este 

principal papel de tradutor e de intérprete para a pessoa deficiente visual, especialmente 

aquelas com perda total de visão.  

Muito embora estes leitores de tela possam ter a capacidade de trabalhar e traduzir 

informações de textos contidos na tela, eles não podem ler com facilidade os detalhes das 

informações presentes nas imagens gráficas, ou seja, eles não possuem a capacidade 

interpretativa da mensagem gráfica transmitida por este meio de comunicação. 

 Fornecer este tipo de informação detalhada (interpretação) ,na forma auditiva, amplia 

consideravelmente a percepção e a compreensão dos deficientes visuais sobre o contexto 

apresentado.Uma técnica assistiva que se mostra promissora e adequada para atender a essa 

necessidade é a utilização do processo de áudio descrições narrativas contidas junto a estas 

imagens. Isso só é possível de ser utilizado se o sistema de informação disponibilizar  para o 

leitor de tela informações contendo estes detalhes e que ele possa fazer sua captação e 

transmissão para a pessoa cega, o que atualmente é uma opção praticamente inexistente na 

maioria dos site da web.  

Outras tecnologias assistivas que vêm ampliando o processo de interação das pessoas 

com deficiência visual, são aquelas que utilizam interfaces baseadas em reconhecimento da 

fala incluindo saídas e entradas de informações comandadas pela voz humana com o uso de 

programas de reconhecimento automático da fala ASR (Automatic Speech Recognition) e 
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também de programas que fazem uso da tecnologia de TTS (Text to Speach), que transforma 

textos já escritos em fala, muito utilizados em audiobooks. 

3.5.2 A TECNOLOGIA MULTIMODAL DE RECONHECIMENTOS DE GESTOS  - UMA 

NOVA PERSPECTIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

Com o advento e a popularização das superfícies multitoques – toda uma nova era de 

design de interação foi iniciada. A interação com estas superfícies pode ser feita através do 

toque direto, de movimentos deslizantes, de rotação ou de toques rápidos sobre a superfície 

com os dedos ou com outras áreas do corpo ou com objetos que podem ser mapeados para o 

acionamento de comandos ou funções dentro de uma aplicação. A interação pode também 

acontecer por meio da presença de objetos físicos dispostos sobre estas superfícies e que são 

reconhecidos pelas suas características físicas como formato, peso(pressão), aspereza entre 

outras características e que de acordo com os movimentos e trajetórias realizadas sobre elas 

podem acionar funcionalidades e eventos em um sistema de informação.  

Similarmente aos ‘earcons’ (ícones auditivos padronizados), estes novos ícones 

advindos da utilização das superfícies multi-touch foram chamados de ‘phicons’(do inglês 

phisical icons) que amplia ainda mais as possibilidades do uso dos computadores. Com a 

presença deste novos phicons combinados com o uso dos já usados botões físicos e virtuais 

presentes nos dispositivos de telas sensíveis ao toque, há o favorecimento de uma interação 

mais completa com estas superfícies através do uso de gestos naturais e comuns utilizados 

pelas pessoas,como por exemplo o gesto de ‘ticar’ para o dar OK ou o gesto de cruzar para 

cancelar,  e prometem trazer novas possibilidades de uso nas interações humano-computador.  

Estas formas recentes de interação desafiam o desenvolvimento de novos tipos de 

interface para as aplicações, que por sua vez demandam a necessidade da inclusão pelos 

fornecedores de sistemas operacionais de novos elementos que suportem o tratamento da 

interação de diferentes tipos de gestos diante destas superfícies sensíveis ao toque (BENYON, 

2011).  

Estas novas possibilidades interativas, somadas as tecnologias assistivas já existentes, 

entre elas o uso de sons simples e padronizados com ‘earcons’ ampliam de maneira 

significativa as possibilidades interativas para as pessoas com deficiência visual, em particular 

aquelas com ausência  total da visão. 
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3.5.3 DESIGN DE INTERFACE: WUI – WEB USER INTERFACE E A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

O WUI (Web User Interface) é a interface humano-computador especialmente 

projetada para um usuário fazer uso do ambiente da rede mundial de computadores (internet). 

Este estilo de interação utiliza uma apresentação mais visual e faz uso intensivo de hiperlinks. 

O essencial neste tipo de navegação acontece através do que é disponibilizado por uma 

aplicação web que utiliza  texto ou hiperlinks visuais para promover a interação com o 

internauta (TORRES, 2001). 

Dependendo da estrutura dos hiperlinks da aplicação visitada pelo internauta, a 

navegação em sua estrutura WUI poderá ser simples ou complexa. As páginas podem ser 

apresentadas dentro de uma determinado tipo de hierarquia, como por exemplo uma página 

pode ser apresentada por vez de uma forma linear ou poderá ser apresentada de forma não 

linear e dentro de uma mesma janela(window) numa interface gráfica(SOUZA, 2010). 

Os ambientes virtuais de ensino encontram-se presentes no ambiente web e 

normalmente o seu design segue o estilo preconizado pelos padrões  WUI. No uso deste estilo 

um número limitado de ambientes virtuais de aprendizagem seguem na construção de suas 

estruturas de navegação as recomendações para acessibilidade do Wide Web Consortium 

(W3C, 2012), Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, 2008),  Web Accessibility 

Initiative (WAI, 2012) e  do checklist de acessibilidade do manual para Deficientes Visuais 

(E-MAG, 2007), apesar desta necessidade ser um requisito de ordem legal e moral. 

3.6 MODELOS CONCEITUAIS PARA O DESIGN DE INTERFACES E A 

IMPORTÂNCIA DA MANIPULAÇÃO DIRETA  DE OBJETOS PARA O DEFICIENTE 

VISUAL  

Todo Sistema de Informação necessita em sua concepção de um modelo de conceitual 

de interface a ser seguido, assim um modelo conceitual é uma descrição do sistema de 

informação proposto, com o relato de idéias e conceitos intergrados de como o sistema deve 

se comportar e de como o usuário o utilizará. 

Conforme Preece (2005) existem modelos conceituais baseados em atividades, 

modelos baseados em objetos e modelos que são uma mistura desses dois. 

No modelo conceitual baseado em atividades – existem (quatro) 4 tipos mais comuns 

de atividades em que os usuários estarão envolvidos ao interagirem com os sistemas de 
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informação (PREECE, 2005) : 

 (1) Instrução – O usuário instrui o Sistema sobre o que deve ser  realizado.  

      São atividade baseada em comandos do usuário para o sistema; 

 

 (2) Conversação – diálogo usuário/sistema – troca de informações –  

      comunicação bidirecional humano-computador; 

 

 (3) Manipulação e Navegação – o usuário faz uso da manipulação de objetos  

      de informação/aprendizagem e navega por espaços virtuais explorando 

      o conhecimento prévio de que este usuário tem de como fazer estas  

     ações  semelhantes no mundo físico; 

 

(4)  Exploração e Pesquisa (Browsing) – o usuário explora e pesquisa  

      informações no mundo virtual valendo-se de suas experiências em 

      mídias do mundo real já existentes (livros, revistas, TV, rádio, etc). 

 

Essas diferentes atividades não excluem umas as outras, uma vez que podem ser 

realizadas ao mesmo tempo, pois é possível se dar instruções enquanto se conversa com o 

sistema, ou se navegar enquanto se faz uma pesquisa por exemplo. Cada uma dessas 

atividades tem propriedades diferentes e sugere maneiras diferentes de serem desenvolvidas 

na interface. 

No modelo conceitual baseado em objetos se vale da idéia de que um  sistema de 

informação pode prover funcionalidades semelhantes a ferramentas do mundo real, como por 

exemplo a planilha eletrônica que é um objeto semelhante a um livro caixa (PREECE, 2005). 

No contexto de sistemas de informação voltados a ambientes virtuais de aprendizagem 

observa-se que a predominância da utilização do modelo baseado nas atividades de : 

conversação, manipulação, navegação, exploração e pesquisa. 

Nos sistemas AVA, nas atividades de manipulação e navegação, destaca-se a 

necessidade do uso de uma interface de manipulação direta para os objetos de 

informação/aprendizagem. Segundo Shneiderman (2010) , estes sistemas de informação 

educacionais ao  conceberem e disponibilizarem estes objetos de informação/aprendizagem 

para uso dos educandos deverão ser  atendidos pelo menos  (três) 3 propriedades 

fundamentais de manipulação/navegação : 

 (1) Apresentar de forma continuada  e de maneira representativa os objetos  

     de informação/aprendizagem e respectivamente as suas ações de interesse  

     sobre eles; 

 

 (2) Reverter rapidamente as ações incrementadas sobre o objetos de interesse, 

 oferecendo um feedback imediato da reversão; 
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(3) Disponibilizar alternativas de substituição de comandos inseridos no  

 sistema através da digitação(teclado) por ação alternativas de apontar 

 e manipular diretamente os objetos de interesse de informação/aprendizagem. 

 

Conforme pesquisa acadêmica realizada durante a disciplina IHC (RELATÓRIO, 

2010), com pessoas deficientes visuais e que fazem uso continuado do ambiente web e que 

também utilizam ambientes virtuais de aprendizagem, existem dificuldades de usabilidade 

durante a navegação/manipulação dentro destes ambientes e que impactam na aceitabilidade 

destes sistemas por parte desta população, das quais pode ser destacadas as seguintes 

necessidades: 

(1) Falta de estrutura das páginas (ausência de padrões); 

 

(2) Falta de opção para ir direto ao conteúdo principal 

 (necessidade de manipulação direta); 

 

(3)Ausência de equivalente textual (textos descritores) em componentes  

       não textuais (imagens/pdf/ppt). 

 

Conforme pode ser evidenciado através das principais necessidades levantadas na 

pesquisa realizada junto as pessoas com deficiência visual, e diante das possibilidades da 

manipulação direta de objetos proporcionado pelo uso de dispositivos multi-touch , espera-se 

que os sistemas de informação que sejam concebidos atendendo as recomendações de 

acessibilidade e que simultaneamente façam uso da interação com superfícies multi-touch,  

possam facilitar as atividades de manipulação e navegação das pessoas com deficiência visual 

e favoreçam uma maior aceitabilidade destas pessoas dos sistemas de informação voltados ao 

ensino a distância pela web.  

3.7 AS TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS DO AMBIENTE MULTI-TOUCH 

De acordo com Han (2005) multi-touch é uma tecnologia de interação humano-

computador que consiste de superfície tátil (sensível ao toque) dispostas em mesas ou paredes 

interativas que reconhece múltiplos contatos de um mesmo usuário ou de vários usuários 

interagindo com o mesmo computador. 

Uma tela multi-touch reconhece múltiplos pontos de interação simultâneos, 

frequentemente incluindo também a identificação da pressão de cada um independentemente, 

assim como a sua posição. Isso permite gestos e interação através do uso de vários dedos ou 

das mãos, aumentando a qualidade (desempenho) da utilização da tela, contribuindo para uma 
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manipulação direta de objetos através de gestos intuitivos (SCIENTIFIC AMERICA, 2008). 

Existem diversas tecnologias construtivas que se valem de princípios físicos (elétricos, 

acústicos, óticos,térmicos) para captação dos gestos nestas superfícies, em seguida são 

apresentados os princípios destas tecnologias. 

3.7.1 MULTI-TOUCH COM TECNOLOGIA RESISTIVA ( PRINCÍPIO  FÍSICO 

ELÉTRICO) 

Diversas camadas compõem uma tela resistiva e as mais importantes são duas 

camadas finas metálicas que conduzem eletricidade e a camada resistiva separada por um 

pequeno espaço. As camadas metálicas se conectam em um determinado ponto quando algum 

tipo de objeto toca o painel. Desta maneira o painel reage eletricamente como um divisor de 

voltagem, causando mudança na corrente elétrica que é registrado como um evento de toque 

enviado ao controlador para ser processado. 

As telas de tecnologia resistivas possuem a grande vantagem po serem  mais baratas, 

mas oferecem apenas 75% de claridade, podendo ser melhorado para até 85% com a 

utilização de filmes especiais e acabamento de vidro, contudo a camada pode ser danificada 

por objetos afiados. Outra vantagem é que não são afetadas por poeira e água, e são as mais 

comuns hoje em dia (SOUZA, 2010). 

3.7.2 MULTI-TOUCH COM  TECNOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE ONDA ACÚSTICA ( 

PRINCÍPIO  FÍSICO ACÚSTICO) 

A tecnologia de onda acústica (Surface Acoustic Wave – SAW) é uma tecnologia que 

utiliza ondas  sobre o painel. Ao ocorrer o toque, uma parte da onda é absorvida. Essa 

alteração é registrada como a posição do toque e então o evento é enviado ao controlador para 

ser processado. Esse tipo de superfície pode ser danificado por elementos naturais como 

poeira e água (SOUZA, 2010).  

3.7.3 MULTI-TOUCH COM  TECNOLOGIA INFRAVERMELHA ( PRINCÍPIO  FÍSICO 

TÉRMICO/ÓTICO) 

A tela sensível ao toque por infravermelho pode utilizar dois diferentes métodos. Um 

deles utiliza o princípio da mudança de temperatura na superfície de resistência, que é um 
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método lento e exige mãos quentes. O outro método é um vetor de sensores infravermelhos 

alinhados horizontal e verticalmente que detectam a interrupção de um raio modulado perto 

da superfície da tela. Estes tipos de sensores são os mais duráveis e são utilizados em 

aplicações militares que necessitam desse tipo de tecnologia ( SOUZA, 2010). 

3.7.4 MULTI-TOUCH COM  TECNOLOGIA FRUSTRATED TOTAL INTERNAL 

REFLETION ( PRINCÍPIO  FÍSICO ÓTICO) 

A tela sensível ao toque por este dispositivo ótico que utiliza o princípio da refração 

interna total para preencher um meio refrativo com luz. Quando um dedo ou algum objeto é 

pressionado contra a superfície, a refração de luz interna é interrompida, fazendo a luz ser 

refletida fora do meio, tornando-a visível a câmera detrás do meio (KIM et al., 2007). 

3.7.5 MULTI-TOUCH COM  TECNOLOGIA CAPACITIVA ( PRINCÍPIO  FÍSICO 

ELÉTRICO) 

A tela sensível ao toque por este dispositivo elétrico é feita por um material especial, 

geralmente óxido de tinidium que conduz corrente contínua ao sensor. Deste modo o sensor 

exibe um campo de elétrons precisamente controlados tanto na horizontal quanto na vertical  

atingindo uma capacitância. O corpo humano também é um dispositivo elétrico que contém 

elétrons guardados e por isso exibe também uma capacitância. Quando a capacitância normal 

do sensor do painel (estado inicial) é alterada por outro campo de capacitância, por exemplo o 

dedo de alguém, os circuitos eletrônicos localizados nos cantos dos painéis medem essa 

distorção no formato de onda características do campo referido e mandam a informação para 

o controlador para ser processado. Este tipo de dispositivo tem uma definição muito boa e não 

é afetado por elementos naturais. 

Um exemplo da utilização desta tecnologia está no Iphone onde a sua tela sensível ao 

toque HVGA (320×480 px em 160 ppi) com vidro de qualidade óptica que  foi especialmente 

criada para ser usada com um dedo, ou múltiplos dedos para sensibilidade multi-touch,  visto 

que o sistema é sensível apenas à capacitância da pele humana (APPLE, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecr%C3%A3_t%C3%A1ctil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecr%C3%A3_t%C3%A1ctil
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3.8 CARACTERÍSTICAS DA INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR EM 

INTERFACES MULTI-TOUCH 

Devido à evolução das pesquisas em interação com dispositivos eletrônicos e novas 

aplicações voltadas a web 2.0, a interação natural tem recebido bastante atenção da 

comunidade científica conforme Celentano et al. (2008).  

Conforme Futurelab (2012): Interação natural (NI, ou Natural Interaction) é 

considerada um conceito, quase ciência, que estuda formas do homem interagir com 

dispositivos eletrônicos através dos (cinco) 5 sentidos do ser humano, seja através de gestos, 

comandos de voz, movimentos e expressões corporais ou  detecção e identificação de partes 

do corpo humano como rosto, mão, polegar, retina, articulações, entre outros. O seu propósito 

é tornar a experiência do usuário mais próxima de contextos e diálogos do cotidiano, sem a 

necessidade de aprendizado de novos procedimentos, comandos, linguagens ou dispositivos 

eletrônicos. O controle de aplicações e sistema pode ser feito de diversas maneiras, entre elas, 

por toque em telas touch, reconhecimento de gestos, de posições específicas, detecção da face 

do usuário ou até mesmo do som emitido por ele. 

Celentano et al. (2008) em seu estudo chama a atenção para o fato de que a 

computação ubíqua e inteligência do ambiente estão instigando a repensar nossas relações 

com os dispositivos de informação (interfaces), tentando superar o tradicional paradigma 

WIMP através de interfaces multimodais e distribuídas. 

Celentano et al.(2008) chama a atenção para o fato do paradigma WIMP está tão bem 

enraizado que muito trabalho ainda tem que ser feito no sentido de encontrar estilos de 

interação mais naturais através da interpretação de gestos que ainda são baseados em um 

ponteiro se movendo em uma área limitada, comandando ações como clicar em um objeto que 

representam programas (aplicação) e documentos (SOUZA, 2010). 

De uma maneira tradicional, operamos um computador utilizando teclado e mouse. 

Em interfaces multi-touch temos a substituição destes pelo toque com os dedos e em múltiplos 

pontos (SOUZA, 2010). 

Matsumoto et al. (2007) em seu estudo chama a atenção para a complexidade da 

interpretação de gestos pela interface, pois é necessário identificar não  somente pontos únicos 

de contato estático mas também pontos de contato dinâmicos, como é o caso do análogo a um 

clique de mouse que pode ser visto apenas como o pressionamento em um ponto seguido da 

retirada do ponto de contato (SOUZA, 2010). 
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Esta complexidade da interpretação dos gestos pela interface se fundamenta em fatos  

como o de apesar da linguagem de gestos ser independente da tecnologia escolhida, um 

número de limitações é imposto quando a escolha de uma tecnologia é feita. Por exemplo, o 

número máximo de pontos de contato reconhecidos, ou a precisão do rastreamento ao longo 

da borda da superfície. 

Conforme Celentano et al.(2008), uma das desvantagens do uso do paradigma WIMP 

é a falta de correspondência visual entre a visão do usuário e o ponteiro, desta maneira o 

resultado da mão do usuário, no caso o uso do mouse, é diferente do que é percebido na tela. 

Desta maneira, o uso de telas sensíveis ao toque podem ser uma solução parcial para este tipo 

de situação, porém a tecnologia atual limita a sua generalização. 

O significado do gesto é definido pela dinâmica de sua evolução. Variações ocorridas 

durante sua execução pode ser interpretado pela interface como mudança em seu significado. 

Por exemplo, desenhar uma forma da direita para esquerda ou invés de desenhar da esquerda 

para direita pode levar o usuário a resultados diferentes devido a interpretação errônea da 

interface. Desta maneira quanto maior for a flexibilidade da linguagem do gesto maior as 

chances de haver uma má interpretação da interface e por consequência um maior número de 

erros na interação (CELENTANO et al., 2008). 

A precisão para modelos multi-touch, é fator que limita o seu uso, conforme estudo de 

Everitt et al., (2005) os elementos de interface usados tradicionalmente para uso com mouse 

necessitam de modificações significativas para uso com os dedos. A resolução de um dedo 

(quando comparado ao de um ponteiro de um mouse) é dispersa. Quando acontece a interação 

com componentes desenhados para interação com o mouse utilizando o dedo muitos 

problemas são observados. Os dedos das pessoas são de tamanhos variados causando 

problemas de mira para pessoas com dedos maiores. 

Para Matsumoto et al. ( 2007)  a manipulação direta por toque cria dificuldades de 

oclusão, que torna as interfaces tradicionais menos usáveis. Os dedos ocluem o texto de itens 

de menus ou os botões os quais estão pressionando, tornando necessário o uso do local do 

texto ligeiramente diferente de onde o usuário toca, ao contrário do uso com o mouse onde o 

usuário clica diretamente sobre o texto.  

Schedlbauer (2007) realizou um experimento em ambiente multi-touch utilizando uma 

tela de 15” da Elo Touch Systems com (oito) 8 participantes destros com visão normal, e 

obteve que na manipulação de objetos em telas sensíveis ao toque quanto menor fosse o 

objeto de manipulação e quanto  maior a complexidade da tarefa, maior será o tempo de 
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manipulação e maior a taxa de erros. 

3.8.1 PREFERÊNCIA DE GESTOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO 

USO DE INTERFACES MULTI-TOUCH 

As telas sensíveis ao toque já não são mais raras como antes, de modo que as 

interfaces  destas superfícies multi-touch agora estão presentes em uma ampla variedade de 

tecnologias diárias, incluindo dispositivos móveis, computadores pessoais, e quiosques 

públicos. Como estas telas sensíveis ao toque estão se tornando cada dia mais uma interface 

principal de IHC, é fundamental que elas sejam utilizáveis em todo o seu potencial pelas 

pessoas, incluindo os deficientes visuais. 

 Pesquisa realizada pelo DUB Group – Design Use Build  Group – 

Universidade de Washigton, junto a usuários que utilizam com frequencia os ambientes  

multi-touch, revelou que a população de usuários deficientes visuais apresenta um 

comportamento diferenciado ao  fazerem uso desses dispositivos quando comparadas com a 

população vidente submetida às mesmas condições  de utilização (KANE et al., 2011).  O 

DUB Group em um estudo prático junto à  população deficiente visual identificou também 

que existem (quatro) 4 gestos básicos de toque que são naturalmente utilizados pelos DV ao 

fazerem uso de superfícies multi-touch durante a interação IHC (BIRGHAM et al., 2008). 

 Diante das constatações do DUB Group e das necessidades de uso identificadas 

no Relatório do Projeto de Pesquisa realizado para a disciplina Interação Humano – 

Computador (IN-1114) da Pós-Graduação do CIN/UFPE, Acessibilidade Web para Deficiente 

Visuais (Amadeus) (RELATÓRIO, 2010), e registrado também no Apêndice C – Entrevista 

com Usuarios, em Chalegre (2011), no qual  entre outras necessidades é destacado o requisito 

de se ter um acesso mais direto ao conteúdo informacional durante a navegação dos cursos em 

EAD; surgiu a proposição deste trabalho que é a utilização habitual e padronizada de 

interfaces multi-touch como meio de  interação entre o sujeito deficiente visual e Sistemas 

Web de Ensino a Distância. 

  Unindo-se a motivação para o uso habitual desse meio de interação com o 

design de telas dentro dos princípios de acessibilidade (WAI, 2008), espera-se que ocorra  

uma queda no tempo de acesso do usuário deficiente visual ao conteúdo didático 

disponibilizado por esses ambientes virtuais de ensino e por consequência um melhor 

desempenho dentro do processo de ensino/aprendizagem. 
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 A partir do estudo exploratório desenvolvido por Kane et al. (2011), sobre o 

uso de gestos por deficientes visuais em superfícies multi-touch e a compreensão de suas 

preferências e desempenho, foram obtidos os princípios específicos que norteiam as 

recomendações do Design GUIDANCE proposto para a construção de interfaces multi-touch 

para Sistemas Web EAD com acessibilidade, descrito neste trabalho. 

 Esse estudo referencial desenvolvido por Kane et al. (2011) foi fundamentado 

em três linhas investigativas: a primeira identificou os princípios das interfaces de usuários 

cegos baseada em gestos; a  segunda  observou a percepção espacial e o desenho 

desenvolvido por pessoas cegas; e a terceira linha identificou a participação de pessoas cegas 

no design dos gestos na concepção de  sistemas multi-touch. Durante essa pesquisa, foram 

desenvolvidas duas investigações exploratórias com usuários comparando como as pessoas 

cegas e pessoas normovisuais usam gestos em tela touch screen. Primeiro, foi realizado um 

estudo de elicitação de gestos no qual (dez)10 cegos e (dez)10 pessoas que enxergam criariam 

de maneira livre gestos para realizar tarefas comuns de computação em um tablet PC. Em 

segundo lugar, foi realizado um estudo de desempenho em que os mesmos participantes, 

cegos e videntes, realizaram um conjunto de gestos padronizados para comparação de 

desempenho. Com os resultados obtidos nesta pesquisa foram propostas  novas diretivas ( 

Design GUIDANCE) para uso no desenvolvimento de  interfaces de tela sensíveis ao toque e 

com acessibilidade. 

3.8.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS TRABALHOS EXPLORATÓRIOS  SOBRE O USO 

DE INTERFACES SENSÍVEIS AO TOQUE POR PESSOAS DEFICIENTES VISUAIS 

Conforme relatado por Kane et al. (2011), desde a criação dos primeiros sistemas de 

telas sensíveis ao toque, tem sido uma preocupação da comunidade científica a busca para 

proporcionar às pessoas cegas o acesso a esses dispositivos. 

Historicamente, o trabalho de Buxton et al. (1985), introduziu os primeiros estudos 

sobre a interação humano-computador  através de superfícies sensíveis ao toque relatando 

suas questões e técnicas e comparando  as vantagens e desvantagens com outros  dispositivos 

de entrada como o mouse e o  joystick.  Ao mesmo tempo que apresentou esses estudos 

iniciais sobre o novo tipo de dispositivo, o Professor William Buxton  identificou o  seu 

potencial de uso universal promovendo um painel na Conferência CHI´86 com outros 

estudiosos na área,  discutindo as questões de acessibilidade em torno do uso de  interfaces 
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sensíveis ao toque pela população deficiente, entre eles os deficientes visuais (BUXTON et al. 

1986). Na década de 1990, o surgimento de quiosques com painéis tácteis em lugares públicos 

tais como aeroportos e shopping centers suscitou  mais uma vez a investigação de como o 

hardware das telas sensíveis ao toque poderiam ser mais acessíveis, através de estudos 

realizados por  Vanderheiden (1996), os quais sugeriram alterações para torná-los mais 

acessíveis através da mudanças no layout, alteração na forma de operar e do uso de 

sintetizadores de voz na construção desses quiosques, bem como mais adiante, ampliou o 

trabalho de forma generalizada,  propondo a melhoria de interfaces em dispositivos 

eletrônicos, através do uso do modelo EZ Access(“easy access”), que sugere a colocação de 

botões padronizados para serem rapidamente reconhecidos pelos usuários deficientes visuais, 

permitindo melhorar o uso de ajuda e da navegação na listagem das opções , além da inclusão 

de sons padrão para reconhecimento das ações sobre objetos selecionados, ampliando a 

usabilidade desses dispositivos (LAW et al., 2000). Nos últimos anos, pesquisadores têm 

proposto diversas técnicas de interação acessíveis voltadas para telas sensíveis ao toque para 

dispositivos, e os fabricantes desses equipamentos começaram a incorporar software leitor de 

tela em seus dispositivos móveis, por exemplo, VoiceOver (VOICEOVER , 2012), Yes-Free 

Shell (GOOGLE, 2012) e Mobile Speak para Windows Mobile (MICROSOFT, 2012). 

Como exemplos destas técnicas acessíveis a literatura assistiva destaca: 

O  “No-Look Notes”  (ABOWD et  al., 2010)  apresenta uma interface para telefones 

móveis com telas sensíveis ao toque, que possibilita entrar com textos através de um arranjo 

de caracteres em volta da tela dividida em (oito) 8 regiões fixas de modo que o usuário tem 

acesso às letras através de toques  sem utilizar o formato tradicional de teclado QWERTY. 

O “NavTouch”, outra técnica, conforme Gonalves et al. (2008), é  um dispositivo 

touch-screen que se baseia nos gestos e na entrada de texto como formas de interação. Nesse 

dispositivo as letras do alfabeto são reordenadas para que no inicio de cada linha apareça uma 

vogal seguida de outras letras até que a próxima vogal apareça seguindo a ordem. O touch-

screen possui ações especiais em cada canto da tela com comandos como o ‘ok’ e o ‘erase’, 

além de aceitar movimentos direcionais para efetuar a navegação entre as letras do alfabeto. 

Esse tipo de abordagem permite aos usuários escolher os caminhos mais curtos até as letras 

desejadas, diminuindo o número de erros devido ao feedback auditivo,  aumentando  a 

velocidade de escrita devido à sua navegação intuitiva e eliminando a complexidade de 

associar uma tecla às diferentes letras, também substituindo o uso do QWERTY. 

Em outro contexto, tem-se as técnicas apresentadas nos trabalhos do Professor Jaime 
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Sánchez do Departamento de Ciência da Computação da Universidade do Chile. O primeiro 

(AGUAYO et al. 2006) foi voltado ao uso de Messenger em dispositivos Pocket PC , onde o 

software considera um sistema de mensagens instantâneas para favorecer à interação de 

usuários cegos com qualquer outro usuário conectado à rede. A implementação dos módulos 

de entrada / saída foi adaptada para a criação de um teclado virtual com (nove) 9 - botões em 

associação com o uso Text-to-Speech Technology (TTS). Como resultado, a integração dos 

módulos projetados no sistema de comunicação móvel ajudou a criar um sistema de 

mensagens (Messenger) especialmente adaptadas para pessoas com deficiência visual. A 

segunda técnica voltada ao uso de uma ferramenta assistiva para a organização e orientação 

de pessoas cegas em viagens de metrô do Chile, desenvolvido para o Pocket PC utilizando o 

software mBN (Mobile Blind Navegation) (MAUREIRA et al., 2006). 

Enquanto alguns dos sistemas propostos anteriormente, como a técnica de “Falar com 

a  ponta do dedo” (VANDERHEIDEN, 1996)  e a técnica  do “Tablet Tátil Falante” 

(LANDUA et al., 2003) utilizaram hardware fisicamente adaptados, a maioria dos outros 

sistemas tem usado apenas software  para permitir interações acessíveis em uma tela sensível 

ao toque, normalmente aceitando gestos como entrada e proporcionando fala e sons audíveis 

como saída.  

3.8.3 TAXONOMIA PARA DESCRIÇÃO DE NAVEGAÇÃO DE PESSOAS 

DEFICIENTES VISUAIS EM SUPERFÍCIES SENSÌVEIS AO TOQUE SEGUNDO 

KANE ET AL.(2011) 

Apesar da diversidade de dispositivos com telas sensíveis ao toque que foram 

adaptados para uso por pessoas cegas, a maioria deles tem utilizado um pequeno conjunto 

básico de técnicas de interação . Como ainda não foi publicada uma taxonomia formal para 

estas interfaces, Kane et al. (2011) se referem a essas técnicas  de interação com a seguinte 

classificação para navegação : “Menu Browsing” - navegação em menus, “Discrete Gesture” - 

navegação em gestos discretos, e  “Fixed Regions” – navegação em regiões fixas. Essas 

técnicas são descritas de forma sucinta em seguida. 

3.8.3.1  USO DA TÉCNICA DE NAVEGAÇÃO “MENU BROWSWER” EM TELAS 

MULTI-TOUCH POR PESSOAS DEFICIENTES VISUAIS 

Na navegação em menus, o usuário deficiente visual move um cursor através de uma 
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lista de itens do menu e recebe o feedback em forma de fala com a áudio descrição de cada 

item por onde o cursos passou. O usuário ao ouvir o item que deseja executa um segundo 

gesto para acionar o item que deseja selecionar. Os itens do menu podem ser definidos 

espacialmente em toda a superfície da tela, seja em seu arranjo original ou rearranjada para 

otimizar a exploração não-visual. Conforme apresentado no histórico de trabalhos 

desenvolvidos para estudos do uso de superfícies sensíveis ao toque por deficientes visuais 

apresentados na seção 3.8.2, encontram-se exemplos de Sistemas desenvolvidos que utilizam 

o princípio da técnica – Menu Browser : “Talking Fingertip Technique” – Falar com a ponta 

dos dedos – (VANDERHEIDEN, 1996),  Slide Rule – Regra de Deslize – (BIRGHAN et al. 

2008), Earpod – Navegador Audio/Toque (BALAKRISHNAN et al., 2007), NavTouch – 

Texto por toques (GONALVES et al., 2008) , No-Look Notes – Anotações sem olhar 

(ABOWD et  al., 2010), e a técnica de navegação utilizada no leitor de telas – VoiceOver 

(VOICEOVER, 2012).   

  

Figura 3. 4 – Exemplo de Tela tipo "Menu Browser” do Earpod (BALAKRISHNAN et al., 2007). 

3.8.3.2  USO DA TÉCNICA DE NAVEGAÇÃO “DISCRETE GESTURE” EM TELAS 

MULTI-TOUCH POR PESSOAS DEFICIENTES VISUAIS 

Outra solução de navegação em telas sensíveis ao toque propõem  aplicações que 

utilizam uma série de gestos simples (discretos) para executar ações. O uso de gestos pré-

definidos ,como por exemplo, deslizar com pressão um dedo sobre a superfície em uma 

direção específica ou desenhar com o dedo uma forma pré-definida (círculo, triangulo, 

retangulo, entre outras), ou arrastar o dedo de cima para baixo sobre a tela e mudar a música 

em um music-play.  Sistemas que utilizam este princípio de navegação por gestos discretos 

são por exemplo : Adaptative Blind Interaction (EVREINOV et al., 2006), mBN - Mobile 
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Blind Navegation (MAUREIRA et al., 2006), Gestural Music Play (BREWSTER et al., 

2008), e a técnica de navegação utilizada pelo leitor de telas Eyes-Free Shell for Android 

(GOOGLE , 2012). 

 

Figura 3. 5 - Exemplo de Tela tipo “Discrete Gesture” do Adaptative Blind Interaction (EVREINOV et al. 2006). 

3.8.3.3  USO DA TÉCNICA DE NAVEGAÇÃO “FIXED GESTURE” EM TELAS MULTI-

TOUCH POR PESSOAS DEFICIENTES VISUAIS 

Outras aplicações multi-touch desenvolvidas com princípios de acessibilidade utilizam 

a técnica de mapear regiões específicas da tela para executar funções pré-definidas, ou seja é 

como se a tela  de fato tivesse um conjunto de botões  fixos. Nessas aplicações, o usuário 

inicia uma ação através da realização de um determinado gesto sobre a região da tela pré-

concebida para executar esta ação.Um exemplo de um sistema que utiliza esse tipo de 

navegação é Mobile Messenger for the Blind (AGUAYO et al., 2006) e o leitor de telas da 

Microsoft Mobile Speak for Windows Mobile (MICROSOFT, 2012). 
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Figura 3. 6 - Exemplo de Tela tipo “Fixed Gesture”Mobile Messenger for the Blind (AGUAYO et al. 2006). 

3.8.4 CAPACIDADE SENSORIAL AGUÇADA DA PESSOA DEFICIENTE VISUAL 

PARA REALIZAR GESTOS E DESENHAR FORMAS EM TELAS 

Conforme Kane et al. (2011) como as interfaces de tela sensível ao toque se tornaram 

mais comuns, é muito importante que seja fornecido nessas interfaces acesso igual para as 

pessoas cegas. No entanto, em muitos casos, as interfaces baseados em telas  sensíveis ao 

toque, podem de fato, ser preferidas pelas pessoas do que as aquelas que usam botões fixos, 

mesmo por  pessoas cegas. Pesquisas anteriores mostraram que as pessoas deficientes visuais, 

mesmo aqueles que já nasceram cegas, podem ter substanciais habilidades espaciais e táteis. 

Estudos confirmam que as pessoas cegas usam as regiões do cérebro destinadas para o 

processamento visual durante a leitura Braille e também para executar outras tarefas espaciais 

(DEIBER et al., 1996). Outros estudos têm mostrado que tanto o cego precoce (os cegos que 

já  nasceram ou tornaram-se em idade precoce) e os cegos tardios (aqueles que tornaram-se 

cegos mais recentemente) têm maior sensibilidade tátil em seus dedos do que as pessoas com 

visão normal (GOLDREICH et al., 2003); (HAMILTON et al., 2000), e que os cegos-tardios 

adultos podem traçar formas táteis de maneira mais rápida e precisa do que os adultos 

videntes (BRACKETT et al., 2003). 

Vários estudos também avaliaram a capacidade das pessoas cegas para desenhar ou 

traçar formas usando várias tecnologias. Kamel et al. (2000) realizaram um estudo em que os 

usuários cegos desenharam formas usando tanto um papel tátil e um teclado com um 

programa de desenho baseado em grade. Brewster et al. (2008) combinaram  um controlador 

háptico com  feedback de áudio para permitir aos cegos identificarem formas simples. 

Essas pesquisas relatadas confirmam que as pessoas cegas são capazes de realizar 
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gestos e desenhar formas na tela, e sugerem que os gestos podem de fato ser um método de 

interação eficazes para pessoas cegas. 

3.8.5 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA DEFICIENTE VISUAL NO 

PROCESSO DO DESIGN DE SISTEMAS COM INTERAÇÃO MULTI-TOUCH  

De acordo com Kane et al.(2011), uma outra limitação para acessibilidade das 

aplicações que utilizam telas sensíveis ao toque  é a falta de participação do usuário cego 

durante seu desenvolvimento. Embora alguns pesquisadores tenham incorporado o feedback 

do usuário cego no design de sistemas acessíveis para telas sensíveis ao toque, como por 

exemplo, na concepção do No-Look Notes (ABOWD et al., 2010), e do Slide Rule 

(BIRGHAM et al, 2008), existe ainda,contudo, uma grande maioria dos sistemas muti-touch  

em que seus gestos são, ainda em grande parte, concebidos exclusivamente pela percepção 

isolada dos designers. No entanto, pesquisas anteriores mostraram que os usuários cegos na 

maioria das vezes preferem utilizar gestos que foram criados por grupos de potenciais  

usuários cegos  do que aqueles criados por um único designer isoladamente (MORRIS et al., 

2010). 

Nos trabalhos desenvolvidos por Baudel et al. (1993) e Gutwin et al. (2006), cada 

conjunto de gestos foi baseado na observação dos movimentos realizados pelos usuários 

cegos, enquanto o trabalho de Epps et al. (2006) fez a elicitação do gestos auxiliando o 

usuário através de sugestões com ações planejadas de tarefas a serem realizadas em um 

computador. No entanto, Morris et al. (2009) usaram a abordagem de design participativo 

para criar um conjunto de gestos que foram definidos pelos usuários. Nesse estudo, os 

participantes foram apresentados a realização de uma ação esperada (programada) e também 

foram solicitados para demonstrar gestos que realizariam aquela  ação se a fizesse sozinhos. 

O estudo de elicitação de gestos proposto por Kane et al. (2011) foi baseado nestes 

métodos introduzidos por Morris et al. (2009).Contudo, o estudo de Morris et al. (2009) teve o 

foco em interações visuais em toque de telas somente para usuários com visão (videntes), 

enquanto o estudo de Kane et al. (2011) foi mais abrangente, analisando as preferências de 

gestos de participantes  tanto aqueles cegos como os videntes. 
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3.8.6 A CONSTATAÇÃO DA PREFERÊNCIA E DO  DESEMPENHO DIFERENCIADO  

NO USO DE GESTOS EM SUPERFÍCIES SENSÍVEIS AO TOQUE ENTRE PESSOAS 

VIDENTES E PESSOAS DEFICIENTES VISUAIS 

O objetivo maior da pesquisa de Kane et al. (2011)  foi a identificação de elementos 

necessários para a orientação do design de aplicativos que utilizam interfaces com telas 

sensíveis ao toque, a promover o desenvolvimento destes aplicativos que atendam os 

requisitos de acessibilidade, através do uso de técnicas de interação que consideram tanto as 

pessoas cegas como as pessoas com visão.  

Esse estudo investigou duas questões principais: a primeira questão levantada partiu 

da premissa de que pessoas cegas diante de superfícies sensíveis ao toque realizam de forma 

natural gestos diferentes daqueles que as pessoas providas de visão, ou seja esta população 

possui um conjunto de gestos próprios; uma segunda questão referiu-se a hipótese de que 

essas pessoas cegas também tendem a realizar gestos diferentes do que as pessoas que 

enxergam, quando submetidas  à execução de situações semelhantes. 

Em resposta à primeira questão, o estudo constatou que realmente existem diferenças 

significativas nos gestos escolhidos pelos participantes cegos em relação aos participantes 

videntes.  

Os participantes cegos durante o estudo mostraram fortes preferências por gestos que 

usam os cantos da tela e/ou uso de suas bordas (as laterais da tela), como também  tendem a 

usar simultaneamente mais de um dedo  durante a interação. Além disso, quando os 

participantes cegos são solicitados a criar gestos espontâneos a partir de sugestão de 

atividades de interação, foi observada a existência de dois comportamentos comuns: um 

primeiro que  utiliza como apoio um segundo dedo durante a criação do  gesto ou utiliza a 

própria mão como apoio para fazer a interação; uma segunda prática realizada por eles é a de 

tocar em áreas da tela que correspondem às regiões de um teclado QWERTY. Curiosamente, 

estes gestos foram utilizados pela  maioria de participantes cegos durante o desenvolvimento 

desse estudo, incluindo aqueles  participantes cegos que já tinham experiência com ambientes 

touch-screen. Embora ainda não se saiba precisar se esses gestos são realmente úteis ou 

eficientes para eles durante o uso em uma aplicação do mundo real, essa  constatação de Kane 

et al. (2011) sugere que há  um grande potencial de utilização destes gestos em uma aplicação 

com acessibilidade. 

Em resposta à segunda questão, o estudo de Kane et al. (2011)  identificou uma série 
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de características de desempenho que diferenciam os gestos produzidos por pessoas cegas 

daqueles produzidos por pessoas que enxergam. Os gestos produzidos pelos participantes 

cegos eram espacialmente maiores em uso de área, de desempenho mais lento, e contou com 

uma  maior variação de tamanho do que os gestos produzidos pelos participantes videntes. 

Embora algumas dessas diferenças pareçam ser intuitivas, o estudo permitiu identificar  de 

forma quantitativa essas diferenças através de dados de desempenho reais, aprofundando a 

compreensão de como as pessoas cegas executam  gestos diante de superfícies multi-touch. 

Várias métricas importantes relacionadas com o desempenho de gestos por pessoas cegas 

foram realizadas, incluindo a precisão de localização, o encerramento, a forma e estabilidade 

na  execução das linhas desenhadas por eles. Esses fatos têm um impacto significativo no 

entendimento de como os gestos desenhados por pessoas cegas podem parecer diferentes com 

relação aqueles gestos desenvolvidos por pessoas que enxergam, sendo esta a primeira vez 

que essas características foram discutidas e medidas em relação à maneira de como as pessoas 

cegas executam gestos diante de superfícies  multi-touch. 

Um outro resultado relevante constatado durante esse estudo é que, segundo o 

depoimento de alguns participantes cegos, eles não sabiam como realizar alguns dos gestos 

solicitados no protocolo, incluindo desenhar letras, números e outros símbolos. Além disso, 

alguns participantes cegos que conheciam esses símbolos, por vezes relataram que outros 

cegos poderiam não conhecê-los. Conforme conclusões de Kane et al. (2011)  esta evidência 

citada não é surpreendente se considerado que muitas pessoas cegas nunca aprenderam a 

escrever, mas ao mesmo tempo é uma consideração muito importante, pois  não é uma 

conclusão óbvia ao se escolher gestos para serem usados no desenvolvimento de um 

aplicativo multi-touch com acessibilidade. 

Como as telas sensíveis ao toque, atualmente, são  uma das formas comuns de 

interação humana com computadores, desta maneira, não é somente importante o fato das  

pessoas cegas terem acesso a elas, mas também que possam fazer  uso de forma  eficiente e 

eficaz. O  estudo desenvolvido por Kane et al. (2011) forneceu um conjunto de novas 

informações, de como as pessoas cegas pensam ao interagir com uma tela sensível ao toque, e 

sobre como elas realizam gestos diante destas telas,  em comparação com uma pessoa com 

visão, o que possibilitou um melhor embasamento para se desenvolver aplicações com 

acessibilidade que utilizam  a interação multi-touch.  
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3.8.7 A  IDENTIFICAÇÃO DE UM PADRÃO DE NAVEGAÇÃO PARA DEFICIENTES 

VISUAIS EM SUPERFÍCIES MULTI-TOUCH – REGRAS DE DESLIZAMENTO 

Conforme Birgham et al. (2008), muitas  aplicações que fazem uso de  telas sensíveis 

ao toque podem apresentar barreiras significativas de uso  para o usuário cego devido à 

ausência de acessibilidade. A maioria dessas telas sensíveis ao toque projetadas por designers 

hoje em dia não oferecem resposta  audível ou mesmo tátil durante a interação IHC, tornando 

muito difícil ou mesmo  impossível para o usuário cego localizar os itens de trabalho na tela. 

 Devido a estas dificuldades, o usuário cego necessita do apoio de pessoas videntes 

que apontem para ele a localização desses objetos nessas telas, podendo ser necessário 

alternativamente e se disponível, o uso de uma interface especialmente adaptada para ele, 

conforme descrito a seguir, ou na pior hipótese, este usuário pode vir a ser completamente 

incapaz de utilizar este dispositivo na forma em que se encontra. 

Muito embora algumas tecnologias de apoio – tecnologias assistivas -  possam 

melhorar a acessibilidade das tela sensíveis ao toque, essas tecnologias geralmente exigem  a 

presença  de hardware adicional, como por exemplo a solução adotada no trabalho de 

Vanderheiden (1996) : ” Falar com a  ponta do dedo”  ou, quando muito, fornecem ao usuário 

cego apenas um uso limitado das telas sensíveis  ao toque, como por exemplo, o uso do leitor 

de tela Mobile Speak Pocket (CODEFACTORY, 2012 ) que faz uso de regiões fixas da tela 

para promover a interação com o usuário cego. Assim, de uma maneira geral, a grande 

maioria das interfaces de tela sensível ao toque apresenta-se com pouca ou nenhuma 

acessibilidade. 

  Foi em resposta a estas limitações que Birgham et al. (2008)  desenvolveram um 

estudo para a definição de uma “Regra de Deslizamento” (Slide Ruler) que possibilitasse a 

pessoa cega tirar um melhor proveito  diante de superfícies multi-touch quando no uso de 

qualquer equipamento que tivesse esta tecnologia. Esta “Regra de Deslizamento” consiste de 

um conjunto de técnicas de interação acessíveis no uso de telas sensiveis ao toque multi-

touch. “A Regra de Deslizamento” fornece uma interface completamente não-visual que 

acrescenta a uma tela sensível ao toque um "falar" que a dota de acessibilidade para as 

pessoas cegas. Essa regra nada mais é que o  uso de um conjunto de quatro gestos básicos  

que podem ser utilizados por usuários cegos em qualquer superfície com este tipo de  

interação. Estes gestos permitem as seguintes ações básicas de navegação : 
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 (1) a varredura dos itens dentro de uma lista, através da navegação 

 com um toque de um dedo sobre cada item percebida pelo usuário 

 cego pela leitura do item realizada através da interface audível  

(leitor de tela ou similar); 

 

 (2) Através do toque efetuado por um segundo dedo 

  O usuário cego seleciona um  item de interesse dentro desta lista; 

 

 (3) Para  caminhar nesta tela o usuário cego  arrasta  um dedo 

em qualquer das (quatro) 4 direções  para mudar de página, 

 seguir ou voltar  em sua navegação; e 

 

(4) opcionalmente, um gesto em forma da letra “L” sobre a tela  pode 

 ser utilizado  para o usuário cego entrar na hierarquia do conteúdo do item 

 selecionado na lista. 

 

Essa  Regra de Deslizamento (Slide Ruler),  requer apenas o uso de uma tela multi-

touch padrão e a existência de uma saída de áudio(leitor de tela ou similar), não sendo 

necessário  mais nenhum hardware adicional  conforme pode ser visualizado na Figura 3.7 

para a Regra de Deslizamento.  

 

Figura 3. 7 – Regras de Deslizamento para Pessoa Cega em superfícies multi-touch. Fonte:Birgham et al. (2008). 

3.8.8 IDENTIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DE INTERFACES MULTI-

TOUCH POR PESSOAS DEFICIENTES VISUAIS  EM AMBIENTES VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM 

Diante das fundamentações levantadas neste capítulo,  infere-se que ao serem levados 

em consideração os trabalhos apresentados,  fica evidenciado a importância dos resultados do 

estudo de Kane et al. (2011), que foram voltados ao design assistivo aplicado no 

desenvolvimento de sistemas de informações com interface multi-touch. Por outro lado, 

quando estes resultados se somam aos resultados práticos alcançados com os estudos de 
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Birgham et al. (2008), que apresentou a proposta para uso padronizado de uma Regra de 

Deslizamento (Slide Ruler), fica evidenciada a existência de uma oportunidade adequada para 

que se faça uso de  interfaces IHC do tipo multi-touch na construção ou adaptação de sistemas 

de informação, baseados na web e que implementam sistemas virtuais de ensino a distância. 

Com esta ação, espera-se que estes sistemas interativos voltados a educação a distância 

possam ser usufruídos em sua totalidade pelas pessoas deficientes visuais, em particular 

aquelas com ausência total da visão, razão para o desenvolvimento do estudo em sequência. 

3.9  CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO  

Este capítulo abordou os fundamentos que justificam o uso de telas sensíveis ao toque 

do tipo multi-touch em interfaces IHC. Tais interfaces, apresentam um alto potencial de 

usabilidade por parte da população de deficientes visuais, desde que o seu design seja 

concebido dentro dos princípios de acessibilidade aplicados a este tipo de ambiente interativo. 

O estudo iniciou-se com a apresentação do conceito de interface humano-computador 

com modelagem centrada na pessoa aplicado ao desenvolvimento de sistemas de informação 

do tipo interativo, ou seja, sistemas onde o usuário permuta informações com a máquina de 

modo bidirecional. Em particular, o sujeito deste estudo é o usuário cego que necessita 

interagir com a máquina através de um sistema de informação. 

Na sequência do estudo, apresentou-se o conceito de requisitos não funcionais 

aplicados ao processo de desenvolvimento de software. Neste caso, a sistemas de informação 

interativos e com acessibilidade, utilizando uma interface apropriada ao usuário cego, ou seja, 

que atenda às necessidades específicas de acessibilidade desta população. Por consequência 

espera-se a melhoria de sua usabilidade, ampliando o indicador de aceitabilidade destes 

sistemas por esses usuários especiais. 

 Em seguida, apresentou-se as questões relacionadas com a percepção humana diante 

do ambiente IHC através dos seus sentidos, discorrendo-se sobre a percepção visual versus a 

não visual; enfatizando-se a percepção auditiva e háptica como alternativas fundamentais do 

usuário cego; e os aspectos multimodais do design de interação. 

Com o uso da internet disponível em diversos dispositivos e lugares, o sujeito cego 

necessita ampliar cada vez mais a sua acessibilidade nestes meios, em particular no uso de 

sistemas de informação voltados à web. Baseado nestas premissas, o estudo inseriu o conceito 

de interface humano-computador voltado para web. 
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Em sequência foi destacado o conceito de interface baseada em gestos. Em particular, 

expõe-se os princípios e conceitos das interfaces sensíveis ao toque do tipo multi-touch 

descrevendo-se suas tecnologias e uso atual nos sistemas de informação. 

Foi também apresentado um histórico do desenvolvimento tecnológico das interfaces 

sensíveis ao toque e as tentativas de inclusão de usuários cegos  no uso destas interfaces. 

Por fim, foram apresentados estudos que comprovam a usabilidade destas interfaces 

por parte da população cega, demonstrando suas preferências de gestos e desempenho no uso, 

fatos que fundamentam a proposição de um Design GUIDANCE (Diretriz) de 

desenvolvimento de interfaces multi-touch para uso no design de sistemas de informação 

voltados para web, em particular sistemas virtuais de ensino plenamente acessíveis as pessoas 

cegas. 

O Quadro 3.2 expõe uma sumarização do estudo realizado neste capítulo, com a 

apresentação das fundamentações, justificativas e respectiva bibliografias que referenciou o 

seu desenvolvimento. Este estudo promoveu a base conceitual para o desenvolvimento dos 

capítulos subsequentes. 
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Quadro 3. 2 - Resumo dos Fundamentos para o Design de Sistemas Interativos baseado em Superfícies Sensíveis 

ao Toque Centrado na Pessoa Deficiente Visual. 

Pessoas Deficientes 

Visuais 
Fundamentação  

Justificativa 

Principal 

Abordagem 

Relacionada 

(FONTE) 
A

sp
ec

to
s 

G
er

a
is

 

Utilização do conhecimento do 

Design de Interação a partir da 

disciplina Interface Humano-

Computador no desenvolvimento 

de  interfaces de sistemas 

interativos com a Visão 

Centrada na Pessoa 

 
“O design 
centrado na 
pessoa busca 
colocar as 
pessoas em 
primeiro lugar, 
permitindo 
projetar sistemas 
que as favoreçam 
e que possam ser 
usufruídos por 
elas” 

(HIX et al. , 1993) , 
(PREECE, 2005), 
(SHNEIDERMAN, 2005), 
(MATSUMOTO et al., 2007), 

(SOUZA, 2010), 
(KANE et al., 2011), 
(BENYON, 2011) 

Elicitação de Requisitos 

Qualitativos no Desenvolvimento 

de Um Sistema Interativo 

Centrado na Pessoa Deficiente 

Visual 

 
A relevância dos 
Requisitos Não 
Funcionais (RNF) 
de Acessibilidade, 
Usabilidade e 
Aceitabilidade  

(L10098, 2000), 
 (ISO/IEC 9126-1,2001), 
 (SOMMERVILLE,2004), 
(DDA, 2010), 
(BENYON, 2011) 

Identificação de Modelos 

Conceituais de Interface, 

Percepção, Navegação e a 

Necessidade de Manipulação 

Direta de Objetos pelos Usuários 

Cegos em  Ambientes Virtuais de 

Ensino Baseados na Web 

 
Compreensão 
das habilidades 
perceptuais do 
ser humano no 
design de 
experiências 
multimodais  e do 
desenvolvimento 
da navegação no 
espaço de 
informação com 
foco  nos 
ambientes virtuais 
de ensino , 
utilizando os 
princípios do  
Modelo de Design 
de Interface - 
Web User 
Interface(WUI) 

(HIX et al.,1993), 
(TORRES,2001), 
(BENYON, 2011) 
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A
sp

ec
to

s 

 

E
sp

ec
íf

ic
o
s 

d
o

 A
m

b
ie

n
te

 d
e 

S
u

p
er

fí
ci

es
 

 

S
en

sí
ve

is
 a

o
 T

o
q

u
e 

Tecnologias da Interação Multi-

Touch 

 
Identificação das 
principais 
tecnologias 
construtivas  
utilizadas nas 
superfícies 
sensíveis ao 
toque com 
Interação  Multi-
touch 

(HAN,2005), 
 (KIM et al., 2007), 
(SCIENTIFIC AMERICA, 
2008), 
(SOUZA, 2010), 

Caracteristicas da Interação 

Humano-Computador em 

Superfícies Sensíveis ao Toque 

para Pessoas Cegas 

Apresentar os 
estudos dos 
gestos e 
preferências no 
uso de 
superfícies 
sensíveis ao 
toque pelas 
pessoas cegas 
em contraste com 
as pessoas com 
visão 

BUXTON et al. (1985), 
BUXTON et al.(1986), 
BAUDEL et al. (1993), 
DEIBER et al. (1996). 
VANDERHEIDEN  (1996), 

LAW et al.(2000), 
HAMILTON et al. (2000), 
KAMEL et al. (2000), 
BRACKETT et al. (2003), 
LANDUA et al. (2003), 
GOLDREICH et al. (2003), 
EVERITT et al. (2005), 
AGUAYO et al. (2006), 
EPPS et al., 
EVREINOV et al.(2006), 

GUTWIN et al. (2006), 
MAUREIRA et al.(2006), 
BALAKRISHNAN et al.(2007), 
MATSUMOTO et al.  (2007), 

SCHEDLBAUER (2007), 
BIRGHAM et al.(2008), 
BREWSTER et al.(2008), 
CELENTANO et al. (2008), 
GONALVES et al.(2008), 
MINUTO et al. (2008), 
WAI (2008), 
MORRIS et al. (2009), 
ABOWD et  al.(2010), 
SOUZA (2010), 
RELATÓRIO (2010), 
KANE et. al.  (2011) 

 

Padrão de navegação para 

deficientes visuais em 

superfícies multi-touch a partir 

de Regras  Básicas de 

Deslizamento  

Uso de regra de 
deslizamento 
(Slide Ruler) para 
permitir uma 
ampliação da 
acessibilidade de 
usuários cegos 
em superfícies 
sensíveis ao 
toque através do 
feedback audível 

VANDERHEIDEN (1996),  

BIRGHAM et al.(2008), 
KANE et. al. (2011) 
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4 .0 DESIGN GUIDANCE PARA O DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES MULTI-

TOUCH  EM  AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM   

Ambientes Virtuais de Aprendizagem baseados na web são sistemas do tipo interativo 

que pela sua abrangência e natureza necessitam ser dotados de recursos de acessibilidade para 

atenderem a um maior número de usuários. O capítulo (três) 3 abordou os fundamentos que 

destacam a afinidade das pessoas cegas no uso de interfaces sensíveis ao toque. Já este 

capítulo propõe a elaboração do Design GUIDANCE (Diretivas para o Projeto de Interfaces) 

para orientar os desenvolvedores e projetistas de ambientes virtuais de aprendizagem, do tipo 

interativo e baseados na web, na construção de sistemas com acessibilidade para pessoas 

cegas utilizando interfaces multi-touch.  

 O Design GUIDANCE proposto é um conjunto de informações organizadas de 

forma hierárquica e seletiva, que promove a orientação dos designers no desenvolvimento de 

interfaces IHC voltadas para o desenvolvimento de sistemas  EAD com acessibilidade e que 

utilizam superfícies sensíveis ao toque além do uso tradicional do  teclado/mouse. 

O estudo é iniciado apresentando-se os conceitos da disciplina Fatores Humanos do 

campo interdisciplinar do Design da Interação, que tipifica informações pela sua natureza 

cujas recomendações exerce forte influência na construção de  “Guias” para o Design da 

Interação com o Usuário (UID), em especial na aplicação de interfaces IHC (HIX et al., 

1993).  

Em complemento a fundamentação de Hix et al. (1993) para a construção de um 

Guidance de uso geral, acrescenta-se um novo elemento de informação que é  proposto tanto  

por Torres (2001) como por Preece et al.(2005), o qual refere-se aos Princípios de Design, 

passando-se a obter o Design GUIDANCE, ou seja, a Diretiva para projeto de interface, 

voltado a orientar a construção de interfaces sensíveis ao toque e com acessibilidade, para 

sistemas AVA, com foco em usuários com deficiência visual. 

Em cada etapa construtiva para realização do Design GUIDANCE, um tipo específico 

de informação requisitado pelos fatores humanos é desenvolvido. Neste desenvolvimento suas 

principais características são descritas e destacadas para cada grupo e em sequência são 

apresentados exemplos de sua utilização.  

Ao final do capítulo, obtêm-se uma diretiva completa para o desenvolvimento de 

projetos de interfaces, designada de Design GUIDANCE, com informações relevantes que 

facilitam aos desenvolvedores de aplicações e designers uma construção consistente de 
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soluções acessíveis e tocáveis para interfaces de Sistemas de EAD com foco nos usuários 

deficientes visuais. 

4.1  TIPOS DE INFORMAÇÕES DE FATORES HUMANOS QUE INFLUENCIAM NA 

CONSTRUÇÃO DE UM GUIDANCE DE DESIGN DE INTERAÇÃO  

Conforme descrito em Hix et al. (1993), no estudo do campo interdisciplinar do 

Design da Interação, a disciplina Fatores Humanos é considerada como uma ciência e o seu 

objetivo fundamental é trabalhar para otimizar o desempenho humano, incluindo a busca pela 

redução de erros, melhoria do rendimento, satisfação e conforto do usuário. Desta forma, no 

mundo do desenvolvimento da interação do usuário com o computador,  os fatores humanos 

desempenham um papel muito importante, pois o foco principal da usabilidade é melhorar o 

desempenho das tarefas deste usuário na interação com os sistemas de informação. 

De acordo com Hix et al.(1993), existe pelo menos quatro (4) tipos de informações de 

fatores humanos que influenciam fortemente o desenvolvimento de um produto de software : 

(1) Padrões para interação com o usuário (User interaction standards); 

 

(2) Regras para o design  da interação com o usuário (User interaction  

     design guidelines); 

 

(3) Guias de estilo (Style guides); e 

 

(4) Guias de estilo customizados (Customized style guides). 

 

Hix et al.(1993) observa que se deve ter alguns cuidados no uso das informações de 

Fatores Humanos. Uma das maiores preocupações sobre o uso dos vários tipos de 

informações destes  fatores humanos são as muitas maneiras nas quais elas podem ser bem ou 

mal utilizadas. Em particular, essas informações pela sua própria natureza, podem ser 

demasiadamente vagas (normas e diretrizes) ou demasiadamente específicas (guias de estilo 

geral e personalizado). Os guias de estilo, por exemplo, podem muito claramente descrever 

quais são os estilos de interação que devem ser usados  ou quais dispositivos podem ser 

melhor utilizados em um determinado contexto, mas não conseguem dizer quando esses 

estilos ou dispositivos são apropriados para serem usados. Mesmo quando fazem uma 

tentativa de dar orientações sobre quando usar, digamos, um determinado estilo de interação, 

ainda assim podem surgir dúvidas. Por exemplo,  O Guideline da Apple (APPLE, 2012) faz 

uma sugestão sobre quando se deve usar menus pop-up: "menus pop-up devem ser usados 
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para definir os valores ou permitir a escolha dentro de uma lista de itens que estão 

relacionados". Embora este Guideline forneça algumas orientações, sabe-se que há também 

outras maneiras de se definir a apresentação destess valores (por exemplo, usando um botão 

dial), ou se escolher um item de uma lista (por exemplo, usando menus pull-down). Assim, o 

designer de interação ainda deve decidir quando usar aquele estilo, dada uma situação 

particular. Talvez a maior armadilha em se usar esses tipos de informações de fatores 

humanos seja o perigo muito real de que os desenvolvedores irão usá-las como uma desculpa 

para não fazerem uma avaliação mais detalhada da usabilidade com os usuários durante o 

processo de desenvolvimento da solução. Um Guia de estilo, por exemplo, contendo regras 

específicas de um  projeto, é apenas uma pequena parte do esforço envolvido em assegurar a 

usabilidade em uma interface. Os guias de estilo podem conter uma grande quantidade de 

boas informações em fatores humanos, mas essas informações podem não ser suficientes para 

um bom resultado para a interface. O processo pelo qual as informações são usadas, e a 

maneira em que essas interfaces resultantes são avaliadas, constitui uma parte importante do 

esforço envolvido na produção de uma interface de usuário, para desenvolver e/ou usar como 

referência um guia de estilo de alta qualidade. Mesmo que seja seguido todas as orientações 

conhecidas e as regras definidas, ao se usar uma série isolada de decisões sobre o projeto sem 

a devida participação do usuário,  não haverá garantias que eles vão gostar ou serão capazes  

de usar a interface desenvolvida de maneira adequada. 

Outro tipo de informação em fator humano é proposta pelos autores Torres (2001) e 

Preece et al.(2005), que além disso consideram os (quatro) 4 tipos de informação descritas por 

Hix et al.(1993), utilizam um quinto tipo de informação, que são os Princípios de Design 

(Principals Design), que incorporam informações derivadas das teorias, ou seja,  são 

informações com orientações mais genéricas, e que exigem uma interpretação mais aguçada 

por parte dos designers antes de serem aplicadas às interfaces.  

A Figura 4.1 apresenta a hierarquia das informações presentes em um Guidance 

aplicado ao Design de Interação Humano-Computador. A figura é disposta em uma 

apresentação top-down partindo do nível mais geral, que são as informações de fatores 

humanos  referentes aos princípios de Design, até o nível mais específico que são as 

informações referentes as guias de estilo customizadas. 
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Figura 4. 1 - Hierarquia de Informações de Fatores Humanos para um Guidance do Design de Interação 

Humano-Computador 

4.1.1 INFORMAÇÕES DO TIPO – PRINCIPALS DESIGN - PRINCÍPIOS DE DESIGN DE 

INTERFACES 

As Informações referentes a Princípios de Design são orientações mais genéricas, e 

exigem uma interpretação antes de serem aplicadas. Conforme Preece et al.(2005), este tipo 

geralmente traz conhecimentos relacionados ao design fundamentados em teorias.  

De acordo com Torres (2001), os Princípios de Design são orientações gerais para o 

design e são de natureza qualitativa, onde se deve selecionar não mais que (dez) 10 princípios 

significativos e em seguida deve-se criar para eles regras capazes de serem medidas para 

torná-los usáveis e operacionais. Como exemplo deste tipo de Informação, há as regras dos 

(oito) 8 princípios de Shneiderman (2005) aplicadas ao design de interação, conforme Quadro 

4.1. 

. 

Quadro 4. 1 - Princípios de Shneiderman aplicadas ao design de interação. 

Princípios 

de 

Shneiderman 

Conteúdo Comentário 

01 
Esforce-se pela 

consistência dos dados 

Se a ação pode resultar em perda de dados ,solicite a 

confirmação do usuário e permita que ele mude de idéia. 

02 
Possibilite o uso de 

atalhos 

 Utilize recursos de menus, botões de funções e teclas de 

atalho. 

03 
Ofereça feedback 

informativo 

Deixe claro para o usuário o que o erro significa. 

04 
Projete diálogos para 

encerrar ações 

Informe sempre a finalização das ações. 
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05 

Previna o erro e facilite a 

sua correção 

Evite que o erro ocorra e se ocorrer permita que o usuário 

possa corrigí-lo. 

06 
Possibilite a fácil reversão 

de ações 

Forneça teclas tipo “undo” sempre que possível. 

07 
Forneça local interno de 

controle 

Coloque sempre os usuários no controle das ações e não a 

máquina. 

08 
Reduza a Carga de 

Memória 

Evite que o usuário tenha que lembrar de informações ao 

mudar de uma tela para outra. 

. 

Os Princípios de Usabilidade propostos por Nielsen (2000) são outro exemplo deste 

tipo de Informação, também chamados de heurísticas quando usados como parte de uma 

avaliação, ou seja quando utilizado na prática, conforme Quadro 4.2. 

. 

Quadro 4. 2 - Princípios de Usabilidade de Nielsen aplicados ao design de interação 

Princípios 

De 

Nielsen 

Conteúdo Comentário 

01 
Visibilidade do status do 

sistema 

O sistema de informação deve sempre fornecer ao usuário 

feedback sobre o que está acontecendo. 

02 
Compatibilidade com o mundo 

real 

 O sistema utiliza a linguagem do usuário com palavras, frases e 

conceitos familiares. 

03 Liberdade e controle do usuário 
O sistema permite ao usuário sair de lugares inesperados em que 

se encontram. 

04 Consistência e Padrões 
As palavras, situações e ações devem ser padronizadas dentro do 

sistema. 

05 Ajuda a erros do usuário 
Informar o problema e sugerir ao usuário maneiras de resolvê-lo. 

06 Prevenção de erros Onde for possível, impeça o erro. 

07 
Reconhecimento ao invés de 

memorização 

Minimize a carga de memória do usuário tornando os objetos, as 

ações e opções perceptíveis. 

08 Flexibilidade e eficiência de uso Forneça atalhos para acelerar a interação de usuários experientes. 

09 Estética e design minimalista Fornecer diálogo apenas com informações relevantes. 

10 Ajuda e Documentação 
Fornecer documentação objetiva, fácil de ser encontrada e com 

foco na tarefa do usuário. 

 

Os conceitos de design para interfaces touch definidos pela Microsoft (MICROSOFT, 

2012)  formam um terceiro exemplo de informações relativas a princípios de design,  

conforme a Quadro 4.3. 
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Quadro 4. 3  - Princípios de Design Para Interfaces Touch – (Microsoft, 2012). 

Princípios 

Microsoft Conteúdo Comentário 

01 

Objetos em Telas Sensíveis ao 

Toque Devem Ser Naturais e 

Intuitivos 

A interação com  objetos em telas sensíveis ao toque deve ser 

projetada para corresponder as ações semelhantes aquelas 

realizadas pelos  usuários ao  interagirem com estes objetos no 

mundo real. 

02 
O Uso de Telas Sensíveis ao 

Toque Deve ser Menos Invasivo 

O uso de touch é silencioso e por consequência promove menos 

distração do que a digitação ou o click de um mouse. 

03 

Uso de Superfícies  Touch 

Possibilita o Uso de 

Equipamentos Leves e Móveis 

Equipamentos com capacidade touch são mais compactos porque 

as tarefas podem ser realizadas sem o uso de teclado, mouse ou 

touchpad. 

04 Uso Atrativo e Direto 

As telas sensíveis ao toque permitem uma interação mais direta do 

usuário com o objeto, ao contrário do mouse ou touchpad  que 

necessitam de uma  interação indireta através da ação de 

apontamento. 

05 

Redução da Necessidade de 

Precisão Para Acessar Objetos na 

Superfície Touch 

Comparados com o uso do mouse ou de uma pen, o usuários ao 

utilizar um superfície touch não necessita de uma precisão de 

movimentos tão elevada. 

4.1.2 INFORMAÇÕES DO TIPO – STANDARD – PADRÕES PARA O DESIGN DE 

INTERFACES 

Os Padrões para interfaces de usuário são documentos oficiais e disponíveis para o 

público que fornecem informações de requisitos para o designer. Esses padrões de interação 

devem ser seguidos ao se projetar  a interação do usuário com os sistemas de informação. Os 

padrões são aplicáveis por acordo ou por lei. Os padrões são muito gerais e simples, talvez até 

demasiados simples. Eles exigem muita interpretação e adaptação para serem úteis nos 

projetos de interação do usuário. Sua principal vantagem é que eles realmente chamam a 

atenção para a interface do usuário, mas podem ser demasiadamente vagos e genéricos para 

oferecer uma orientação eficaz ao design ( Hix et al., 1993). 

Os Padrões Internacionais orientam o desenvolvimento de sistemas interativos. Estes 

padrões apresentam suas informações através de um conjunto de princípios e de regras que 

fornecem aos designers uma estrutura de referência baseada em frameworks.  

Os padrões de design e as Normas mais utilizados pela comunidade de 

desenvolvimento orientam e referenciam o processo de design de sistemas interativos 

centrados na pessoa e estão descritos no Quadro 4.4. 
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Quadro 4. 4 - Relação de Normas para o Design de Sistemas Interativos Centrado na Pessoa 

 

Apresenta-se a seguir as descrições de padrões que promovem uma maior influência 

no desenvolvimento de uma interface de um sistema interativo web para uso em sistemas 

EAD com dispositivos multi-touch, que são os padrões de acessibilidade WCAG 2.0(2008) e 

o e-mag 3.0 (E-MAG, 2007). 

4.1.2.1 PADRÃO DAS DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE PARA O CONTEÚDO DA 

WEB (WCAG) 2.0  

Conforme WCAG 2.0 (2008), as diretrizes de acessibilidade promovem a definição da 

forma  como os desenvolvedores, designers, legisladores, agentes de compras, professores e 

alunos devem tornar o conteúdo da web mais acessível para as pessoas com incapacidades, 
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incluindo cegueira, baixa visão, surdez, perda de audição, incapacidades ao nível de 

aprendizagem, limitações cognitivas, movimentos limitados, incapacidade do nível da fala, 

foto sensibilidade e ainda combinação destas incapacidades. 

Para atender as várias necessidades deste universo de pessoas, na documentação do 

WCAG 2.0 são fornecidos vários níveis de abordagem, os quais incluem princípios, diretrizes 

gerais, critérios testáveis de sucesso, conjunto de técnicas, exemplos comuns de falhas e links 

para recursos e códigos fontes. 

Como referência aos critérios necessários para o desenvolvimento de um conteúdo 

acessível para web o Quadro 4.5 apresenta os princípios e diretrizes do WCAG 2.0. 

 

 

Quadro 4. 5 - Diretrizes de Acessibilidade para o conteúdo da Web (WCAG 2.0). 

Princípio Diretrizes 

Princípio 01 - 

Perceptível 

Diretriz 01 - Alternativas em textos para conteúdo  não textual 

Diretriz 02 - Multimídia baseada no tempo 

Diretriz 03 - Conteúdo Adaptável (Com diferentes disposições) 

Diretriz 04 - Discernível (Pela Audição / Visão) 
 

Princípio 02 - 

Operável 

Diretriz 01 - Acessível por Teclado 

Diretriz 02 - Permitir o ajuste do tempo 

Diretriz 03 - Evitar promoção de conteúdos que favoreçam ataques epilépticos  

Diretriz 04 - Favorecer a Navegabilidade 
 

Princípio 03 - 

Compreensível 

Diretriz 01 - Texto Legível e Compreensível 

Diretriz 02 - Páginas Previsíveis 

Diretriz 03 - Assistência para Evitar Erros 
 

Princípio 04 - 

Robusto 
  Diretriz 01 - Compatível com várias tecnologias inclusive as assistivas 

4.1.2.2 PADRÃO DO MODELO DE ACESSIBILIDADE DO GOVERNO ELETRÔNICO 

(E-MAG 3.0)   

De acordo com o modelo de acessibilidade do governo eletrônico brasileiro (E-MAG, 

2007), os padrões de acessibilidade compreendem as recomendações ou as diretrizes que 

possibilitam tornar o conteúdo da web acessível a todas as pessoas, inclusive pessoas com 

deficiência. O  conteúdo desses padrões, destina-se principalmente aos autores de páginas 

web, designers de sites e desenvolvedores de conteúdo. O acesso a conteúdos da web é 
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facilitado ao serem utilizados estes padrões de acessibilidade (Web Standards) durante o seu 

desenvolvimento, independente da ferramenta que seja utilizada no lado cliente (navegadores, 

celulares, tablets entre outros) e da limitação técnica desse ambiente (velocidade, recursos de 

mídias, entre outros). 

A versão 3.0 do e-MAG foi desenvolvida e pensada para as necessidades locais, 

visando atender as prioridades brasileiras e mantendo-se alinhada com o que existe de mais 

atual nesse seguimento, apoiando-se nos princípios e diretrizes do WCAG 2.0 e nas novas 

pesquisas na área de acessibilidade à web. 

O modelo de acessibilidade para web, e-MAG 3.0 é organizado em grupos ou famílias 

de recomendações, conforme descrito no Quadro 4.6. 

Quadro 4. 6 - Recomendações de Acessibilidade do Governo Eletrônico e-MAG 3.0 . 

Família Recomendação 

Seção 01 - 

Marcação 

 

 

Recomendação 01 - Respeitar Padrões WEB  

Recomendação 02 - Organizar o código HTML  

Recomendação 03 - Utilizar Níveis de Cabeçalho  

Recomendação 04 - Ordenar Leitura e Tabulação  

Recomendação 05 - Disponibilizar Todas as Funções pelo Teclado 

Recomendação 06 - Âncoras para ir direto a blocos  

Recomendação 07 - Não Utilizar Tabelas em Diagramação 

Recomendação 08 - Separar Links Adjacentes  

Recomendação 09 - Não Abrir Novas Instâncias sem o Usuário 
 

 
 

Seção 02 - 

Comportamento 

(DOM) 

Recomendação 10 - Garantir Objetos Programáveis Acessiveis 

Recomendação 11 - Não Criar Páginas com Atualização Periódica 

Recomendação 12 - Não Utilizar Redirecionamento Automático de Páginas 

Recomendação 13 - Fornecer Alternativas para Limite de Tempo 

Recomendação 14 - Não Incluir Intermitência na Tela 

Recomendação 15 - Assegurar o Controle do Usuário sobre Alterações 
 

Seção 03 - Conteúdo 

/ Informação 

Recomendação 16 - Identificar o Idioma 

Recomendação 17 - Título Descritivo e Informativo sobre a Página 

Recomendação 18 - Localizar o Usuário na Página 

Recomendação 19 - Descrever os Links 

Recomendação 20 - Alternativa de Texto para Imagens 

Recomendação 21 - Alternativa de Texto para Mapas 

Recomendação 22 - Disponibilizar Documentos Acessíveis 

Recomendação 23 - Utilizar Títulos e Resumos em Tabelas 

Recomendação 24 - Associar Células do Cabeçalho as suas Células de Dados 

Recomendação 25 - Garantir a Compreensão das Informações 
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Recomendação 26 - Explicar Siglas, Abreviaturas e Palavras Incomuns 

Recomendação 27 - Informar Mudanças de Idioma no Conteúdo 
 

Seção 04 - 

Apresentação / 

Design 

 

Recomendação 28 - Oferecer Contraste na Tela 

Recomendação 29 - Não Utilizar Somente Cor e Outras Características Sensoriais 

Recomendação 30 - Redimensionar Texto sem Perder Funcionalidade 

Recomendação 31 - Dividir Áreas de Informação 

Recomendação 32 - Elemento em Foco Evidente 
 

Seção 05 - 

Multimídia 

Recomendação 33 - Fornecer Alternativa para Vídeo (Sonora / Textual) 

Recomendação 34 - Fornecer Alternativa para Áudio (Textual) 

Recomendação 35 – Áudio-descrição para Vídeo Pré-Gravado 

Recomendação 36 - Fornecer Controle de Áudio 

Recomendação 37 - Fornecer Controle Sobre Animações 
 

Seção 06 - 

Formulários  

Recomendação 38 - Alternativa de Texto para Botões 

Recomendação 39 - Associar Labels aos respectivos campos 

Recomendação 40 - Estabelecer Ordem Lógica de Navegação no Formulário 

Recomendação 41 - Não Alterar Contexto Automaticamente 

Recomendação 42 - Instruir Entrada de Dados 

Recomendação 43 - Erros de Entrada 

Recomendação 44 - Agrupar Campos de Formulário 

Recomendação 45 - Fornecer CAPTCHA Humano Alternativo 
 

4.1.3 INFORMAÇÕES DO TIPO – GUIDELINE – REGRAS  PARA O DESIGN DE 

INTERFACES 

Informações de Fator Humano do tipo Guideline ou Regras são versões mais 

especializadas das recomendações para o design, proporcionando uma orientação mais 

detalhada. Cada Regra normalmente é acompanhada por notas explicativas, exemplos, 

exceções e comentários (PREECE et al., 2005). 

Para Hix et al.(1993), Guidelines não representam apenas o senso comum para o uso 

no design. Em particular, quando aplicados  às  situações específicas, representam muito mais 

do que o senso comum. Os Guidelines muitas vezes são contraditórios entre si,  muito embora  

sirvam de orientação no que e como devem ser aplicadas determinadas recomendações dentro 

de um projeto específico. O seu uso requer um conhecimento mais profundo e mais 

especializado,  necessitando sobretudo da experiência que muitos designers de interação 

possuem com o usuário.  

Os Guidelines são normalmente publicados em livros, relatórios e em artigos que estão 

disponíveis ao público. Eles não são específicos de uma determinada organização, e devem 

ser aplicados no amplo espectro do design de interação com o usuário. Eles geralmente têm 
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caráter geral, mas, pela sua própria extensão, abrangem diferentes facetas que devem ser 

levadas em consideração na concepção da interação com o usuário. Mesmo que eles sejam 

formulados para generalizar as situações, uma clara compreensão de seu conteúdo  pode 

fornecer orientações de valor inestimável para o  design.  

A principal diferença entre os Padrões e os Guidelines  é que os Padrões são (pelo 

menos teoricamente) exequíveis em uma interface de usuário, e os Guidelines servem mais 

como sugestões de como produzir uma boa interface de usuário.  

Hix et al.(1993) propõem um modelo de Guideline para ser aplicado ao design de 

interação, conforme Quadro 4.7. 

Quadro 4. 7 - Guideline aplicados ao design de interação – (Hix et al. ,1993). 

Guideline 

(Hix et al. 

1993) 
Conteúdo Comentário 

01 
Utilize o UCD – User-centred 

design 

Pratique o User-Centred Design (UCD) .Conheça bem seu 

Usuário.Envolva o usuário através do uso do design 

participativo. Previna os erros do usuário.Otimize as operações 

do usuário.Mantenha o foco do controle com o usuário.Ajude o 

usuário a iniciar o Sistema. 

02 
Modele o Sistema conforme as 

Tarefas 

Ofereça ao usuário um modelo mental do sistema baseado na 

realização de  suas tarefas. 

03 
Forneça um Sistema 

Consistente e Simples 

Seja consistente utilize o princípio da não surpresa para o 

usuário. Deixe o Sistema simples e fácil de operar. 

04 
Minimize o uso da Memória do 

Usuário 

Evite que o usuário precise fazer uso de sua memória para 

interagir ou navegar pelo sistema. 

05 Observe os aspectos cognitivos Minimize a necessidade de transformações mentais pelo usuário. 

06 Ofereça Feedback 

Utilize informações para fornecer feedbacks do Sistema para o 

usuário.Mantenho-o constantemente informado sobre o status de 

suas ações e do sistema. 

07 
Utilize Mensagens para o 

Sistema 

Utilizar o princípio de mensagens de textos centradas no usuário 

e em suas tarefas para uma melhor comunicação entre o sistema 

e o usuário.Utilizar mensagens de reforço positivo ao invés de 

mensagens ameaçadoras no caso de ocorrer erros.Utilize termos 

específicos e construtivos nas mensagens de erro. 

08 
Não utilize antropomorfização 

no Sistema 

Não atribua características humanas para objetos não humanos, 

como por exemplo em agentes inteligentes. 

09 
Possibilite reverter 

modalidades e ações 

Utilize a interface de estado modo de maneira cautelosa para 

evitar erros do usuário. Possibilite o usuário reverter ações 

indesejadas de maneira fácil.  

10 
Mantenha o usuário atento ao 

sistema 
Chame a atenção do usuário com critério. 

11 
Apresente os temas de maneira 

padronizada e organizada 

Procure Manter  uma inércia de apresentação na tela. Organize a 

tela evitando complexidade de apresentação das informações. 

12 
Trabalhe com as diferenças 

individuais dos usuários 

Acomode as diferenças e experiências individuais dos usuários. 

Acomode os níveis de experiência dos usuários com o sistema, 
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Do ponto de vista prático, a Microsoft (MICROSOFT, 2012) disponibiliza em suas 

documentações para o desenvolvimento de aplicações, um conjunto de Guidelines, ou seja 

uma série de regras a serem seguidas para permitir o desenvolvimento  adequado de apps, 

entre elas as aplicações touchables, ou seja que oferecem suporte para  a interação do usuário 

com superfícies sensíveis ao toque, conforme descritos na Quadro 4.8. 

Os Guidelines fornecidos pela Microsoft apresentam uma organização mais intuitiva e 

de fácil utilização por parte dos designers e desenvolvedores, quando comparados com os 

Guidelines de outros fornecedores da indústria como por exemplo: Apple (APPLE,2012), 

Nokia (NOKIA, 2002), Google(GOOGLE, 2012),entre outros, razão da preferência de sua 

utilização como referência para exemplos práticos de utilização de regras para o design. 

 

Quadro 4. 8 - Guideline para aplicações com interface sensíveis ao toque Micros0ft (2012). 

Guideline 

Microsoft 

(2012) 
Conteúdo Exemplos de Recomendação 

01 

Matenha controle sobre os 

objetos da Tela Sensível ao 

Toque 

Utilize controladores (código) que forneçam suporte a interação 

touch; 

 

02 

Dimensione Corretamente o 

Tamanho dos Objetos na Tela 

Sensível ao Toque 

Utilize um tamanho mínimo recomendado adequado a tela 

utilizada. 

03 

Observe o Layout e o 

Espaçamento entre os Objetos na 

Tela 

Procure escolher um layout onde possa haver o controle 

adequado do objeto próximo ao local onde ele será usado. 

Evite movimentos das mão em longas distâncias, especialmente 

para a tarefa comuns e de arrasto. 

Considere utilizar um pouco mais do espaçamento recomendado 

entre objetos. 

04 
Controle a Interação Entre o 

Usuário e o Objeto na Tela 

Nas aplicações  que precisam de entrada de texto, integrar 

plenamente o recurso de teclado sensível ao toque. 

05 
Selecione os Gestos Adequados 

para Cada Objeto 

Utilize os gestos de maior uso e os mais naturais aplicados a 

situação. 

06 

Ofereça Facilidade Para 

Correção de Erros do Usuários e 

Suas Necessidades de Desfazer 

Uma Ação 

Prover comandos de desfazer ações. 

Permita que o usuário corrija seus erros de maneira simples e 

fácil. 

4.1.4 INFORMAÇÕES DO TIPO  - STYLE GUIDE – GUIA DE ESTILO  PARA O DESIGN 

DE INTERFACES  

As guias de estilo (Style Guide) são documentos que apresentam informações 

relevantes para o design de desenvolvimento de interfaces. Elas são produzidas por empresas 

ou fornecedores de produtos e serviços que as disponibilizam comercialmente. Uma guia de 

estilo fornece um framework (referencial) mais consistente e útil para um projetista de 
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software  do que as informações fornecidas em um documento  padrão(standard). Uma guia 

de estilo tipicamente inclui as seguinte informações: 

(1) Descrição  de um objeto  ou estilo de interação específico, incluindo a  

sua aparência e o seu respectivo comportamento (“Look” and  "Feel"); e 

 

(2) Orientação sobre quando e como se deve usar um objeto ou estilo de  

interação diante de situações específicas. 

 

Uma guia de estilo fornece as orientações básicas necessárias para o desenvolvimento 

do design de um  produto ou para o desenvolvimento de  uma família de produtos. Interfaces 

de usuário, em alguns casos, necessitam ser certificadas por um Player, ou seja, é preciso 

verificar sua conformidade,  de acordo com um guia de estilo específico deste fabricante. 

Algumas empresas que fornecem essas guias, exigem  rigorosamente de seus fornecedores e 

parceiros  que desenvolvam soluções, para seus sistemas interativos e produtos, compatíveis 

(compliance) com as regras e orientações determinadas nestas guias,  para que estes produtos 

desenvolvidos por elas possam fazer  parte de sua cadeia de negócios.   

Muitas guias de estilo contêm em suas documentações,  seções contendo descrições 

sobre o uso detalhado para a construção dos componentes de interação, tais como janelas, 

menus, controles e caixas de diálogo; uso do teclado, do mouse, de superfícies touch, de 

dispositivos móveis. Estas guias orientam a aplicação de padrões, de mensagens e de 

ajudas(helps) aos designers no desenvolvimento de um projeto de interface. Além das 

descrições textuais, contêm  ilustrações com exemplos de componentes de interação, e    

templates para o  design  de telas, mostrando como  elas devem ser dispostas  e qual deve ser 

sua  aparência (Hix et al., 1993). 

Muitas guias de estilo são descritas pelos fornecedores dentro de seus guidelines, os 

quais estão diretamente associadas aos seus toolkits. Atualmente, Existem vários exemplos 

destes guias de estilo, dentre os quais pode-se exemplificar: 

(1) UX Checklist for Touch from Nokia (NOKIA, 2012); 

(2) Custom Icon and Image Creation Guidelines from Apple (APPLE, 2012); 

(3) User Experience Guideline from Apple (APPLE, 2012); 

(4) User Experience Guidelines from Microsoft – Microsoft 

      Surfaces (MICROSOFT, 2012); 

 

 Quando as guias de estilo são bem escritas, não necessitam de muita  interpretação 

por parte dos designers. Sua principal contribuição para um projeto de interface é a melhoria 

da consistência do processo de design de interação com o usuário. 
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A utilização de pelo menos uma guia de estilo como referencial, é muito útil para o 

trabalho de um designer,  especialmente se ele estiver desenvolvendo uma solução  que dê 

suporte a uma plataforma de hardware / software particular. O seu uso favorece, também,  a 

produção  de uma guia de estilo customizada, utilizadas  para projetos de interface que são 

direcionados para uso por usuários específicos,  como é o caso dos usuários cegos que fazem 

uso de superfícies sensíveis ao toque em sistemas interativos de EAD na web. 

O Quadro 4.9 exemplifica a descrição de uma guia de estilo aplicada no 

desenvolvimento de aplicativos com interfaces  sensíveis ao toque no ambiente  

desenvolvimento Microsoft , mas que pela sua generalidade pode ser aplicada a diversas 

plataformas de desenvolvimento. 

 

Quadro 4. 9 - Guia de estilo para o design de Apps Touch – Microsoft (Microsoft, 2012). 

Guia 

de Estilo 

Microsoft 

(2012) 

Conteúdo Orientação 

01 
Utilize princípios básicos do design de 

toque 

 Não assuma que, se uma interface funciona bem para o uso de 

mouse/teclado,  também funcionará  bem para o uso de toques. 

Embora a interação via mouse/teclado  seja  um bom começo, 

uma boa  interface para uso da experiência com toques 

necessita de requisitos adicionais. 

 Para criar uma interação natural e intuitiva entre o usuário e a 

superfície de toque , utilize gestos padronizados  para as 

ações. Quando for necessário, use gestos personalizados para 

interações específicas no seu programa. 

 Verifique se o seu programa fornece a capacidade de reverter 

ou corrigir qualquer ação  indesejada , especialmente para os 

comandos destrutivos de informações. Ações acidentais são 

mais prováveis quando se usa  a interação por toques. 

 Para aplicações que  precisam de entrada de textos, 

disponibilize e integre o recurso do teclado  virtual de toque. 

02 
Modele a Interface para Interação por 

Toques 

 Objetos  pequenos são difíceis de usar. O tamanho dos objetos  

afeta  grandemente a sua capacidade de interagir de forma 

eficaz. Objetos que têm pelo menos 23x23 pixels (13x13 

DLUs) são utilizáveis com um dedo, mas os objetos maiores 

de pelo menos 40x40 pixels (23x22 DLUs) são ainda mais 

confortável de usar. 

 Sempre que possível , é  melhor  manter interações dentro do 

espaço onde a  mão do usuário estiver descansando. A 

utilização de menus contextuais  é mais conveniente porque 

não precisam do movimento da mão. 
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4.1.5 INFORMAÇÕES DO TIPO  - CUSTUMIZED GUIDE – GUIA DE ESTILO 

CUSTOMIZADAS PARA O DESIGN DE INTERFACES  

Uma atividade muito importante para uma equipe de desenvolvimento no início de um 

projeto de desenvolvimento de uma interface de usuário é produzir e documentar uma guia de 

estilo customizada para o projeto. Isto pode ser feito para um determinado projeto de interface 

ou para um conjunto de projetos semelhantes. A equipe pode tirar partido das normas, dos 

guidelines de interação, das guias de estilo e, possivelmente, até mesmo de guias de estilo 

customizados obtidas  a partir da experiência de outros projetos. 

As guias de estilo customizadas contêm recomendações muito específicas, que são 

formuladas para atender a vários aspectos da gestão do design de interação com o  usuário. As 

situações específicas de um projeto exigem a criação e o uso de guias de estilo específicas 

para eles. Como é o caso do projeto de desenvolvimento de interface multi-touch voltada para 

pessoas cegas no uso de sistemas interativos EAD para web. 

A principal diferença entre guidelines, guias de estilo, e guias de estilo customizadas, é 

que essas guias de estilo customizadas são usadas especialmente dentro de um projeto 

específico, produto e /ou organização, enquanto guidelines e guias de estilo são aplicáveis a 

uma variedade de interfaces de usuário. 

           O desenvolvimento de uma guia de estilo customizada pode exigir um grande 

esforço e competência. No entanto, uma guia de estilo customizada básica  pode conter  não 

mais do que alguns poucas e regras específicas e uns poucos desenhos de telas.  

         A guia customizada pode ser expandida na medida em que o trabalho de 

desenvolvimento progride e a experiência acontece. Para produzir uma guia de estilo 

customizada realmente eficaz, pode ser necessário recorrer à perícia de profissionais 

especialistas em fatores humano no início do processo de desenvolvimento do projeto , ou 

obter informações para este guia a partir do  resultado de pesquisas específicas desenvolvidas 

com este fim. No caso deste estudo, serão utilizados o resultados obtidos no estudos de Kane 

et al. (2011)  e de  Birgham et al. (2008) apresentados de forma detalhada na seção seguinte.  
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4.1.5.1 GUIA DE ESTILO CUSTOMIZADA PARA PESSOAS CEGAS EM SUPERFÍCIES 

SENSÍVEIS AO TOQUE  

De acordo com o resultados obtidos pelo estudo de Kane et al. (2011), os participantes 

cegos do estudo mostraram fortes preferências no uso dos cantos da tela e das suas bordas e 

optaram por utilizar gestos multi-touch a toques isolados. Além disso, quando solicitado a 

inventar gestos, os participantes cegos adotaram duas maneiras preferencias e interessantes de 

interagirem com a  interface da tela sensível ao toque: utilizaram sempre um segundo dedo ou 

a mão para começar um modo de interação, e procuravam tocar áreas da tela que 

correspondem a localização das teclas em um teclado QWERTY. Estes gestos foram 

utilizados pela maioria dos participantes cegos incluindo aqueles que já tinham experiência 

com outros  dispositivos touch-screen.  Foi também constatado que durante o estudo, os 

gestos produzidos pelos participantes cegos, eram maiores, mais lento, e apresentaram maior 

variação nos seus  tamanhos do que aqueles  produzidos pelos participantes videntes nas 

mesmas condições. Um resultado também relevante identificado no estudo é que alguns 

participantes cegos não sabiam como realizar alguns dos gestos incluindo letras, números e 

outros símbolos. 

Com base nos resultados deste estudo, os autores propuseram um conjunto de (cinco) 

5 orientações preliminares a serem utilizadas pelos designers em projetos de aplicações 

baseadas em touch-screen tanto para usuários cegos quanto para usuários videntes, conforme 

o Quadro 4.10. 

Quadro 4. 10 - Guia de Estilo Customizada para o design de Apps Touch com Acessibilidade à Pessoas Cegas 

conforme de Kane et al. (2011). 

Guia de Estilo 

Customizada 

Kane et al. 

(2011) 

Conteúdo Orientação 

01 

Evite utilizar gestos que sejam 

semelhantes aos símbolos da 

linguagem escrita para interação do 

usuário com a aplicação 

 Os usuários cegos podem  ter um conhecimento 

limitado de símbolos usados na escrita  

impressa, tais como letras, números ou  

pontuação, ou até mesmo não conhecerem tais 

simbolos já que eles normalmente não 

escrevem. Mesmo quando esses símbolos são 

conhecidos por eles, estes usuários podem  não 

fazer uso deles  no seu dia-a-dia ou mesmo  

não ser confortável  ou conveniente  para eles 

realizá-los. Caso a execução de uma ação 

necessite da execução  de um  símbolo  para a 

interação com a aplicação multi-touch , o 

usuário deverá ser treinado em como executar 
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estes gestos ou deverá ser dada a ele a opção de 

escolher um outro gesto  alternativo para  

realizar a ação. 

02 

Prefira fazer uso do espaço das 

bordas e cantos da superfície 

sensível ao toque para colocar os 

objetos necessários a interação com 

a aplicação 

As bordas físicas e cantos de uma tela sensível ao toque 

são referenciais muito úteis para uma pessoa cega. 

Colocando-se as nestas áreas os objetos com as funções 

críticas da interação com a aplicação irá melhorar a 

acessibilidade e reduzir a probabilidade de que o usuário  

faça uso indevido destas funções  de maneira acidental. 

 

03 

Reduza a necessidade de uma maior 

precisão para  localização de objetos 

na tela sensível ao toque 

Os usuários cegos podem ser menos precisos em 

alcançar áreas específicas da tela, inclusive as bordas e 

cantos. Este problema pode ser reduzido aumentando-se  

o  tamanho dos objetos (alvos) que se deseja interagir  

ou permitir métodos de aproximação por segmentação , 

tais como possibilitar  ao usuário  chegar  perto de um 

alvo e, em seguida, explorar com o seu dedo para  

localiza-lo com maior precisão. 

04 

Evite o uso de gestos que necessite 

da base de tempo para ser 

interpretado pelo sistema 

As pessoas cegas podem realizam  gestos em um ritmo 

diferente do que pessoas que enxergam. Assim, 

utilizando a velocidade do gesto como uma função de 

reconhecimento ou como um parâmetro (como no 

rolagem cinética) pode  aumentar o número de erros de 

utilização  da aplicação por parte dos usuários cegos. 

05 
Sempre quando possível Reproduza 

os  layouts espaciais tradicionais. 

A utilização de objetos com layouts espaciais familiares 

e táteis, como um teclado QWERTY ou teclado do 

telefone, são instantaneamente familiar para  muitos 

cegos. Reproduzir esses layouts podem tornar mais fácil 

para uma pessoa cega  aprender e usar uma nova 

interface. 

 

 Birgham et al. (2008)  desenvolveram um estudo que apresentou  as “Regra de 

Deslizamento” para favorecer a interação multi-touch para pessoas cegas, propondo técnicas 

que melhoraram a acessibilidade nas telas sensíveis ao toque baseado em dispositivos móveis, 

e que  também podem ser usadas em  telas sensíveis ao toque multi-touch sem o uso do apoio 

de botões fixos. As regras de deslizamento foram concebidas a partir do resultado de 

entrevistas baseadas nos princípios do design centrado  no usuário, aplicadas a pessoas cegas 

usuárias de dispositivos móveis . O estudo demonstrou que esses usuários foram capazes de 

executar tarefas mais rapidamente ao utilizaram as regra de deslizamento do que  quando 

utilizaram  o apoio de botões fixos em dispositivos móveis com uso de leitores de tela, apesar 

de inicialmente produzirem mais erros de navegação. Os resultados deste estudo indicam  que 

as técnicas de interação obtidas ao se  utilizar  as regra de deslizamento  possibilitam  uma  

melhoria da acessibilidade/usabilidade  em telas sensíveis ao toque. Além disso, os benefícios 

do desempenho obtidos com esse uso sugerem que a tecnologia das telas sensíveis ao toque 
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pelos usuários cegos é plenamente viável, e que estes usuários não podem serem preteridos do 

uso  deste tipo de interface. 

O resultado do estudo de Birgham et al. (2008), pode também servir de referência aos 

designers como Guia de Estilo Customizada para o design de Apps Touch com acessibilidade 

a pessoas cegas, conforme o Quadro 4.11. 

 

Quadro 4. 11 - Guia de Estilo Customizada para o design de Apps Touch com Acessibilidade à Pessoas Cegas 

conforme original de  Birgham et al. (2008). 

Guia de Estilo 

Customizada 

Birgham et al. 

(2008) 

Regra de 

Deslizamento 

Utilização em 

qualquer 

aplicação 

(Apps) 

Utilização em telas 

iniciais de 

aplicações 

(Home Screen) 

Utilização para 

aplicações de 

telefone celular 

(Apps Mobile) 

Utilização 

em 

aplicações 

de e-mail 

Utilização 

em 

aplicações 

para 

música/som 

01 

 

 (1) A one-finger 

scan is used to 

browse lists; 

 
One-finger scan: 

Browse applications 

 

One-finger scan: 

Browse contacts 

One-finger 

scan: Browse 

message 

headers 

One-finger 

scan: Browse 

artists 

02 

 

(2) Asecond-

finger tap is 

used to select 

items; 

 

 
Second-finger tap: 

Select application 
Second-finger tap: 

Call contact 

Second-

finger tap: 

Read 

message 

body 

Second-

finger tap: 

Play song 

03 (3) A flick 

gesture is used 

to flip between 

pages of items 

or a currently 

playing song; 

Flick up: Return 

to Home screen 

Flick down: 

Read screen 

contents 

Flick left or 

right: 

Previous/next 

page 

  

 

Flick left: 

Reply to 

message 

 

Flick right: 

Forward 

message 

Flick left: 

Play previous 

song 

Flick right: 

Play next 

song 

Double tap: 

Pause current 

song 

04 

(4) An 

L-select gesture 

is used to 

browse the 

hierarchy of 

artists and 

songs in the 

music player. 

    

L-select: 

Browse 

songs for 

artist 
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4.2  MODELO PROPOSTO PARA O DESIGN GUIDANCE DE DESENVOLVIMENTO 

DE INTERFACES MULTI-TOUCH EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

PARA PESSOAS CEGAS   

Hix et. Al (1993), Torres (2001) e Preece, et al.(2005), demonstram 

complementarmente em seus estudos a necessidade de se levantar um conjunto de 

informações organizadas que promovam as orientações necessárias aos designers no 

desenvolvimento de interfaces IHC, de acordo com a natureza, através da construção de uma 

Diretiva para uso em Projetos de Interface, ou seja Design GUIDANCE que favoreça o 

processo de Design de Interação com o Usuário (UID). 

O Design GUIDANCE proposto neste trabalho apresenta as informações básica 

necessárias a orientação de designers, que necessitem desenvolver aplicações destinadas a 

serem usadas na web,  voltadas para o ensino a distância e que tenham com meio de interação 

as superfícies sensíveis ao toque e ainda que atendam a necessidade de ter acessibilidade, 

particularmente  aos usuários cegos. 

O critério de seleção das informações para construção do Design GUIDANCE, em 

seus vários níveis hierárquicos, foi focado em  disponibilizar as informações que atendam aos 

requisitos da construção de um Sistema de Ensino a Distância e que possam utilizar 

intensivamente a interface multi-touch, além das interfaces tradicionais de teclado e mouse, e 

que promova a  acessibilidade,  em destaque às pessoas deficientes visuais. 

Pela flexibilidade do modelo proposto, o mesmo poderá ser usado em diversas 

situações que exijam adaptações diferenciadas para o desenvolvimento de interfaces IHC, 

como por exemplo, poderá ser facilmente utilizado no desenvolvimento de interfaces por 

interação por gestos, como no caso de aplicações voltadas para o Kinect (XBOX360, 2012). 

Para que isso ocorra, basta fazer as devidas adaptações no grupo de informações de fatores 

humanos referentes as guias de estilo e as guias de estilo custumizadas, adequando as 

orientações presentes em suas informações a qualquer tipo de necessidade especial. 

O Quadro 4.12 apresenta o Design GUIDANCE para  uso dos designers no 

desenvolvimento de interfaces multi-touch em ambientes virtuais de aprendizagem para 

pessoas cega. 
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Quadro 4. 12 - Modelo Proposto para o Design Guidance de Desenvolvimento de Interfaces Multi-Touch em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem para Pessoas Cegas. 
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4.3  CONCLUSÕES   

O presente capítulo apresentou o desenvolvimento de um modelo de referência a ser 

utilizado por desenvolvedores de aplicativos e designers na concepção da camada de 

apresentação de ambientes virtuais de aprendizagem, com foco na acessibilidade e no uso de 

superfícies sensíveis ao toque, multi-touch, podendo também ser simultaneamente utilizado 

com as  interface para teclado ou mouse. 

 Pela abrangência do modelo proposto, e por ser um modelo top-down,  o 

mesmo pode se utilizado como referencial em outras situações de desenvolvimento de 

interfaces que necessitem de orientações específicas para atender as questões de 

acessibilidade e usabilidade para usuários com necessidades especiais. Para isso basta que 

haja as devidas adaptações nas informações dos fatores humanos em seus níveis hierárquicos 

correspondentes. 
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5 .0 APLICAÇÃO DO DESIGN GUIDANCE  NO DESENVOLVIMENTO DE 

INTERFACES MULTI-TOUCH  - ESTUDO DE CASO NO SISTEMA AMADEUS 

O Capítulo (quatro) 4 apresentou a identificação de um conjunto de informações que 

tem como objetivo orientar os designers no desenvolvimento de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA) que necessitem atender ao requisito não funcional de acessibilidade e 

que tenham como interface de interação as telas sensíveis ao toque multi-touch. Este conjunto 

de informações foi apresentado em forma de um  Design GUIDANCE (Diretiva), que 

disponibiliza em sua estrutura um conjunto de  informações articuladas e complementares  em 

vários níveis de detalhes, cobrindo orientações de nível geral até níveis mais específicos para 

orientação do design de sistemas de informações AVA com acessibilidade e em ambientes de 

interação com interfaces sensíveis ao toque. 

O capítulo atual destaca a metodologia/abordagem DCU - Design Centrado no 

Usuário (PREECE et al., 2005)  apresentando seus princípios e as suas fases dentro de um 

ciclo de interação de design. Em seguida, à luz dessa abordagem, apresenta-se de forma 

resumida o histórico da pesquisa realizada durante a disciplina Interação Humano–

Computador (IN-1114) da Pós-Graduação do CIN/UFPE, “Acessibilidade Web para 

Deficientes Visuais no Amadeus” (RELATÓRIO, 2010), cujos resultados e evidências 

obtidas motivaram a execução de um novo ciclo de interação de design DCU, utilizando-se 

como base referencial o Design GUIDANCE, produzido neste trabalho, para o 

desenvolvimento de novas telas. Para este novo ciclo, foram mantidos os resultados da 

pesquisa anterior considerando-se as teorias levantadas, em seguida realizada as fases de 

Ideação (brainstorm), Prototipação, e para a fase final de Avaliação foram utilizados dois 

modelos como referenciais para o levantamento de informações junto aos usuários. Para a 

identificação dos aspectos quantitativos, foi escolhido o modelo GOMS (Goals, Operators, 

Methods, and Selections Rules) (CARD et al., 1983). Para os aspectos qualitativos foi 

escolhido o modelo TAM (Technology Acceptance Model) (DAVIS, 1989) com adaptações 

realizadas por Dias et al. (2009). Com essas informações é obtido o grau de aceitabilidade 

(usabilidade x acessibilidade) por parte do usuários deficientes visuais diante deste novo 

design voltado à interface para Sistemas EAD na web. 
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5.1 DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO – PRINCÍPIOS E FASES  

Design Centrado no Usuário (DCU) do inglês User Centered Design (UCD), 

conforme Rubin (1994), representa uma filosofia de desenvolvimento em que o usuário é 

colocado no centro do processo, onde se considera as características, necessidades e desejos 

das pessoas que efetivamente usarão os produtos desse desenvolvimento. O foco no usuário 

procura utilizar métodos e técnicas e que trazem os usuários para participar diretamente no 

processo de design, a fim de que se crie produtos, que além de possuir uma boa usabilidade, 

sejam adequados às reais necessidades das pessoas, ou seja, tenham uma alta aceitabilidade 

por esses usuários. 

Em Loureiro (2008), é referenciado que Gould, et al. ( 1985)  expõem (três) 3 

princípios básicos para o DCU: 

 

(1) Manter o foco no usuário e em suas tarefas desde o início do projeto, ou  

     seja, identificar e aproximar os usuários e a equipe de desenvolvimento  

    desde o começo do ciclo de vida dos projetos; 

 

(2) Avaliação de uso do produto, quer dizer, medir a facilidade de uso e de  

     aprendizado desde o princípio do projeto, realizando testes em protótipos  

    com usuários reais do produto e analisando os resultados obtidos; 

 

(3) Design iterativo, em que o produto é criado, modificado e testado  

     repetidamente, isto é, testar a todo o momento os modelos conceituais que  

     estão sendo criados, fazer as modificações necessárias e testar novamente  

     para se chegar a um resultado satisfatório. 

 

Loureiro (2008) também informa que Nielsen (1993)  aborda a importância do ciclo 

iterativo de design para o DCU e enfatiza a necessidade de evolução constante das idéias e 

modelos conceituais que estão sendo criados. Segundo os estudos de Nielsen, o DCU se 

organiza pelas etapas de análise, especificação, prototipação e avaliação.  A etapa de análise é 

realizada no início do projeto, e  objetiva identificar quem são os usuários finais do produto, 

como se comportam, quais são suas características e necessidades e como realizam a atividade 

em estudo. A etapa de especificação descreve como será a interação do usuário com o 

produto, para que esse atinja seus objetivos, com base no entendimento sobre o usuário e a 

atividade que pratica. Na etapa de prototipação são construídas interfaces, que representam as 

especificações feitas. E por fim, na etapa de avaliação são realizados testes com os usuários 



95 
 

 
 

para validar as soluções propostas nos protótipos. O modelo de Nielsen, é descrito conforme a  

Figura 5.1. 

 

Figura 5. 1 - Modelo de Nielsen para fases do Design Centrado no Usuário  (NIELSEN, 1993). 

 

Para Betiol et al. (2007) um projeto centrado no usuário deve ser baseado na 

recomendações da norma ISO 9241-210 (Human-centered design for interactive System) (ISO 

9241-210,2010), seguindo o ciclo de desenvolvimento baseado nas fases de identificar 

necessidades do usuário com relação a realização de suas tarefas, em seguida analisar e 

especificar o contexto da operação do usuário, na sequência identificar as exigências do 

usuário quanto à usabilidade, produzir a solução do problema em forma de um protótipo e por 

fim avaliar a solução conforme as exigências junto ao usuário. O ciclo da ISO 9241-210 é 

apresentado na Figura 5.2. 

 

Figura 5. 2 - Ciclo para projeto centrado no usuário  (ISO 9241-210, 2010). 
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Como referência para o desenvolvimento desse trabalho e no contexto da pesquisa 

descrita em Relatório (2010), foi utilizado  o ciclo de desenvolvimento UCD o modelo 

utilizado pelo Centro de Estudos Avançados do Recife – CESAR, Processo de Inovação 

CESAR -  PIC (CESAR, 2012), pela sua fundamentação tanto teórica como prática. 

Conforme CESAR (2012), o processo de inovação C.E.S.A.R (PIC) é inspirado nos 

princípios de design centrado no usuário (DCU) com enfase no entendimento das pessoas, no 

que elas valorizam e como elas vivem, para ser possível desenvolver experiências de uso que 

melhore a sua qualidade de vida. 

As fases de desenvolvimento do processo de inovação, mostradas na Figura 5.3, são : 

 

Figura 5. 3- Fases do Processo de Inovação Cesar – PIC (CESAR, 2012). 

 

(1) Estudos e Pesquisas - Realização de estudos da literatura e pesquisas  

     quantitativas e qualitativas, a fim de conhecer o perfil e necessidades  

    de determinado público, e identificar oportunidades para inovação; 

 

(2) Ideação - Geração de soluções baseadas nas informações das observações 

      e pesquisas, a partir de técnicas diversificadas de brainstorm e seleção 

     de propostas baseadas em critérios de legitimidade junto a usuários 

    e clientes; 

 

(3) Prototipação - Produção de alternativas de design (de artefatos 

      ou experiências) através de protótipos em níveis crescentes  

      de fidelidade, desde protótipos em papel até completamente 

      funcionais; e 

 

(4) Avaliação - Execução e análise de teste dos protótipos com usuários, 

     com o objetivo de antecipar problemas e adequar o artefato ou experiência 

     ao usuário. 
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O processo PIC pela sua natureza teórica e utilização comprovada na prática de 

desenvolvimento de soluções, permite a aplicação dentro de um ciclo iterativo e incremental, 

o que possibilita a melhoria contínua de produtos, conforme preconiza os fundamentos da 

qualidade de software. 

Neste contexto, o PIC mostrou-se adequado para uso no design de telas do  AVA -  

Amadeus realizado em dois ciclos distintos de desenvolvimento. 

A primeira rodada desse processo PIC, é aqui referenciado como Primeiro Ciclo 

2010/2011 – Ciclo Histórico, que abrange o resultado da  pesquisa realizada durante a 

disciplina Interação Humano – Computador (IN-1114) da Pós-Graduação do CIN/UFPE, 

“Acessibilidade Web para Deficientes Visuais  no Amadeus” (RELATÓRIO, 2010) e o 

resultado da dissertação: “Uma Metodologia de Testes de Acessibilidade para Usuários Cegos 

em Ambientes Web” (CHALEGRE , 2011). 

 O segundo ciclo PIC, registra e apresenta o resultado do trabalho em curso que 

propõe e demonstra o (re)design  para as telas do Amadeus, tornando-as acessíveis e tocáveis, 

possibilitando a melhoria da acessibilidade e usabilidade pelas pessoas cegas no ambiente 

EAD web. 

5.2 O OBJETO DE ESTUDO: SISTEMA AMADEUS 

Conforme descrito em Albuquerque et al. (2010), O Sistema Amadeus é hoje um bem 

público distribuído pelo Ministério do Planejamento do Brasil sob a licença Software Público. 

Sob essa licença, qualquer usuário está autorizado a ver e modificar o código-fonte, como 

também alterar sua forma de funcionamento, tendo apenas o compromisso de divulgar e 

disponibilizar os códigos-fonte resultantes de seu trabalho. É possível também participar da 

comunidade propondo melhorias na plataforma. O Amadeus está em constante 

desenvolvimento, incorporando os resultados das pesquisas de mestrado e de doutorado do 

grupo de Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional (CCTE) do Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco (Cin), motivo principal de sua escolha como objeto de 

estudo de caso para o trabalho dissertativo em curso, ou seja, o Sistema Amadeus é um bem 

público brasileiro desenvolvido nos princípios de software livre e é um produto em evolução 

tecnológica tanto de recursos educacionais quanto de recursos de tecnologia da informação 

resultado de contribuição acadêmicas constantes dos grupos de estudos que mantêm o seu 



98 
 

 
 

ciclo de vida como produto. Do ponto de vista de sua essência conceitual e arquitetural,  

Albuquerque et al. (2010) relata que o Amadeus é classificado como um sistema de gestão da 

aprendizagem (do inglês, Learning Management System, ou apenas LMS) de segunda 

geração, baseado no conceito de Blended Learning (GRAHAN, 2005), que é a combinação da 

aprendizagem presencial com a aprendizagem virtual interativa.  

No contexto do Amadeus, o blend (mistura, combinação) ocorre pelo uso dos recursos 

disponibilizados em diversas plataformas harmonicamente combinadas, como por exemplo: 

plataforma web, plataforma de jogos educacionais, uso do recursos de chats e de recursos de 

vídeos colaborativos, interação com  tv digital, interação com ambiente móvel entre outras 

possibilidades. O objetivo principal  do Sistema  AVA Amadeus em sua essência é estender 

ao máximo os estilos de interação entre  todos os seus  usuários, sejam eles alunos, 

professores, monitores, administradores, criadores de cursos entre outros, com necessidades 

especiais ou não. 

Em conformidade com a essência do estudo em curso, o Sistema Amadeus foi 

concebido a partir de métricas do design centrado no usuário (DCU), cujo uso objetivou uma 

melhor percepção e avaliação para a sua usabilidade, sendo essas métricas utilizadas com 

referência durante o levantamento dos requisitos junto aos seus potencias utilizadores: 

professores, alunos, monitores, administradores de conteúdos, entre outros papéis. Essa 

abordagem favoreceu a construção de um ambiente pedagógico que promove um   

aprendizado natural e amigável. A Figura 5.4  apresenta a atual arquitetura desse sistema em 

sua versão 0.9 disponível para download no portal de software público brasileiro (PORTAL, 

2012). 

 

Figura 5. 4- Arquitetura Geral da Plataforma Amadeus. 
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5.3 DESCRIÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DE DESIGN – PERÍODO 2010/2011 – O CICLO 

HISTÓRICO 

O Sistema Amadeus desde as suas primeiras versões até a versão atual encontra-se 

com a concepção de sua interação IHC inadequada às necessidades de acessibilidade exigidas 

para um sistema educacional para web que atenda os princípios do design universal.  

 Motivados para suprir esta lacuna no Sistema Amadeus, diversos trabalhos 

acadêmicos voltados à solução de acessibilidade foram descritos, entre eles: “Acessibilidade 

web para Deficientes Visuais no Amadeus” [RELATÓRIO, 2010], descrito a seguir como 

Projeto de Pesquisa. 

5.3.1 AS FASES DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PESQUISA 

ACESSIBILIDADE WEB PARA DEFICIENTES VISUAIS NO AMADEUS 

A natureza da pesquisa desenvolvida naquele período histórico, foi classificada como 

pesquisa do tipo aplicada, pois o seu objetivo foi de gerar conhecimentos para aplicação 

prática na solução dos problemas apresentado anteriormente sobre a acessibilidade na web. 

Sob o ponto de vista da abordagem dos problemas, essa pesquisa caracterizou-se como 

qualitativa, pois congregou principalmente aspectos qualitativos, visto que  a técnica de coleta 

dos dados selecionada foi a entrevista, além de analisada em conjunto com o referencial 

teórico da área. 

Desta maneira, o projeto descrito em Relatório [2010] foi desenvolvido com base na 

metodologia/abordagem DCU - Design Centrado no Usuário, ou seja, seguiu um processo no 

qual o ponto central foi a experiência do usuário.   

5.3.1.1 FASE 1 - A PESQUISA  -  DESCRIÇÃO  

Como metodologia de pesquisa qualitativa foi utilizada a Grounded Theory (FLICK, 

2007), cuja idéia básica é ler e re-ler um banco de dados textual (nesse caso foram as notas de 

campo e as transcrições das entrevistas) para se “descobrir” ou nomear-se variáveis 

(chamadas categorias, conceitos e propriedades) e seus relacionamentos e, a partir daí, 

construir uma explanação (“teoria”) sobre o fenômeno (nesse caso a acessibilidade para 

deficientes visuais, nos ambientes de Ensino a Distância- EAD).  



100 
 

 
 

Foi uma abordagem que deu preferência aos dados e ao campo de estudo, em contraste 

às suposições pré-concebidas, que não devem ser aplicadas ao sujeito que está sendo estudado 

(nesse caso os Deficientes Visuais - DV). As teorias devem ser “descobertas” e formuladas ao 

lidar com o campo e os dados empíricos a serem encontrados. 

O primeiro passo dado para iniciar uma pesquisa qualitativa é definir o problema ou as 

questões que orientarão a pesquisa. A formulação de questões de pesquisa, em termos 

concretos, é guiada pelo objetivo de esclarecer o que os contatos do campo irão revelar. Nessa 

pesquisa as principais perguntas que foram propostas para serem respondidas foram: 

 

(Q1)  Como se dá a interação dos usuários DV e quais as suas 

       maiores dificuldades no acesso dos ambientes na Web em geral? 

 

(Q2) Como se dá a interação dos usuários DV e quais as suas 

       maiores dificuldades, com ambientes de EAD?  

 

(Q3) Relato de episódios onde o DV enfrentou dificuldades  

         no acesso às informações, nos ambientes Web/EAD. 

 

(Q4) Descrições de como funciona a interação do DV com  

        o professor, nos ambientes EAD. 

 

Dentro do modelo circular de pesquisa foram definidas duas fontes básicas de dados 

que passaram pelo processo de coleta, análise e interpretação : 

(1) Entrevistas com usuários com deficiência visual total; e 

 

(2) Diretrizes de acessibilidade da WAI – WCAG 2.0. 

 

5.3.1.1.a  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS ENTREVISTAS X DIRETRIZES   – 

LEVANTAMENTO DAS TEORIAS 

Considerando-se as diretrizes WCAG 2.0 acrescidas da fonte de dados das entrevistas 

semi-estruturada, e partindo-se das transcrições das mesmas, o processo de gerar grupo de 

dados teve como resultado uma estruturação de categorias de informações e respectivos 

conceitos (teorias), que serão enumerados a seguir, consideradas as mais relevantes para o 

contexto daquele estudo.  
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Teoria #1) Acessos web mais frequentes 

Conforme resultado relatado pelos entrevistados, os respondentes demonstraram 

preferência em acessar Web Mail, Sites de Pesquisa, Sites de Ensino a Distância, Sites 

Informativos e com menos frequência os sites de compras, conforme Quadro 5.1. 

 

Quadro 5. 1 - Frequência de Acesso por Tipo de Site. 

# 

PREFERÊNCIAS  ENTREVISTADOS 

 Frequência 
  

Natureza do SITE 

  

[E1] [E2] [E3] [E4] [E5] [E6] [E7] 

1 
Sites Comerciais / 

Compras 
X - - - - - - 1 

2 
Informativos (Portal  de 

Notícias / Jornais) 
X - - - - X - 2 

3 Sites EAD - - X - - X - 2 

4 Sites de Pesquisa X X - X - X - 4 

5 Web Mail X X - X - X - 4 

 

Teoria #2)  Sugestões de Acessibilidade 

 

Todos os entrevistados demonstraram interesse em contribuir com sugestões para que 

o ambiente web apresente uma maior acessibilidade. O Quadro 5.2 descreve as categorias de 

sugestão versus o item corresponde no âmbito das diretrizes do WCAG 2.0. 

Conforme o resultado apresentado no Quadro 5.2, os requisitos mais citados pelos 

entrevistados foi a necessidade de estruturação da página, seguido da existência de conteúdo 

objetivo, não utilização da indicação de cor e a descrição do link acessado; o que demonstra a 

necessidade de que seja atendido os princípios Perceptível e Operável do WCAG 2.0. 
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Quadro 5. 2 - Sugestão x Diretriz WCAG 2.0 x Frequência de Citação. 
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Teoria #3)  Sugestões para Interação Aluno x Professor: 

As contribuições referentes à interação do aluno com o professor foram restritas e se 

limitaram ao uso de chat  acessível e o uso do e-mail, conforme Quadro 5.3. 

 

Quadro 5. 3 - Sugestão de Interação Aluno x Professor. 

# 

Requisitos Elicitados 

 Centrados na Pessoa Cega 

(Sugestões para Interação Aluno x 

Professor) 

 ENTREVISTADOS 

 

Frequência 

[E1] [E2] [E3] [E4] [E5] [E6] [E7] 

1 e-mail X - - - - - - 1 

2 Chat Acessível - X - - - - - 1 

 

Teoria #4) Maiores Dificuldades no Uso de Ferramentas EAD: 

Na utilização de plataformas web voltada para o ensino a distância, dois dos 

entrevistados informaram fazer uso do Moodle (MOODLE, 2012) e do Teleduc (TELEDUC, 

2012). Diversas dificuldades foram relatadas por eles ao fazer uso de cursos disponibilizados 

nessas plataformas, conforme  Quadro 5.4. As dificuldades que apresentaram maior 

frequência foram a complexidade no uso da ferramenta e a complexidade de localização e 

navegação dos módulos de seus cursos. 

Quadro 5. 4 - Maiores Dificuldades no Uso de Ferramentas EAD. 

# 

Requisitos Elicitados 

 Centrados na Pessoa Cega 

(Maiores Dificuldades no uso de 

Ferramentas EAD - Moodle & 

Teleduc) 

 ENTREVISTADOS 

 Frequência 

[E1] [E2] [E3] [E4] [E5] [E6] [E7] 

1 

Curva de Aprendizagem Elevada - 

 Exige Experiência do Aluno Para para 

Utilizar a Ferramenta 
X - - - - - X 2 

2 
Complexidade para Localizar e 

 Navegar nos Módulos do Curso 
X - - - - - X 2 
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3 
Complexidade para uso da Agenda das 

Disciplinas 
- - - - - - X 1 

4 
Dificuldade para Localizar Materiais de 

Apoio 
- - - - - - X 1 

5 Sistema de Avaliação Inadequado X - - - - - - 1 

6 Pesquisas sem Utilidade X - - - - - - 1 

7 Navegação Inadequada nos Slides X - - - - - - 1 

 

 

Teoria #5)  Leitores de Tela Utilizados: 

Conforme a pesquisa junto aos entrevistados, os programas leitores de tela mais 

citados foram o Virtual Vision (VIRTUALVISION, 2012),  Jaws (JAWS, 2012)  e Nvda 

(NVDA, 2012) , conforme Quadro 5.5. 

 

Quadro 5. 5 - Uso de Leitores de Tela. 

# 
Requisitos Elicitados 

 Centrados na Pessoa Cega 

(Uso de Leitores de Tela) 

 ENTREVISTADOS 
 Frequência 

[E1] [E2] [E3] [E4] [E5] [E6] [E7] 

1 Virtual Vision - X - - - X - 2 

2 Jaws - X - - - X - 2 

3 NVDA - X - - - X - 2 

 

 

Perfil Geral do Usuário Cego Entrevistado que faz uso da WEB: 

 

Usuário cego que acessa com maior frequência sites para uso de Web Mail e faz  

Pesquisas Gerais  na internet, possui alguma experiência no uso de Sites de Ensino a 

Distância, e também faz uso de Sites Informativos para se atualizarem. No uso desses sites 

procura encontrar páginas estruturadas com conteúdos objetivos e links com descrição de 

conteúdo. No uso de ferramentas de ensino a distância demonstra dificuldade com a 

complexidade desses ambientes, especialmente para localizar e navegar módulos dos cursos, e 
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espera se comunicar com o professor do EAD através de chat acessível ou por e-mail. Esse 

usuário faz uso de mais de um tipo de leitor de tela para acesso a páginas na web. 

5.3.1.2 FASE 2 – BRAINSTORM 

A análise e a interpretação realizada para as entrevistas permitiu que se conhecesse 

com mais profundidade o fenômeno em estudo, sob a perspectiva do usuário.  As categorias 

centrais extraídas durante esse processo e que explicam de fato o fenômeno de acessibilidade 

na web para deficientes visuais foram: (Teoria #2 )Sugestões de Acessibilidade e (Teoria #4) 

Maiores Dificuldades (Ferramentas EAD utilizadas), as quais forneceram o conhecimento 

necessário para a realização desta fase 2 – brainstorm.   

5.3.1.3 FASE 3 -  PROTOTIPAGEM DAS TELAS COM ACESSIBILIDADE 

A Fase (três) 3 referente à prototipação foi iniciada com discussões e esboços das 

páginas, considerando  um conjunto possível de interfaces associadas aos cenários de 

utilização por deficientes visuais, de uma ferramenta EAD, no caso em análise a plataforma 

Amadeus. 

Durante a prototipação das telas foram levados em consideração para a sua construção 

as seguintes informações: 

(1) Dados coletados nas entrevistas, estruturando a tela, de forma 

     que o conteúdo se torne mais objetivo; 

 

(2) Regras do WCAG (Web Content Accessibility Guideline) 2.0, para 

     dispor os componentes e inserir os equivalentes textuais, de  

     forma que facilite a leitura pelas ferramentas assistivas; 

 

(3) Conceitos de acessibilidade para se obter um denominador comum  

      e atender às necessidades de quem não possui deficiência visual  

      e de quem possui deficiência visual total ou parcial. 

 

O protótipo das telas foi construído, primeiramente em papel e em seguida  as telas  

foram transportadas para a ferramenta Balsamiq (BALSAMIQ, 2012). Esta ferramenta 

permitiu uma melhor visualização das  páginas web para um Sistema EAD permitindo  um 

esquema navegacional semelhante ao realizada no produto final. 
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5.3.1.4 FASE 4 -  AVALIAÇÃO 

A avaliação descrita no Relatório (2010) foi realizada apresentando-se o protótipo no 

formato Mockup da Balsamiq para um dos entrevistados com larga experiência no uso do 

ambiente web. O processo de validação aconteceu de forma descritiva do conteúdo das telas  

prototipadas  no formato Mockup do Balsamiq, realizado através de uma  áudio-descrição de 

cada tela desse protótipo aos usuários cegos, apresentando-se  para cada tela todos os detalhes 

das funcionalidades presentes: os botões, os links, os menus, as imagens, bem como a 

interação entre os componentes e a sequência das telas para navegação. O usuário cego ao 

ouvir cada descrição, apresentou feedbacks de melhorias para algumas telas construídas, 

contudo considerou de uma maneira geral o protótipo muito bom, confirmando que o mesmo  

atendia às regras de acessibilidade. 

Chalegre (2011) avaliou a acessibilidade do design das telas propostas em Relatório 

(2010), através de um protótipo dessas telas realizadas em HTML. Essa avaliação utilizou a 

metodologia de testes de acessibilidade e validou as diretrizes referentes a forma, função e 

conteúdo com usuários deficientes visuais e não deficientes, confirmando com unanimidade o 

atendimento aos requisitos de acessibilidade do protótipo inicial. 

5.4 O SEGUNDO CICLO DE DESIGN PARA AS TELAS DO AMADEUS - 2012 – CICLO 

DE (RE)DESIGN PARA TELAS SENSÍVEIS AO TOQUE COM ACESSIBILIDADE  

Nesta nova interação, segundo ciclo de design, resultado do trabalho em curso, foi 

mantido como referencial para o ciclo de vida o Processo de Inovação CESAR - PIC, que 

manteve-se adequado para aplicação nesta rodada pela sua natureza iterativa e  incremental, 

conforme pode ser visualizado nas Figuras  5.5 e 5.6. 
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Figura 5. 5 - Distinção das fases de um ciclo PIC. 

 

 

Figura 5. 6 - Melhoria do Design à partir da execução de uma fase PIC. 

 
Com base neste referencial de ciclo de vida, as teorias identificadas pela pesquisa 

realizada no ciclo anterior foram mantidas e as fases seguintes foram alteradas para uma nova 

visão de desenvolvimento. As fases com detalhes para esta 2ª interação são apresentadas no 

Figura 5.7. 
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Figura 5. 7 - Fases, Processo e Resultados para o 2º Ciclo PIC. 

 

Conforme mostrado na Figura 5.7, a partir da Fase 2, os processos apresentam-se 

modificados. A fase de ideação (brainstorm) tem como insumo todas as teorias levantadas e 

como guia de referência para o design as orientações presentes no Design GUIDANCE. Em 

seguida na Fase 3 o processo de prototipação faz uso dos recursos versão 5 do HTML 

(HTML5, 2012)  e por fim a validação com o usuário, Fase 4, utiliza uma avaliação 

quantitativa e qualitativa do novo protótipo. 

5.4.1   FASE 2 – BRAINSTORM / IDEAÇÃO - AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO 

PROTÓTIPO HTML ADAPTADO PARA INTERAÇÃO TOUCH (TELAS PARA 

TABLET I)  

Como referencial para a definição do novo design de telas com acessibilidade e 

tocáveis para o Amadeus, uma avaliação comparativa de aderência em relação as 
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recomendações apresentadas no Design GUIDANCE foi realizada para as telas HTML 

adaptadas para o ambiente touch. Essas telas, já avaliadas no Ciclo 1, como acessíveis, 

tiveram seu código alterados para realizar o  tratamento de eventos em telas sensíveis ao 

toque, entre outras alterações básicas. O layout dessas telas foi confrontado com os princípios, 

padrões, guidelines, guias de estilo e estilos customizados do Design GUIDANCE, e em 

seguida foi realizada uma análise das não conformidades, enfatizando-se aquelas  mais 

significativas e impactantes em relação a sua usabilidade e acessibilidade. 

Este comparativo favoreceu a orientação do desenvolvimento do novo layout para as 

telas do Amadeus, evidenciando-se o que deve ser evitado  durante o desenvolvimento da 

nova proposta de layout. As Figuras de 5.8 a 5.12 apresentam em sequência uma descrição de 

não conformidades observadas em relação às recomendações do Design GUIDANCE que foi 

proposto e faz uma análise crítica do layout que teve uma adaptação realizada de forma 

simplificada para uso do touch, aqui denominadas de telas para Tablet I. 

 

Figura 5. 8 - Avaliação das não conformidades da Tela HTML(01) PRINCIPAL -  com código adaptado para uso 

em telas sensíveis ao toque conforme orientações do Design Guidance. 
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Figura 5. 9 - Avaliação das não conformidades da Tela HTML(02) DETALHES DO CURSO -  com código 

adaptado para uso em telas sensíveis ao toque conforme orientações do Design Guidance. 

 

 

Figura 5. 10 - Avaliação das não conformidades da Tela HTML (03) CURSO DETALHADO - com código 

adaptado para uso em telas sensíveis ao toque conforme orientações do Design Guidance. 
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Figura 5. 11 - Avaliação das não conformidades da Tela HTML (04) MÓDULO DETALHADO - com código 

adaptado para uso em telas sensíveis ao toque conforme orientações do Design Guidance. 

 

 

Figura 5.12- Avaliação das não conformidades da Tela HTML (05) AULA DETALHADA - com código 

adaptado para uso em telas sensíveis ao toque conforme orientações do Design Guidance. 
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5.4.2   FASE 3 – PROTOTIPAÇÃO - (RE)DESIGN DO PROTÓTIPO PARA TELAS EM 

HTML 5  

A nova prototipação para telas do Amadeus, levou em consideração as lições 

aprendidas com as observações e com as análises realizadas sobre o layout das telas que 

sofreram adaptações simplificadas para uso das superfícies touch,  estas novas telas são 

denominadas de telas para Tablet II. 

 O Design GUIDANCE foi o guia principal para o desenvolvimento das novas 

telas para uso em interface sensível ao toque com uso destinado a ambientes virtuais de 

aprendizagem. Além disso, foi também observadas as recomendações encontradas na 

literatura referentes ao uso de design minimalista durante a criação de sites para web, cujos 

princípios segue o caminho oposto do design de layouts atualmente produzidos para os 

ambientes comerciais da web. 

 Além destas questões arquiteturais referentes à estrutura física das telas, foram 

também realizados estudos e observações mais detalhadas sobre as questões lógicas da 

interface, ou seja, foram trabalhados os novos recursos da  linguagem de marcação de 

hipertextos da sua versão 5 (HTML5, 2012) e de sua relação com os recursos do CSS 

(Cascading Style Sheet)  e da implementação da estrutura de  Javascripts (Linguagem de 

scripts para web browsers) para este novo contexto.  

As recomendações do w3C (W3C, 2012)  para o tratamento de eventos touch 

(TOUCHEVENT, 2011) em superfícies multi-touch foram observadas e suas respectivas 

execuções pelos browsers que implementam a nova versão HTML5. 

Estudos e observações nos leitores de tela também foram levados em consideração, 

para que durante a execução das avaliações não ocorressem falhas ao serem utilizadas as 

superfícies sensíveis ao toque. 

5.4.2.1   ESTRUTURA DE LAYOUT DO NOVO PROTÓTIPO   

Conforme Damasceno (2003), uma home page padrão desenhada para ser apresentada 

no ambiente web,  durante sua construção (design)  é dividida em 8 (oito) regiões distintas 

conforme  o layout descrito na  Figura 5.13. 
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Figura 5. 13–Organização de uma homepage padrão segundo Damasceno (2003). 

 

Na área (um) 1 encontra-se o logotipo da empresa, na área (dois) 2 observa-se a 

presença de anúncios externos, na área (três) 3 é apresentado um menu administrativo (menu 

e políticas do website), na  região(quatro) 4 um menu de navegação para outras páginas é 

encontrado, já na região (cinco) 5 reside a área de destaque do site, na área(seis) 6 fica o 

corpo do portal com seus links internos, a região (sete) 7 é reservada para anúncios  de 

compras e por fim a área (oito) 8, o rodapé do site , o qual é reservado para a colocação de 

informações  institucionais. Esta forma de disposição de informações é considerado  padrão 

de um portal, e que necessariamente  não dispõe de recursos para a acessibilidade. 

O design de um protótipo de telas com acessibilidade,  deve seguir o  princípio 

descrito em  Preece  et al. (2005), onde Jeffrey Veeen (Veen, 2000) propõe uma maneira 

simples de apresentar uma página de um site na web, dividindo-a em (três) 3 áreas , conforme 

Figura 5.14, da seguinte maneira : (1) no topo  fica a resposta a  onde estou ? , área de 

localização, informando ao usuário onde ele se encontra no site; (2) no lado esquerdo é 

apresentada uma área que responde a onde posso ir ?, área de encaminhamento, permitindo ao 

usuário imediatamente visualizar o que mais está disponível no site, apresentando a 

navegação e os menus; e (3) no lado direito, área de conteúdo, que responde ao que é 

apresentado aqui ?, correspondendo à informação mais importante, razão pela qual o usuário 

visita o site. 
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Figura 5. 14 - Design de Página WEB – Divisão em Áreas Simplificadas segundo Jeffrey Veen  - adaptado por 

Preece et al. (2005). 

Com base neste princípio foram utilizado (dois) 2 layouts padrão para a solução com 

acessibilidade e tocáveis, conforme Figura 5.15. Cada um destes layouts apresentou uma 

divisão  do espaço da tela em frames, conforme  apresentado na Figura 5.14. As telas 

desenvolvidas com base nestes padrões de layout, foram estruturadas para melhor organizar o 

conteúdo dentro do Sistema Amadeus e facilitar a leitura pelos leitores de telas. Utilizando-se 

a estrutura de frames no design das página, é possível entre outros recursos, se fazer uso de 

teclas de atalho (interface com teclado) que são previstas nos leitores de telas tornando-se a  

leitura de uma página pelo deficiente visual  mais rápida,  evitando  que o mesmo escute do 

leitor de telas a repetição do mesmo texto por diversas vezes. 

 

  

Figura 5.15 - Layouts padrão para Telas Acessíveis e Tocáveis propostas para o Amadeus, baseadas em Jeffrey 

Veen - adaptado por Preece et al. (2005). 
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5.4.2.2   HTML 5 E RECURSOS PARA TELAS SENSÍVEIS AO TOQUE   

Conforme o W3C Brasil (w3C.BR, 2012) o  HTML5 (HTML5, 2012) é a nova versão 

do HTML (Hipertext Markup Language). Ao contrário das versões anteriores, o HTML5 

fornece ferramentas para a CSS (Cascading Style Sheets)  e o Javascript (Linguagem de 

script para browsers web) realizarem seu trabalho da melhor maneira possível. O HTML5 

permite por meio de suas APIs a manipulação das características destes elementos, de forma 

que o website ou a aplicação continue leve e funcional. 

O HTML5 modifica a forma de como se escreve o código e como se organiza a 

informação na página. É mais semântica com menos código. Permite mais interatividade sem 

a necessidade de instalação de plugins e perda de desempenho. Com o HTML5 cria-se código 

interoperável, pronto para realizar interações com futuros dispositivos, o que facilita a 

reutilização da informação de diversas formas em diversas plataformas. O HTML5 traz uma 

série de elementos que ajuda aos desenvolvedores a definirem setores principais no 

documento HTML. 

 Com a ajuda destes elementos, por exemplo, pode-se diferenciar diretamente pelo 

código HTML5 áreas importantes do site como sidebar, rodapé e cabeçalho. Consegue-se 

também com o uso de recursos do HTML5 seccionar uma área de conteúdo indicando onde 

exatamente está localizado o texto de um artigo. Estas mudanças simplificam o trabalho dos 

sistemas  de busca que conseguem vasculhar o código de maneira mais eficaz, procurando e 

guardando informações mais exatas e levando menos tempo para armazenar essas informação. 

 O Modelo de Objetos do Documento (DOM, na sigla em inglês) (DOM, 2012)  é a 

interface entre a linguagem Javascript e os objetos do HTML5. Quando o browser visita um 

website, ele constrói uma coleção de objetos que representam elementos HTML na página. 

Cada elemento no código é representado no DOM como um objeto diferente. Todo objeto 

DOM tem propriedades em comum, mas alguns objetos têm características específicas o que 

permite um melhor tratamento para cada objeto. 

O suporte ao tratamento de eventos disparados pelo usuário é parte essencial do DOM 

e o HTML5 oferece um extenso conjunto de novos eventos, como por exemplo os eventos 

multimídia e  principalmente os eventos touch. 
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5.4.2.3   NOVO PROTÓTIPO  EM HTML5  COM ACESSIBILIDADE E TOCÁVEL    

Considerando-se os novos requisitos de interação e de navegação necessários ao 

tratamento de interfaces sensível ao toque, além da necessidade de simultaneamente para 

atender as condições de acessibilidade foi desenvolvido um novo protótipo de telas. Para esta 

construção foi considerado o referencial de recomendações para o Design GUIDANCE e os 

novos recursos construtivos do HTML 5. 

Essas novas telas propostas procuraram atender com destaque as orientações do 

Design GUIDANCE que recomenda o uso atrativo e direto de objetos naturais e intuitivos, 

com tamanho, layout e espaçamento adequado entre eles, e a utilização das regras de 

deslizamento entre outras recomendações, conforme mostrado na sequência de Figuras de 

5.16  a 5.21. 

 

Figura 5. 16 - Nova tela com Acessibilidade e Tocável para o Sistema AVA Amadeus – TELA(01) Menu 

Principal. 



117 
 

 
 

 
Figura 5. 17 - Nova tela com Acessibilidade e Tocável para o Sistema AVA Amadeus – TELA(02) Meus 

Cursos. 
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Figura 5. 18 - Nova tela com Acessibilidade e Tocável para o Sistema AVA Amadeus – TELA(03) Módulos do 

Curso. 
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Figura 5. 19 - Nova tela com Acessibilidade e Tocável para o Sistema AVA Amadeus – TELA(04) Módulo 

Detalhado. 
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Figura 5. 20 - Nova tela com Acessibilidade e Tocável para o Sistema AVA Amadeus – TELA(05) Aula 

Detalhada(1) com Vídeo Acessível. 
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Figura 5. 21 - Nova tela com Acessibilidade e Tocável para o Sistema AVA Amadeus – TELA(06) Aula 

Detalhada(2) com Texto PDF Acessível. 

5.4.3   FASE 4 –AVALIAÇÃO – QUANTITATIVA E QUALITATIVA DAS INTERFACES 

COM ACESSIBILIDADE PARA O AMADEUS   

Para o fechamento da interação do Ciclo 2, faz-se necessário  o registro da avaliação 

dos usuários cegos sobre as novas telas propostas, onde uma comparação quantitativa e 

qualitativa em relação às outras telas é necessária para se validar a aceitabilidade da nova 

solução.Para avaliação da aceitabilidade (acessibilidade e usabilidade)  por parte do usuário 

cego, faz-se necessário realizar um ciclo de testes em (três) 3 fases. Uma primeira fase, onde é 

proposto um teste de navegabilidade e acessibilidade utilizando-se o teclado como meio de 

interação e a versão das telas desenvolvidas no Ciclo 1. Na segunda fase apresenta-se as telas 

com adaptações realizadas para uso de telas sensíveis ao toque. Na última fase, as novas telas 

acessíveis e tocáveis são apresentadas e a sua navegabilidade avaliada, finalizando-se com a 
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medição do grau de aceitabilidade desta nova proposta de interface. O resultado obtido com as 

avaliações é em seguida analisado e as conclusões apresentadas. A descrição da aplicação e os 

resultados alcançados por esta avaliação serão descritos com detalhes no capítulo (seis) 6. 

Aqui, focamos a apresentação das fundamentações para realização desta avaliação. 

5.4.3.1  AVALIAÇÃO QUANTITATIVA –  USO DO MODELO GOMS   

Conforme descrito em Schrepp (2009), o modelo de avaliação GOMS (CARD et al., 

1983)  foi desenvolvida como um método quantitativo para acessar e comparar a eficiência da 

interface de usuário em diferente alternativas de projeto. Uma análise utilizando esse método  

permite prever quanto tempo um usuário já experiente precisa para realizar uma dada tarefa 

que é realizada  para atingir um objetivo dentro de uma interface projetada. O GOMS é um 

acrônimo do inglês e significa Metas (Goals), Operadores(Operators), Métodos (Methods) e 

Seleção de Regras (Selections rules), que compõem o blocos básico para a  construção de tal 

modelo: 

 

                      (1)  Um objetivo descreve o que o usuário deseja alcançar – Meta 

                   (Goals); 

 

                      (2) Os Operadores (Operators) são os procedimentos básicos físicos  

               ou Cognitivos(lógicos),  que devem ser realizados durante o  

               processo para alcançar a meta; 

 

                     (3)  Um Método é uma sequência encadeada de operações realizadas 

               por um usuário dentro do processo para alcançar a meta.  

              Métodos representam  sequências básicas das  operações apreendidas 

              e executadas pelos usuários para alcançarem  um  objetivo ou  

              uma  parte desse objetivo; e 

 

         (4) Se num dado momento do processo, mais de um método   

             (sequência  de operações) pode ser  utilizado pelo usuário para 

             atingir a meta, então,  é necessário  existir  pelo menos uma  

             regra  de seleção  para que  ele  possa decidir  qual  o  método 

             deverá para ser usado naquele ponto do processo. 

 

           Essencialmente os operadores representam as ações básicas  tanto físicas como 

cognitivas que um usuário deve executar para realizar uma determinada tarefa no processo. 

Uma ação básica física é, por exemplo, o acionamento de uma tecla no teclado,  execução de 

um toque ou  multitoques em uma superfície sensível ao toque, o movimento de um dedo em 
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uma  superfície de uma tela sensível ao toque , entre outros. Já uma ação cognitiva representa 

a recuperação de informação da memória, a decisão entre duas alternativas, preparação mental 

para realizar o próximo passo na sequência do processo, entre outras ações. 

 Desta maneira, o GOMS demonstra ser uma ferramenta bem estabelecida para 

investigar problemas da eficiência no uso de interfaces de um projeto de software. Com a 

ajuda do GOMS é possível se modelar o comportamento da interação dos usuários com 

produtos de software levando-se em consideração a observação da realização da rotina de 

tarefas necessárias para se alcançar o resultado esperado. 

 Existem diversas variantes disponíveis no modelo de avaliação GOMS. Essas 

variantes diferem  entre si quanto à complexidade da análise e à precisão dos tempos de  

previsão para conclusão de  uma tarefa. 

O modelo de pressionamento de teclas KLMGOMS (KIERAS, 2001), acrônimo de 

Keystroke level model GOMS,  é o mais simples forma de GOMS. Esta  variante não  faz uso 

do alto nível  cognitivo  do modelo de avaliação GOMS. O KLMGOMS utiliza  como 

referência  para  prever o tempo de conclusão de uma  tarefa  apenas os  operadores 

(Operators)  físicos e cognitivos. Assim, os objetivos(Goals), métodos (Methods) e as regras 

de seleção (Selections rules)  não são usados em KLMGOMS, o que simplifica o processo de 

modelagem de forma significativa. Porém, uma grande restrição de uso do KLMGOMS é que 

este modelo não permite fazer uma descrição  de  comportamento multitarefas, visto que 

durante um processo humano de interação com informações, vários processos em paralelo  

podem ser executados. 

 Como alternativa a esta limitação de tratamento de paralelismo de processos,  foi 

projetado o método  do Caminho Crítico GOMS  - CPMGOMS (JOHN et al., 1996). Assim 

como na análise KLMGOMS a tarefa é representada como uma sequência linear de 

operadores físicos e cognitivos.  Porém, neste modelo a seqüência é dividida em 

subseqüências de unidades cognitivas e as subsequências que podem ser executadas em 

paralelo são identificados. Com este recurso adicional, o cálculo do  tempo de conclusão de 

uma  tarefa não apenas resulta dos tempos dos operadores físicos e cognitivos, mas também a 

partir de uma análise mais aprofundada do processamento cognitivo da tarefa. Em princípio,  

a previsão de tempo  de conclusão de tarefas  realizado por uma  análise no  modelo 

CPMGOMS deve ser mais preciso do que os tempos previstos em uma análise KLMGOMS. 

Uma outra variante mais completa do modelo GOMS, é o modelo NGOMSL (JOHN 

et al., 1996) que é o acrônimo de Natural GOMS Language, que possibilita não somente 
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prever os tempos de conclusão de tarefas como também o tempo de aprendizado para as 

tarefas. 

A análise GOMS se mostra eficiente e com custos aceitáveis para se identificar desde 

o início da fase de design, os possíveis problemas com o desempenho na interface do usuário. 

Em princípio o modelo GOMS pode ser usado para responder a duas diferentes questões 

relativas à usabilidade de uma interface de usuário com deficiência. 

 Primeiro, ele pode ser usado para investigar se a concepção geral da interface do 

usuário produz desvantagens que são inaceitáveis  para utilização de usuários com deficiência. 

Por exemplo, o princípio de design que domina para o projeto de grandes sites da web é 

procurar  organizar o máximo de conteúdo do site dentro da  visão em uma página geral, 

contendo um grande número de links.  

Esse princípio de concepção baseia-se no paradigma de que é mais importante que seja 

reduzido o número de cliques  de mouse para alcançar um nó final em uma estrutura de 

hipertexto do que se  controlar a complexidade de várias  páginas simples (isto é, resumir 

como amplitude é melhor do que ampliar a  profundidade).  

Web sites construídos de acordo com este princípio de design são altamente 

otimizados para usuários que navegam com um dispositivo apontadores como um mouse. Por 

esse princípio de design  um site que contenha um grande número de páginas em sequência, 

promove  um  esforço inaceitável  tanto para os usuários com visão que navegam no site pelo 

teclado  quanto para usuários cegos que acessam o conteúdo da página usando um leitor de 

tela. Contudo para o design de telas com acessibilidade e com interfaces sensíveis ao toque 

esse princípio se mostra inadequado, já que em telas com acessibilidade e sensíveis ao toque a 

navegação necessita diminuir o número de links por páginas para permitir uma usabilidade 

mais ampla.  

Ainda, o modelo GOMS pode ser usado para avaliar se os usuários com deficiência 

estão em condições de atingir os objetivos de desempenho que foram definidos previamente 

no uso de um sistema de informação. Por exemplo, uma empresa pode considerar a 

introdução de um novo sistema de informação, mas alguns dos funcionários não pode usar um 

dispositivo apontador, como um mouse, que é o caso de usuários cegos. Uma análise 

utilizando-se o  modelo de GOMS descrevendo a interação dos usuários que navegam na web 

por teclado pode então ser usado para avaliar quanto tempo tais usuários vão precisar para 

realizar suas tarefas padrão de entrada de dados com o novo software. Diante da informação  
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obtida pelo uso do GOMS, a empresa pode então decidir se esse novo software permite  a 

esses usuários  trabalharem  de forma produtiva ou não. 

Uma  análise realizada pelo  método GOMS normalmente é  utilizada para descrever o  

comportamento de usuários sem deficiência no uso de sistemas de informação. De acordo 

com  o estudo de Schrepp (2009), é totalmente possível se utilizar o modelo GOMS para se  

descrever o  comportamento de interação de usuários com deficiência e para a formulação de 

modelos que  buscam explicitar e descrever  o comportamento da interação  de grupos de 

usuários  com deficiência, como  por exemplo o  grupo de usuários cegos. 

Para o grupo de  usuários cegos, é importante considerar o fato de que eles ao 

varrerem as páginas web, só podem fazer de maneira  linear pelo uso de seu leitor de tela ou 

por um display braille.  Assim, o processo de varredura de uma página para eles é em 

princípio muito mais lento do que para aqueles  usuários que fazem a varredura  das páginas 

de maneira  visual. Apesar desta limitação básica, é  também necessário  que se considere que 

os programas  leitores de tela oferecem a estes usuários um número de recursos adicionais  

que melhora a varredura da tela , como por exemplo,  o uso do recurso de teclas de atalho que 

permite que o cursor (foco) pule rapidamente para um outro elemento,  ou o recurso de 

apresentar separadamente uma lista de links, ou mesmo  o  recurso que capacita este usuário  a 

fazer pesquisas de forma mais eficiente em uma página. Estes recursos adicionais destes 

programas ampliam a capacidade de navegação das páginas web por parte desses usuários. 

Uma primeira abordagem para se identificar possíveis problemas relacionados com a 

eficiência de usuários cegos no acesso a páginas web é fazendo-se o cálculo do tempo 

necessário para que este usuário consiga atingir um determinado link dentro de uma página. 

 Conceitualmente, uma maneira coerente de se observar o tempo necessário para o 

alcance de um link por um usuário cego ao fazer uso de um leitor de tela, é utilizar o 

levantamento do tempo médio que esse usuário consome fazendo uso de sua audição através 

da percepção do som emitido pelo leitor de tela, partindo desde o topo da página até  atingir  o  

link procurado. Este tempo médio de alcance é sugerido como uma medida para a 

navegabilidade de uma página web para usuários cegos. 

 Como há muitos caminhos que um usuário cego pode usar para chegar até um 

determinado link procurado, o tempo de alcance é calculado como aquele necessário para se 

alcançar o este link utilizando um caminho mais curto, ou seja que exija do usuário um menor 

esforço. Para efeito do cálculo são levados em consideração a localização do mesmo em 
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relação ao cabeçalho da página, quais as teclas usadas para se fazer o acesso e como ocorre a 

navegação nos links internos da página.  

Naturalmente, para a realização mais precisa de um cálculo desse tempo de alcance é 

necessário que se leve em consideração outros fatores como por exemplo : a velocidade de 

saída da voz do leitor de tela, o tamanho dos textos dos links que são encontrados  dentro  do 

caminho mais curto à  partir do topo da página. Assim, os tempos previstos neste tipo de 

abordagem podem apresentar uma impressão mais  grosseira sobre o tempo total  necessário 

para que os usuários cegos alcancem  um  determinado link dentro de uma página web, pois  

não são  levados em consideração os  tempos das decisões cognitivas ou outras operações 

realizadas pelo usuário cego durante a  localização do link. 

 Apesar deste processo de observação  ser mais  básico  para  se obter o  tempo  de 

alcance do elemento da página,  ele é suficiente para se  detectar possíveis problemas na 

estrutura de uma página ou na quantidade de  seu número de links. Contudo, se for necessária  

a obtenção  de um  tempo mais  preciso sobre a  eficiência deste tipo de navegação,  deve se 

consider  outros aspectos do comportamento do uso  e não somente a realização de um 

caminho mais curto ou mesmo  a extensão dos textos  dos links  dentro deste caminho .  

Conforme Schrepp (2009), dentro da família de métodos GOMS existe um deles que é 

mais adequado para se investigar a eficiência relacionada a problemas de comportamento de 

usuários cegos na navegação de páginas da web. O método que possibilita esse tipo de 

observação é o NGOMSL (JOHN et al, 1996).  Esse método representa o uso de uma 

linguagem natural que amplia o alcance do modelo GOMS, proporcionando mecanismos 

adicionais para descrever o comportamento dos usuários cegos no uso de leitores de tela 

durante a navegação em uma página web.  

A razão do uso de um método como o NGOMSL é que um usuário cego quando 

utiliza um leitor de tela , em princípio dispõe de  três opções estratégicas de acesso  para 

alcançar um elemento  dentro de uma página da web: 

 

(1) Usar teclas de atalho do leitor de tela  para rapidamente passar por cima de 

      elementos  irrelevantes até encontrar o elemento procurado; 

 

(2) Utilizar o modo de lista do leitor de tela focando no elemento procurado;   

 

(3) Usar o modo de pesquisa do leitor de tela focado no elemento procurado; e 

 

(4) Se uma dessas opções falhar, o usuário vai tentar usar uma outra forma de 
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      pesquisa. 

 

Dentro do conceito do GOMS, as regras de seleção (Selection rules) não são capazes de 

descrever o comportamento adequada desta interação.  Portanto, um mecanismo adicional, 

chamado de ESCOLHA é estabelecido. Neste contexto, uma ESCOLHA é um conjunto de 

alternativas iguais para se atingir uma meta. 

A argumentação desenvolvida por Schrepp (2009) em seu estudo apresenta a 

necessidade de se utilizar modelos GOMS mais complexos para a avaliação quantitativa do 

uso de interfaces por parte de pessoas com deficiência, em particular pessoas cegas no uso de 

leitores de tela. Apesar desta constatação, para efeito da pesquisa em curso, optou-se pelo uso 

do KLMGOMS, modelo de pressionamento de teclas,  como modelo de referência de  

avaliação quantitativa, com adaptações para o uso de telas sensíveis ao toque, considerando-se 

como elemento de avaliação a sequencia de operadores  físicos e lógicos. Em um segundo 

plano observa-se também  o tempo para execução de cada operação um por parte deste 

usuário. O objetivo da pesquisa é observar o esforço do usuário cego necessários para 

alcançar as metas estabelecidas dentro do contexto de um ambiente virtual de ensino. 

Neste modelo simplificado do GOMS, considera-se os seguintes operadores físicos e 

lógicos, com  as respectivas abreviaturas descritivas para teclado e superfícies touch: 

(1) Operadores Físicos – Teclado: as  teclas e comandos que são utilizados em conjunto com 

o teclado e leitor de telas são apresentados do Quadro 5.6. 
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Quadro 5. 6 - Teclas e comandos para utilização do teclado em conjunto com o um leitor de tela. 

 

(2) Operadores Cognitivos (lógicos) – Teclado: 

L – Escuta a leitura do leitor de Tela ; 

M – Interpreta / decide mensagem do leitor de tela; 

 

(3) Operadores Físicos – Superfícies Touch: 

D    – Desliza dedo sobre a superfície; 

DD – Pressiona link (usa dois dedos simultaneamente); 

(4) Operadores Cognitivos (lógicos) – Superfície Touch: 

L  – Escuta a leitura do leitor de tela ; 

M – Interpreta / decide mensagem do leitor de tela; 

5.4.3.2  AVALIAÇÃO QUALITATIVA – DESCRIÇÃO DO MODELO TAM    

Conforme Dias et al (2009), vários estudos têm sido realizados visando identificar os 

fatores  intrínsecos e extrínsecos envolvidos na decisão, intenção e na satisfação dos 

h: Cabeçalho  l: lista  i: item de lista  t: tabela  

k: link  n: texto que 

não é 

link  

f: campo de formulário  u: link não visitado  

 

v: link visitado  

 

e: campo de 

edição 

b: botão  

 

x: caixa de seleção  

 

c: caixa de 

combinação  

 

r: botão de opção q: bloco de citação  

 

s: separador  

 

m: frame g: gráfico 
1 a 6: cabeçalhos de nível 1 

a 6 respectivamente 
control + home: leva o foco 

para o topo da página 

Control + end: leva o foco 

para o fim da página 

Tab : caminha 

para frente(foco) 

Shift+Tab: caminha para 

trás (foco) 

Enter ; ir para o link 

Setas (acima e abaixo) : 

caminha por todos os 

elementos, inclusive 

textos, descrições. É uma 

navegação mais detalhada. 

Control + f : 

pesquisa uma 

palavra e 

localizada na 

página deixando o 

foco nesta 

palavra, 

Esc: quando usado após o 

control+f, coloca o cursos 

sobre o texto pesquisado. 

 

TECLADO & 

LEITOR DE TELA 
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indivíduos quanto à aceitação e utilização das Tecnologias da Informação. A maioria desses 

estudos se baseia no TAM - Modelo de Aceite de Tecnologia, criada por Fred Davis (DAVIS, 

1989). Esse modelo propõe que duas variáveis  sejam consideradas. Uma variável se refere a 

utilidade percebida e a  outra se refere a facilidade percebida de uso. Estas variáveis 

influenciam diretamente na atitude e na intenção de usar uma tecnologia.  O modelo TAM foi 

proposto por Davis  com base no modelo de Fishbein e Ajzen (apud, Davis, 1989)  que 

descreve o comportamento humano como dependente  da sua  intenção de comportamento, 

que, por sua vez, é  afetado por uma componente de atitude (crenças / percepção das 

consequências que possam interferir na atitude) e também  por um componente normativo 

(por exemplo, como o contexto social afeta  a  sua intenção): 

B~BI  = w1.A + w2.NS, sendo: 

B= Comportamento; 

BI = Intenção de Comportamento; 

A = Atitude - Componente Atitudenal quanto ao Comportamento; 

NS = Norma Subjetiva - Componente Normativo quanto ao Comportamento; e 

W1 e W2 = Pesos referindo-se a cada componente. 

 

Fred Davis em seu estudo despreza a componente normativo (NS) do modelo de 

Fishbein e Ajzen e propõe duas construções para representar as percepções que influenciam o 

uso de um Sistema de Informação. Assim, no modelo proposto por Davis, o componente de 

atitude (A) é formada com base em  apenas duas variáveis: 

 

(1)  UP (Utilidade Percebida) - O nível a que um indivíduo acredita que ao 

 utilizar um dado Sistema beneficia o seu desempenho no trabalho. 

 

            (2) UPFU (Utilidade percebida pela facilidade de uso) - O nível a que um 

 indivíduo acredita que ao utilizar um determinado Sistema não vai necessitar 

 realizar muito esforço mental ou físico. 

 

A Figura 5.22,  apresenta as componentes propostas por Davis (1986).  

 

Figura 5. 22 - Modelo de Aceitação por Davis(1989). 
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Dias et al. (2009), com base no modelo de Davis, sugere uma nova adaptação 

conforme descrito na  Figura  5.23,  cujo modelo foi obtido  empiricamente através de 

pesquisa  em campo realizada no Brasil  sobre a intenção de uso de computadores pelas 

empresas, que confirmou  a existência de uma correlação positiva entre a satisfação percebida 

no uso de computadores  e a facilidade de uso percebida ao usá-los. Nessa pesquisa foi 

evidenciado que quanto maior for a satisfação no uso, maior é a facilidade de uso percebida 

ao usá-lo. Além disso, tanto a satisfação percebida e a percepção de facilidade de uso têm 

uma influência positiva sobre a utilidade percebida. Também tem sido verificado que a 

percepção de que os computadores são fáceis de usar pode reduzir a ansiedade em relação à 

sua utilização. 

 

Figura 5. 23 - Modelo de Aceitação Adaptado por Dias et al. (2009). 

 

Dias et al. (2009) aplicaram uma  nova pesquisa, desta vez tendo como objeto de 

estudo o uso do software para portadores de deficiência visual e motora, respectivamente 

Dosvox (DOSVOX, 2012)  e Motrix (MOTRIX, 2012). A percepção dos usuários quanto à 

facilidade de uso, a utilidade e a intenção de uso do software foram  analisados. Tal percepção 

refere-se ao fator intrínseco motivacional (facilidade de uso) e o fator motivacional extrínseco 

(utilidade percebida) extraído da Aceitação de Tecnologia do Modelo de Davis. A análise dos 

resultados permitiu o desenvolvimento de considerações sugestivas sobre os fatores 

motivacionais para a utilização de ferramentas computacionais por portadores de deficiência. 

O fator extrínseco de motivação (utilidade percebida) e o fator motivacional extrínseco 

(facilidade de uso) obtiveram valores elevados para o leitor de tela Dosvox. Além disso, tem-

se observado que os usuários do leitor de tela Dosvox, obteve uma melhor percepção quanto à 

utilidade e, consequentemente, uma maior intenção de utilização do que os usuários do 

Sistema Motrix. Os resultados desta pesquisa mostrou como as ferramentas de informática são 
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necessárias para o uso dos deficientes físicos, não só para a sua realização pessoal e objetivos 

de vida, mas também para sua inserção no mercado de trabalho. 

Pela experiência positiva demonstrada com o uso deste modelo de avaliação adaptado 

por Dias et al.(2009), optou-se em usá-lo para aferir-se a percepção qualitativa dos 

participantes da pesquisa em curso, através da aplicação de um questionário  contendo 

perguntas sobre a satisfação, facilidade de uso e a usabilidade do novo protótipo de telas 

submetidos a apreciação dos usuários cegos.  

5.5 CONCLUSÃO  

Esse capítulo inicialmente apresentou o Design Centrado no Usuário e suas fases, e a 

demonstração da motivação para o uso do Processo de Inovação Cesar (PIC) como referencial 

de ciclo devida para o estudo em curso. Em sequência, o objeto de estudo foi apresentado, o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, Amadeus e as razões para sua escolha. Em 

seguida é relatado dois ciclos de desenvolvimento de inovação, um primeiro que no passado 

recente apresentou telas com acessibilidade para o Amadeus, e um novo ciclo, razão do 

trabalho em curso, que apresentou um novo protótipo acessível e tocável, para melhoria da 

acessibilidade das pessoas cegas a ambientes virtuais de ensino na web. O resultado deste 

novo ciclo foi a realização de um protótipo em telas HTML5, que foi submetido à validação 

do usuário cego através de experimento em campo, descrito no Capítulo (seis) 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

6 .0 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DA APLICAÇÃO DO DESIGN  

GUIDANCE NO SISTEMA EAD AMADEUS  

O Capítulo (cinco) 5 destacou a utilização do Design GUIDANCE (Diretiva) para o 

desenvolvimento de telas tocáveis e com acessibilidade, além de fundamentar os elementos 

necessários para realização da avaliação, onde foi exposta as razões da escolha de dois 

modelos referenciais para levantamento de informações junto a usuários cegos. Para os 

aspectos quantitativos, foi escolhido o modelo GOMS (Goals, Operators, Methods, and 

Selections Rules) (CARD et al., 1983) em sua versão simplificada – KLMGOMS (KIERAS, 

2001) e para obtenção dos aspectos qualitativos foi escolhido  o modelo TAM (Technology 

Acceptance Model) (DAVIS, 1989) com adaptações realizadas por Dias et al (2009) para 

pessoas com deficiência. Foi também descrito a motivação da escolha do software livre EAD 

Amadeus (AMADEUS, 2012) do portal de software público brasileiro como objeto de estudo 

para aplicação do Design GUIDANCE e respectiva avaliação. 

O capítulo presente descreve a metodologia que foi utilizada para a aplicação das 

avaliações e descreve quais os resultados obtidos em campo. Uma análise detalhada destes 

resultados quantitativos e qualitativos é realizada e as conclusões sobre a aplicabilidade do 

Design GUIDANCE na obtenção da melhoria da acessibilidade são apresentadas.  

6.1 METODOLOGIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO  

 Como processo metodológico para realização das avaliações foi utilizado o 

levantamento de dados através de uma pesquisa semi-estruturada, registrados em formulários 

projetados para esse fim. A avaliação foi aplicada a um conjunto de usuários voluntários que 

se propuseram a executar navegações no ambiente web, com respectiva descrição das 

operações realizadas, em três versões distintas de protótipos de telas com acessibilidade e 

desenhados para o Amadeus. 

 O primeiro protótipo foi desenhado com foco no uso tradicional de interface 

teclado/mouse. Um segundo protótipo foi desenvolvido com base no desenho da primeira 

solução, acrescido de um conjunto básico de adaptações para uso em superfícies multi-touch. 

Por fim, um terceiro protótipo foi desenvolvido sob medida para superfícies sensíveis ao 

toque, no qual foram utilizadas como referência para seu design as recomendações propostas 

no Design GUIDANCE.  
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 A escolha do Sistema Amadeus como estudo de caso se deve ao fato de estudos 

iniciais já terem sido realizados para este ambiente, pelo fato da abrangência da plataforma 

Amadeus no contexto do EAD e por tratar-se de um software livre disponibilizado no portal 

do software público brasileiro, com uma comunidade de cerca de 6.119 membros. 

Para esta pesquisa, os usuários que realizaram as avaliações, receberam a denominação 

de Avaliadores. Estes foram uniforme e devidamente instruídos sobre a realização de cada 

etapa do teste. O levantamento dos dados quantitativos e qualitativos foi devidamente 

acompanhado por pesquisador habilitado em todas as suas etapas de realização. Registros 

etnográficos através de vídeos foram realizados sob a permissão dos avaliadores como 

evidência adicional ao processo de levantamento de dados. 

As avaliações normalmente foram realizadas com cada avaliador em locais distintos e 

quando houve a coincidência do local, os avaliadores foram recebidos em horários 

diferenciados, evitando-se a influência de opiniões nos resultados.  

Para cada protótipo, denominado de etapa, foram definidas metas padrão a serem 

alcançadas por cada um dos avaliadores, onde a sequência de operações físicas e lógicas 

utilizadas por cada um deles e o respectivo tempo de realização foram devidamente 

registrados em formulários próprios. Os avaliadores ao alcançarem a meta final em cada um 

dos protótipos, responderam uma avaliação qualitativa sobre a etapa realizada. 

Após a realização das avaliações em campo, o pesquisador retornou aos avaliadores o 

registro eletrônico das respectivas avaliações, para verificação/validação das informações 

formatadas pelo pesquisador durante o transcorrer da pesquisa. 

6.1.1 AVALIADORES – NÚMERO ADEQUADO DE AVALIADORES E PERFIL DO 

USUÁRIO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Conforme descrito na Cartilha de Usabilidade – Padrões Brasil e-Gov  (E-GOV, 

2010), com base no estudo de Jacob Nielsen (NIELSEN, 2000), o número ideal de pessoas 

para teste de sites em grupo com características semelhantes, é de três a cinco indivíduos, 

conforme Figura 6.1. 
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Figura 6. 1 - Problemas Detectados no Site x Número de Usuários que Testam o Site (Adaptado de Nielsen, 

(2000)). 

 
Conforme o gráfico da Figura 6.1, (cinco) 5  avaliadores de um site conseguem 

identificar (oitenta e cinco por cento) 85% dos problemas. Na pesquisa em curso foi definido 

um total de (seis) 6 avaliadores para realizarem a verificação necessária sobre a acessibilidade 

e usabilidade dos protótipos, que segundo o gráfico para (seis) 6 avaliadores passa-se a cobrir 

aproximadamente (noventa por cento) 90 % dos possíveis erros existentes nos protótipos. 

O convite para usuários com o perfil adequado para realizar as avaliações foi feito 

seletivamente e realizado para usuários deficientes visuais com perda total de visão, que 

fazem uso frequente da web e que já fizeram, fazem ou pretendem fazer uso de cursos EAD. 

Não foi considerado como critério seletivo o grau de escolaridade e o fato do usuário já ter 

feito  uso de superfícies multi-touch. A resposta aos convites para realização dos testes foi 

expontânea e o número de adesões foi superior ao número planejado, ficando como critério 

final de participação a questão da disponibilidade do usuário com relação a data e horário  do 

cronograma definido para fase de levantamento de dados  da  pesquisa. 

6.1.2 OS RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS PARA REALIZAR A 

AVALIAÇÃO 

Como regra para manter a igualdade de condições dos testes, e com isso garantir a 

uniformidade das avaliações, foram padronizados os recursos de acesso ao site dos protótipos, 

fazendo-se uniforme o uso de software/hardware e de rede para não comprometer os 

resultados e a qualidade da pesquisa. Os protótipos foram disponibilizados em um endereço 

central, com acesso pelo site: http://www.educacaoacessivel.com/ , conforme visualização 

nas Figuras 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, respectivamente página “home”, página “Amadeus para 

http://www.educacaoacessivel.com/
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Desktop”,  página “Amadeus para Tablet I” e página “Amadeus para Tablet II” (Uso do 

Design GUIDANCE). 

 

Figura 6. 2 - Site - Educação Acessível com Protótipos para o AMADEUS – Página Home. 

 

 

Figura 6. 3 - Site - Educação Acessível com Protótipos para o AMADEUS – Página Inicial de Amadeus para 

Desktop. 
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Figura 6.4  – Site - Educação Acessível com Protótipos para o AMADEUS – Página Inicial de Amadeus para 

Tablet I. 

 

 

Figura 6. 5 - Site - Educação Acessível com Protótipos para o AMADEUS – Página Inicial de Amadeus para 

Tablet II(Uso do Design GUIDANCE). 

 

 



137 
 

 
 

Para execução do acesso à avaliação dos protótipos para teclado e para  tablet foram 

utilizados os recursos descritos no quadro 6.1. 

 

NATUREZA

 DA

INTERFACE

EQUIPAMENTO ACESSO A REDE SISTEMA OPERACIONAL NAVEGADOR LEITOR DE TELA

TECLADO

Laptop HP Pavilion dv4-

2115br Entertainment 

PCcom WIN 7 

Profissional,

com uso opcional de 

teclado USB Black Piano 

Multilaser TC127;

Rede 3G da Operadora TIM 

através do roteamento Wi-Fi 

realizado por celular  Iphone 4s.

Windows XP  

Profissional em

 Máquina Virtual 

VMWare Player 3.1.4;

Internet 

Explorer 8;

NVDA versão 

2012.2.1 com 

sintetizador de 

voz SERPRO Liane 

TTS;

TABLET
Ipad2 da Apple com 

 16GB com wi-fi;

Rede 3G da Operadora TIM 

através do roteamento Wi-Fi 

realizado por celular  Iphone 4s.
IOS 5.1;

Safari 

nativo;

VoiceOver 

nativo;

 

Quadro 6. 1 - Equipamentos e Softwares utilizados no Experimento. 

6.1.3 AS ENTREVISTAS E A EXECUÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

A execução das avaliações transcorreram de maneira sequencial, iniciando-se com a 

avaliação do protótipo por teclado, seguida da avaliação do protótipo multi-touch com 

adaptações e por fim do protótipo com uso do Design GUIDANCE. Foi permitido que cada 

avaliador executasse até (três) 3 navegações livres antes do início das medições, para que o 

mesmo tomasse ciência das páginas, além de sua adaptação no uso dos equipamentos, 

possibilitando uma maior confiança por parte deles durante a execução das avaliações. A cada 

final de um protótipo (etapa) um questionário com fins qualitativos foi aplicado através de 

entrevista semi-estruturada, na qual cada avaliador opinou e pontuou sua percepção sobre a 

facilidade de uso, satisfação no uso, percepção da acessibilidade e utilidade da solução 

proposta. Em qualquer uma das avaliações, qualitativa ou quantitativa, os avaliadores ficaram 

livres para opinar sobre o conteúdo de cada página, fazendo sugestões de melhoria ou 

expressando dificuldades ou desconfortos no uso das soluções. 

No final da execução de todas as etapas, os usuário realizaram uma avaliação geral e 

comparativa dos três (3) protótipos e  opinaram sobre o interesse em continuar a fazer uso do 

novo meio de interação com a web. 

As Figuras 6.6 e 6.7 apresentam uma avaliação sendo realizada para desktop e tablet 

respectivamente. 
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Figura 6. 6 - Realização de avaliação com uso de interação por teclado - Amadeus para Desktop. 

 

 

Figura 6. 7 - Avaliação com uso de interação multi-touch – Amadeus para Tablet I e Tablet II. 

6.2  RESULTADOS OBTIDOS COM A AVALIAÇÃO 

As avaliações foram transcritas para meio eletrônico, através do registro dos dados 

observados em formulários, conforme registrado no Apêndice A – Avaliação Individual 

Qualitativa e Quantitativa. Para a realização de uma observação mais adequada dos dados 
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obtidos no Apêndice A (dados brutos) foi desenvolvida uma planilha de resumo contendo a 

consolidação dos resultados qualitativos e quantitativos de cada avaliador, conforme 

registrada no Apêndice B – Avaliação Individual dos Resultados. Com essas ações, foi 

possível compor resultados gerais, permitindo uma síntese dos fatos encontrados. Uma análise 

geral de todos os dados obtidos foi desenvolvida, e os resultados são descritos na sequência 

abaixo. 

6.2.1  PERFIL DOS AVALIADORES 

A sequência de informações descritas nos Quadros 6.2 a 6.5, caracteriza o perfil dos 

participantes da pesquisa, apresentando suas faixas etárias, o nível de experiência com 

cursos EAD, suas preferências no uso de equipamentos e no uso de software leitores de 

tela. 

Quadro 6. 2 - Perfil Etário e Natureza da Deficiência Visual. 

PERFIL ETÁRIO

AVALIADOR Idade

Tempo

com

Deficiência

Tempo

de Uso

de Computador

PERFIL 

DO USUÁRIO

[A1] 31 31 15 Congênito e Experiente 50% tem Deficiência Congênita

[A2] 47 47 18 Congênito e Experiente 50% tem Deficiência Adquirida

[A3] 41 26 18 Adquirido e Experiente

[A4] 41 38 3 Adquirido e Noviço 66% tem Experiência em Uso de Computadores

[A5] 24 8 5 Adquirido e Noviço 33% são Noviços no Uso de Computadores

[A6] 46 46 30 Congênito e Experiente

Média Geral 38 33 15
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Quadro 6. 3 - Perfil da Experiência com Cursos EAD web. 

EXPERIÊNCIA COM EAD

AVALIADOR MOODLE
AINDA NÃO FEZ

 USO DE EAD

TEM INTENSÃO

 EM USAR / CONTINUAR

FAZER USO DE EAD

[A1] X - X

[A2] X - X

[A3] - X X

[A4] - X X

[A5] - X X

[A6] X - X

Média Geral 50% 50% 100%  
 
 

Quadro 6. 4 - Perfil de Uso de Tecnologias. 

USO DE TECNOLOGIAS

AVALIADOR Desktop Laptop Celular Tablet

[A1] X X X -
[A2] X X X -
[A3] X X X -
[A4] X X X -
[A5] X X X -
[A6] X X X -

Média Geral 100% 100% 100% 0%
 

 
 

Quadro 6. 5 - Pefil de Uso de Leitores de Tela. 

USO DE LEITOR DE TELAS

AVALIADOR JAWS NVDA OUTROS

[A1] X - VoiceOver
 no Iphone

[A2] - X VoiceOver
 no Iphone

[A3] X - -
[A4] X X -

[A5] X X

Nuance Talks

 para Sistema Operacional  

Sybian  

[A6] X -
Leitor de Tela

 do NOKIA

Média Geral 83% 50% 67%  
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Os avaliadores desta pesquisa foram todos do sexo masculino, com alta escolaridade, 

todos com curso universitário ou pós-graduados, com idade entre (vinte e quatro) 24 e 

(quarenta e sete) 47 anos, sendo (cincoenta por cento) 50% com deficiência visual congênita e 

(cincoenta por cento) 50% com deficiência visual adquirida. (Sessenta e seis por cento) 66% 

deles têm experiência no uso de tecnologia da informação, enquanto (trinta e três) 33% são 

iniciantes no uso de computadores. (Cincoenta por cento) 50% deles já tiverem contato com 

cursos EAD e (cincoenta por cento) 50% ainda não tiveram, sendo que todos eles têm 

interesse em utilizar/continuar fazer uso de curso EAD na web. Todos eles fazem uso 

constante de Desktop, Laptop e Telefones Celulares e nenhum deles fazem uso de Tablet. 

(Trinta e três por cento) 33% deles fazem uso de superfícies sensíveis ao toque (multi-touch) 

pelo uso do Iphone (IPHONE, 2012). A preferência geral é pelo leitor de tela Jaws (JAWS , 

2012), e (trinta e três) 33% deles utilizam Nvda (NVDA,2012) e Jaws. (Sessenta e sete por 

cento) 67% fazem uso também de leitores de telas em telefones celulares. 

6.2.2  RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

Conforme o modelo de avaliação quantitativa KLMGOMS, com adaptações para uso 

em superfícies multi-touch, as operações realizadas para navegação nas telas dos protótipos 

foram registradas conforme informações registradas nos Quadros de 6.6 a 6.9, 

respectivamente, Quadro de navegação por teclado, Quadro de navegação multi-touch em 

protótipo com adaptações e Quadro de navegação com protótipo multi-touch desenhado com 

as recomendações do Design GUIDANCE, finalizado pelo Quadro Geral Comparativo entre 

as  (três) 3 Soluções. 

Quadro 6. 6 - Operações Físicas / Lógicas com Solução para Teclado. 

Solução desenhada 

 para

 TECLADO

AVALIADOR

Operações

 Físicas / 

Lógicas

 (unidades)

Tempo

 Médio

 (s)

Velocidade

(operações/s)

Fêz uso

 de Multi-Touch 

antes ?

Onde

[A1] 294 334 0,88 S Iphone

[A2] 183 169 1,08 S Iphone

[A3] 301 315 0,96 N -

[A4] 232 261 0,89 N -

[A5] 111 205 0,54 N -

[A6] 327 338 0,97 N -

Média Geral 241 270 0,89 33% Iphone
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Quadro 6. 7 -  Operações Físicas/Lógicas com Solução para Tablet I ( Uso com Adaptações). 

Solução para Tablet

com adaptações

sem uso do GUIDANCE

           (TABLET I )

AVALIADOR

Operações

 Físicas / 

Lógicas

 (unidades)

Tempo

 Médio

 (s)

Velocidade

(operações/s)

Fêz uso

 de Multi-Touch 

antes ?

Onde

[A1] 81 101 0,80 S Iphone

[A2] 125 158 0,79 S Iphone

[A3] 61 92 0,66 N -

[A4] 91 169 0,54 N -

[A5] 74 109 0,68 N -

[A6] 92 167 0,55 N -

Média Geral 87 133 0,66 33% Iphone  

 

Quadro 6. 8 -  Operações Físicas / Lógicas com Solução para Tablet II (Uso do Design GUIDANCE). 

Solução para Tablet

com uso do GUIDANCE

       (TABLET II )

AVALIADOR

Operações

 Físicas / 

Lógicas

 (unidades)

Tempo

 Médio

 (s)

Velocidade

(operações/s)

Fêz uso

 de Multi-Touch 

antes ?

Onde

[A1] 56 75 0,75 S Iphone

[A2] 88 115 0,77 S Iphone

[A3] 50 67 0,75 N -

[A4] 80 117 0,68 N -

[A5] 51 68 0,75 N -

[A6] 54 99 0,55 N -

Média Geral 63 90 0,70 33% Iphone
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Quadro 6. 9 - Comparação de Indicadores de Desempenho entre as  (três) 3 Soluções. 

COMPARAÇÃO

 DE SOLUÇÃO

Operações

 Físicas / 

Lógicas

 (unidades)

Tempo

 Médio

 (s)

VARIAÇÃO

PERCENTUAL

 OPERAÇÕES

 VARIAÇÃO

PERCENTUAL

TEMPO MÉDIO

Solução desenhada 

para

 TECLADO

241 270 - -

Solução para Tablet

com adaptações

sem uso  do GUIDANCE

           (TABLET I )

  em relação ao TECLADO

87 133 64% 51%

Solução para Tablet

com uso  do GUIDANCE

       (TABLET II )

em relação ao TABLET I

63 90 28% 32%

Solução para Tablet

com uso  do GUIDANCE

       (TABLET II )

em relação ao TECLADO

63 90 74% 67%

 

De acordo com os resultados obtidos com as avaliações quantitativas, observa-se que o 

esforço físico/lógico desprendido pelos avaliadores para alcançar a meta final ao se utilizar a 

interface por teclado foi visivelmente superior ao esforço utilizado pelos participantes quando 

do uso da interface multi-touch. Ao fazerem uso de superfície sensível ao toque, os 

avaliadores reduziram  respectivamente em (sessenta e quatro por cento) 64% e em (setenta e 

quatro por cento) 74% suas operações, ao fazerem uso da solução com Tablet I e Tablet II. O 

tempo médio para a execução do alcance das metas também ficou reduzido em (cincoenta e 

um por cento) 51% e (sessenta e sete por cento) 67% respectivamente, ao ser usado a interface 

com Tablet como meio de interação. 

Comparando-se os resultados obtidos entre as soluções multi-touch, o resultado da 

solução que utilizou o Design GUIDANCE(TABLET II), reduziu em (vinte e oito por cento)  

28% o esforço em relação a solução desenvolvida somente com adaptações(TABLET I). O 

tempo foi também reduzido em (trinta e dois por cento) 32%, indicando uma melhoria 

significativa da usabilidade ao se fazer uso deste meio. 

Comparando-se a velocidade de uso das interfaces, o desempenho com teclado se 

mostra superior, o que é considerado aceitável devido à familiaridade dos avaliadores com 

este tipo de interface. A maioria dos avaliadores (sessenta e sete por cento) 67%, teve contato 

com superfícies sensíveis ao toque pela primeira vez durante este experimento. Apesar disso, 

ao se fazer um comparativo entre a velocidade alcançada por parte daqueles que já tiveram 

contato com superfícies multi-touch através do Iphone e aqueles que estavam tendo contato 

com este meio pela primeira vez, o resultado final entre elas  não é significativo. Isto 
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evidencia que os usuários iniciantes apresentam desempenho semelhante aos usuários 

experientes no uso. 

6.2.3  RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

A avaliação qualitativa, como citado, fez uso dos recursos do modelo TAM 

(Technology Acceptance Model) (DAVIS, 1989) com adaptações realizadas por Dias et al. 

(2009), e conseguiu registrar a percepção dos avaliadores com relação as soluções 

apresentadas, conforme pode ser observado nas informações presentes nos Quadros de 6.10 a 

6.12.   

Quadro 6. 10 - Grau de Aceitabilidade. 

AVALIADOR TECLADO
TABLET I 

(Adaptação)

TABLET II

(GUIDANCE)

[A1] 95,00% 90,00% 100,00%

[A2] 72,50% 75,00% 75,00%

[A3] 75,00% 80,00% 85,00%

[A4] 90,00% 95,00% 100,00%

[A5] 90,00% 85,00% 100,00%

[A6] 87,50% 80,00% 85,00%

Média Geral 85,00% 84,17% 90,83%  

 

 

Quadro 6. 11 - Preferência no Uso da Solução. 

AVALIADOR TECLADO
TABLET I 

(Adaptação)

TABLET II

(GUIDANCE)

[A1] - X X

[A2] X X X

[A3] - - X

[A4] - - X

[A5] - - X

[A6] X - X

Média Geral 33,00% 33,00% 100,00%  
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Quadro 6. 12 – Intenção de Uso do Tablet e por Cursos EAD. 

AVALIADOR

Intensão de 

usar/ 

continuar 

fazeendo uso 

de cursos 

EAD

Intensão de 

Uso de 

Tablet em 

Cursos EAD

[A1] Sim. 70,00%

[A2] Sim. 60,00%

[A3] Sim. 80,00%

[A4] Sim. 100,00%

[A5] Sim. 100,00%

[A6] Sim. 100,00%

Média Geral 100,00% 85,00%  

 

Conforme as informações apresentadas nos quadros descritos, a solução que utilizou 

como meio de interação uma superfície multi-touch com telas desenvolvidas conforme as 

recomendações do Design GUIDANCE apresentou um grau de aceitabilidade (noventa virgula 

oitenta e três por cento) 90,83% (Quadro 6.10)  mais significativo que as demais soluções, 

corroborada com o resultado do indicador de preferência no uso da solução (cem por cento) 

100% (Quadro 6.11), representando a unanimidade. Todos os avaliadores (cem por cento) 

100% reportaram que têm intenção em usar ou continuar a fazer uso de cursos em EAD pela 

web e (oitenta e cinco) 85% é a intenção do grupo em fazer uso do Tablet em cursos EAD na 

web (Quadro 6.12). A diferença na intenção do uso da Tablet e o uso de cursos EAD na web, 

se deve a não familiaridade inicial dos avaliadores para fazerem entrada de dados através do 

uso do teclado virtual no Tablet.  

6.3  ANÁLISE GERAL DAS AVALIAÇÕES – SOLUÇÃO COM USO DO DESIGN 

GUIDANCE 

Conforme os resultados das avaliações quantitativas e qualitativas obtidas com o 

presente estudo, existem indícios de que se um Sistema de Ensino a Distância para Web tiver 

sua interface humano-computador desenvolvida conforme os princípios gerais de 

acessibilidade e da interação sensível ao toque, descritos nas recomendações do Design 

GUIDANCE, os usuários com deficiência visual que venham a fazer uso desse sistema, obterá 

uma melhoria significativa em sua acessibilidade aos conteúdos educacionais, minimizando as 

diferenças na obtenção dos saberes.   
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6.4  CONCLUSÕES 

A metodologia para execução das avaliações quantitativa e qualitativa foi utilizada 

conforme planejado e os resultados foram obtidos através de formulários com a consolidação 

dos dados realizada através de resumos gerais que possibilitaram uma análise adequada. 

Foram obtidas evidências da acessibilidade e usabilidade do modelo de desenvolvimento de 

interfaces IHC proposto neste estudo. 

Com a execução das avaliações quantitativas e qualitativas realizadas neste 

experimento, foi  finalizado mais um ciclo do design centrado no usuário, que nesse  caso é o 

ciclo de melhoria PIC, descrito no Capitulo 5, e que foi alcançado após esta avaliação. Este 

ciclo, apresentou um novo protótipo acessível e tocável, que objetivou a melhoria da 

acessibilidade das pessoas cegas a ambientes virtuais de aprendizagem na web. A contribuição 

deste novo ciclo foi o desenvolvimento de  uma solução em telas  HTML5 (HTML5, 2012) 

com acessibilidade e utilizáveis em telas sensíveis ao toque que permitem a ampliação do 

acesso e do uso  por usuários cegos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, como o 

Sistema Amadeus. 

7 .0 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS  

A presente dissertação apresentou um modelo de referência a ser aplicado na camada 

de apresentação pelos designers durante o processo de desenvolvimento de interfaces de 

Sistemas Virtuais de Ensino baseados na web,  modelo denominado de Design GUIDANCE. 

Esta Diretiva é composta por um conjunto seletivo de informações que dão destaque aos 

fatores humanos que influenciam positivamente no processo de desenvolvimento de interfaces 

IHC destinados aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA. O Design GUIDANCE é 

composto por um conjunto selecionado de informações que reúne  princípios, guidelines,  

padrões, guias gerais de estilo e guias de estilo customizadas e que quando utilizados com 

coerência, favorecem a criação de páginas web utilizadas no ensino a distância, as quais 

possuem as características de atenderem as recomendações de acessibilidade e estarem 

preparadas para serem utilizadas de maneira eficiente em superfícies sensíveis ao toque por 

pessoas deficientes visuais, especialmente aquelas com ausência total da visão.  

Neste estudo dissertativo foram descritas todas as etapas necessárias para elaboração 

do trabalho, partindo de sua motivação inicial, seguida pelo embasamento teórico 
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fundamentado em uma consistente revisão bibliográfica, passando pela elaboração do modelo 

Design GUIDANCE e a sua respectiva utilização prática aplicada no desenvolvimento de um 

protótipo de telas construído para linguagem HTML5 (HTML5, 2012).Ele foi aplicado a um 

Sistema para Ambiente Virtual de Aprendizagem, do portal de software público brasileiro, o 

Sistema para EAD Amadeus (AMADEUS, 2012). O desenvolvimento deste protótipo foi 

realizado executando-se um ciclo de desenvolvimento centrado no usuário - DCU, que 

utilizou como referência as fases do Processo de Inovação Cesar (PIC) para a realização da 

construção da solução e a aplicação do modelo proposto. 

Para a evidência do conceito, o ciclo de desenvolvimento foi finalizado com a 

aplicação de uma avaliação quantitativa e qualitativa do novo protótipo, comparativamente 

com outros protótipos construídos em ciclos anteriores que foram elaborados com foco no uso 

de outro tipo de interface e/ou sem a aplicação das recomendações do modelo proposto.  

As avaliações foram bem sucedidas e os resultados obtidos demonstraram que a sua 

aplicabilidade é plenamente tangível, pois os dados obtidos a partir do experimento realizado 

indicam que o modelo Design GUIDANCE, quando aplicado em um desenvolvimento de uma 

interface para Sistemas Virtuais de Aprendizagem, apresenta melhorias significativas na 

acessibilidade das pessoas cegas em ambientes virtuais  de ensino baseadas na web. 

7.1  PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

Como primeira contribuição deste trabalho, foi demonstrado através das medições 

quantitativas e qualitativas realizadas durante as avaliações com os usuários deficiente 

visuais, que existe evidências de ganho no desempenho e na satisfação das pessoas cegas 

durante o acesso a conteúdo educacional, quando elas fazem uso de uma interface sensível ao 

toque comparada com o uso tradicional da interface por teclado. Em especial, quando esta 

interface é desenhada para atender aos princípios de acessibilidade e das exigências de 

interação de uma superfície sensível ao toque, a aceitabilidade da solução é plenamente 

percebida e aprovada por esse grupo de usuários. Destaca-se a seguir, um conjunto de 

orientações do Design GUIDANCE que foram seguidos durante o design do novo protótipo e 

que favoreceu os resultados alcançados: 

 

 Utilizar o UCD – User-centred design; 

 Fixar o layout de todas as páginas em três regiões padrão; 
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 Apresentar os temas de maneira padronizada e organizada; 

 Criar páginas previsíveis; 

 Adotar a estética e design minimalista; 

 Reduzir a Carga de Memória; 

 Localizar o usuário na página; 

 Descrever os links; 

 Oferecer alternativa de texto para botões; 

 Dimensionar  corretamente o tamanho dos objetos na tela sensível ao 

toque; 

 Observar o layout e o espaçamento entre os objetos na tela; 

 Controlar a interação entre o usuário e o objeto na tela; e 

 Utilizar os gestos das regras de deslizamento, entre outras 

recomendações. 

 

 

Como contribuição consequente, o trabalho comprovou que a maneira de se projetar 

uma interface de interação apresenta uma influência direta no resultado do acesso aos 

conteúdos didáticos de ambiente EAD disponível na web. Considerando-se o princípio do 

Design Universal, pelo qual tanto as pessoas com deficiência quanto aquelas que não 

apresentam, devem compartilhar de uma mesma fonte de informação, sem que haja 

tratamento diferenciado durante seu acesso. Para isso, este trabalho apresentou a utilização de 

uma diretiva de desenvolvimento que favorece o atendimento tanto das necessidades de 

acessibilidade quanto da melhoria da usabilidade para diversos grupos de usuários que têm 

interesse em fazer uso de Sistema virtual de Ensino. Foi proposto o uso do Design 

GUIDANCE que objetiva orientar os designers durante a elaboração de páginas tocáveis e 

acessíveis na construção de AVA, com foco no uso da pessoa com deficiência visual, sem 

limitar o uso dos demais usuários. 

Outra contribuição significativa da dissertação foi a realização do desenvolvimento da 

solução para o uso do Design GUIDANCE, utilizando a linguagem HTML5 (HTML5, 2012), 

considerando o uso dos novos recursos para tratamento de eventos como os eventos touch e 

dos recursos para execução de vídeos, permitindo o controle adequado de sua exibição pelo 

usuário, especialmente pelo usuário cego, o que foi facilmente percebido por eles durante as 

avaliações e considerado como um recurso que ampliou a acessibilidade. 

Entende-se que estes resultados ao serem aplicados a uma solução educacional em 

software livre como o Sistema Amadeus, por exemplo, permite o alcance de um maior 

número de pessoas com deficiência visual, e possibilitará como consequência uma melhoria 

de sua acessibilidade ao conteúdo educacional apresentado, favorecendo a equidade no acesso 

à informação e a ampliação dos seus conhecimentos formativos. 
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7.2  DIFICULDADES E LIMITAÇÕES 

De acordo com os resultados da pesquisa Internet Trends realizada por Morgan 

Stanley (MORGANSTANLEY, 2010), até o final 2013 o número de dispositivos móveis 

utilizados para acessar a internet irá superar o número de desktops que fazem acesso à rede 

mundial, conforme pode ser visualizado no Gráfico 7.1. 

Gráfico 7. 1 – Tendência de acesso à internet por usuários em equipamentos móveis e fixos (Adaptação de 

MORGANSTANLEY, 2010). 

 



150 
 

 
 

A mesma pesquisa (MORGANSTANLEY, 2010) apresenta que os principais 

dispositivos móveis que estarão em uso pelos usuários que acessam a rede mundial serão do 

tipo Ipads (IPAD, 2012), Smartphones, Kindles (KINDLE, 2012) e Tablets entre outros 

dispositivos que já fazem uso intensivo das interfaces sensíveis ao toque, conforme pode ser 

visualisado na Gráfico 7.2 e  na Figura 7.1 que apresenta as superfícies sensíveis ao toque 

como uma evolução natural das interfaces IHC. 

Gráfico 7. 2 - Dispositivos por Usuários, por Tecnologias e por Período Histórico (MORGANSTANLEY, 2010). 

 

 

Figura 7. 1 - Evolução das Interfaces IHC nos últimos 30 anos (MORGANSTANLEY, 2010). 
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Apesar dos números expressivos apresentados na pesquisa da Morgan Stanley, que 

demonstra uma tendência irreversível para o uso de superfícies sensíveis ao toque no 

ambiente web, o esforço que a indústria mundial de  TIC,  seja de hardware/ software ou de 

Telecom, tem realizado é tímido diante do potencial do uso deste meio de interação. 

O consórcio W3C (W3C, 2012) vem promovendo um conjunto de esforços na direção 

de uma padronização para uso deste tipo de interface na web, e para isso vem 

disponibilizando padrões para uso de uma linguagem de marcação de hipertexto em sua 

versão 5 (HTML5, 2012) e de padrões para tratamento de eventos em superfícies sensíveis ao 

toque (TOUCHEVENT, 2011). Diversos fornecedores de hardware e de software estão se 

empenhando em atender a estes padrões em suas soluções, porém não é uma realidade 

encontrada na maioria dos produtos e serviços. 

Diante destas restrições de cunho prático e para que fosse possível a realização das 

avaliações com resultados confiáveis, foi necessário se fazer restrições para a construção e a 

execução dos teste para as soluções apresentadas. Neste experimento, por exemplo, para 

avaliação do comportamento em superfícies multi-touch foi escolhido o Ipad2 da Apple 

(APPLE, 2012), utilizando o navegador de página web Safari (SAFARI, 2012) e o leitor de 

telas VoiceOver (VOICEOVER, 2012). Na aplicação das avaliações, o equipamento Ipad2 foi 

customizado na opção fixa de Landscape para se evitar a variação de posição dos objetos 

dispostos na tela, o que poderia causar diferenças nos resultados obtidos. 

Conforme observação realizada pelo avaliador [A2] a solução desenvolvida com foco 

no uso do Design GUIDANCE ainda apresentou falhas na estruturação do seu código HTML ( 

Hipertext Markup Language), pois quando este protótipo foi por ele avaliado, houve 

dificuldade no uso simultâneo da superfície touch e também no uso do teclado, que é um 

requisito essencial de acessibilidade. Conforme este avaliador, para que uma solução 

apresente acessibilidade plena é necessário que os eventos de interfaces sejam tratados de 

modo semelhante, independente do meio de acesso: a interface pode ser um teclado, um 

mouse, uma superfície touch, ou mesmo um leitor de gestos do kinect (XBOX360, 2012). 

Desta maneira, a versão atual do código em que foi desenvolvido o protótipo para TABLET II, 

não atendeu às recomendação quanto a natureza das informações previstas no Design 

GUIDANCE:  G14 -  Princípio 04 – Robusto - Diretriz 01 – Solução deve ser compatível com 

várias tecnologias; G16 - Seção 01 – Marcação - Recomendação 05 –  Disponibilizar Todas 

as Funções pelo Teclado; o que motiva aos seus desenvolvedores uma revisão no código e o 

lançamento de uma nova versão para o protótipo desenvolvido. 
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De acordo com o relato do avaliador [A2]: ”Se o código da linguagem de hipertexto, 

seja ela em sua versão 4 ou  mesmo 5, estiver bem estruturado e estiver hierarquicamente 

coerente, não importa se você use um teclado, um mouse, uma superfície sensível ao toque, ou 

mesmo faça um gesto de comando no ar, o resultado obtido com a interação permitirá uma 

navegabilidade adequada e por consequência a sua acessibilidade e usabilidade é atendida”. 

  O avaliador [A1] sugeriu a inclusão de opção para uma áudio-descrição no 

símbolo do Amadeus e que os vídeos que forem utilizados nas aulas também sejam 

acompanhados de áudio-descrições. 

7.3  SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com os resultados alcançados com a realização deste trabalho, foi identificada a 

importância de uma sincronização adequada entre o conjunto de elementos que estão 

envolvidos no acesso de um usuário cego a um conteúdo educacional presente na web. Estes 

elementos são respectivamente a interface física para navegação (teclado, mouse, superfície 

touch, leitor de gestos, comandos de voz, entre outros meios) e seu respectivo software de 

base como o sistema operacional onde ela é executada, por exemplo : I0S 5.1 (IOS, 2012), 

Windows 8 (WINDOWS8, 2012), Android (ANDROID, 2012), Sybian (SYBIAN, 2012), 

entre outros sistemas operacionais; o software para navegação de páginas na web (Safari, 

Internet Explorer (INTERNETEXPLORER, 2012), Chrome (CHROME, 2012), Mozilla 

Firefox (FIREFOX, 2012) , entre outros navegadores); os software leitor de telas ( VoiceOver 

, Nvda (NVDA, 2012) , Jaws (JAWS, 2012), entre outros leitores), e por fim o código HTML 

escrito para apresentação das página na web. Esta interação e sincronização para 

acessibilidade é representada conforme detalhado na Figura 7.2.  

 

Figura 7. 2 – Elementos sincronizados para Acessibilidade a uma Página Web Educacional. 
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Apesar do modelo proposto para o desenvolvimento de interfaces ser uma referência 

de uso geral, e que pode ser utilizado em outros tipos de sistemas de informação,além de um 

Sistema EAD, o protótipo desenvolvido para validação do Design GUIDANCE ficou limitado 

a um conjunto restrito de elementos:  uso do equipamento Ipad 2, Sistema Operacional IOS 

5.1, Navegador web Safari para Ipad, Leitor de Tela VoiceOver e um código 

HTML5(protótipo de telas do Amadeus) desenvolvido para atender alguns requisitos 

característicos da interação entre o  IOS 5.1  e do navegador Safari, por exemplo. 

Uma vez que a proposta principal para este trabalho foi de atender a um maior número 

de usuários deficientes visuais, no que diz respeito à melhoria da acessibilidade a sistemas 

virtuais de aprendizagem, é necessário que seja acrescida ao código HTML das páginas do 

AVA , um processo de tratamento adequado para outros elementos que não somente aqueles 

utilizados no protótipo inicial. 

Assim é necessário que sejam realizados estudos com superfícies sensíveis ao toque, 

de outros fornecedores de solução como por exemplo : Tablets para Android, Tablet com 

Windows 8, entre outras interfaces.  

Desta maneira, um plano de evolução do presente trabalho deverá prever o 

desenvolvimento de uma aplicação que seja capaz, durante o diálogo inicial entre o servidor 

de páginas web do AVA e o browser utilizado pelo usuário cego, de identificar qual é o seu 

browser chamador, qual é o sistema operacional onde este browser é executado(lado client), a 

respectiva interface e até mesmo qual é o leitor de tela quês está em uso por este usuário. Com 

isso, este servidor de páginas será capaz de enviar um código HTML e Javascript (linguagem 

de scripts para navegadores web)  que seja compatível como a ambiente que faz a requisição, 

e com isso permitir ao usuário cego retirar um melhor proveito do acesso ao qual  está 

fazendo uso.  

Outra contribuição que comporá o plano de evolução do trabalho é a realização de um 

estudo que possibilite a compatibilidade dos leitores de tela com os demais elementos 

envolvidos na acessibilidade a um site AVA, a partir do acesso por superfícies sensíveis ao 

toque. Em princípio os leitores de telas não fazem tratamento direto de eventos que são 

realizados nas superfícies sensíveis ao toque. Eles são essencialmente desenvolvidos para uso 

com interface por teclado. 

Por fim, é esperado que estas contribuições, sejam levadas para compor o processo de 

desenvolvimento das interfaces da nova versão do Sistema Amadeus, prevista para ser 

lançada e disponibilizada no portal de software público brasileiro, até o final de 2012. 
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Dentro deste contexto do Amadeus, é possível adicionar as “features” nas pagínas 

acessíveis e tocáveis,que ofereçam  feedbbacks sonoros padrões (‘earcons’) quando o usuário 

deficiente visual estiver navegando, de modo a facilitar a sua compreensão e comunicação 

com o sistema de informação, principalmente aqueles  usuários noviços e adultos que tenham 

ainda uma baixa escolaridade e que necessitem fazer uso de cursos EAD, por exemplo. 

É perceptível e notável a quantidade de oportunidades de estudos e desenvolvimentos 

de aplicativos e soluções que necessitam ser realizados dentro desta realidade de ampliação da 

acessibilidade e usabilidade, não só para as pessoas com deficiência visual, mas para outros 

tipos de necessidades especiais, e que podem ser rápidamente atendidas através de soluções 

que já são oportunizadas pelas tecnologias da informação e comunicação atuais, para isso 

basta o interesse da comunidade seguir em direção a estas realizações. 

7.4  COMENTÁRIOS FINAIS 

Este capítulo é finalizado com a recente declaração do Cantor e Compositor Stevie 

Wonder em seu discurso proferido em 20/10/2010 na 48ª Assembléia da Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual em Genebra (CONTRAPONTO, 2010), cujo texto diz :  

“Bom dia, Diretor-Geral, líderes mundiais, ilustres convidados, amigos e minha família das 

Nações Unidas. 

Eu quero que todos nesta sala pensem, pensem sobre como muitos jovens que vivem 

em seus diferentes países poderiam ser o próximo Barack Obama, mas talvez nunca cheguem 

lá, porque eles são cegos ou possuem deficiências e não têm acesso aos milhares de milhões 

de livros sobre ciência, medicina, história e filosofia que lhes permitirão ser plenamente 

educados e um dia viver seu sonho de ser um primeiro-ministro, médico, escritor ou 

professor. 

Temos de declarar estado de emergência, e acabar com a privação de informação que 

continua a manter as pessoas com deficiência visual no escuro. Temos de divulgar que o 

gênio inexplorado dos 300 milhões de pessoas que têm uma deficiência visual e precisam de 

nosso amor e ação, é hoje, não amanhã, mas hoje mesmo. 

Embora eu saiba que é fundamental não agir em detrimento dos autores que 

trabalham para criar as grandes obras que nos iluminam e alimentam nossas mentes, 

corações e almas, temos que desenvolver um protocolo que permita a fácil importação e 
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exportação de materiais de direitos autorais e assim as pessoas com alguma deficiência 

possam participar do "mainstream" do mundo letrado... 

Peço-vos, agora é a hora de amar. E o seu amor é a chave para destravar as viseiras 

que bloqueiam o acesso de traduzir os livros em um formato legível para as pessoas com 

alguma deficiência. 

Eu venho respeitosamente pedir-lhes para entrar na minha declaração de liberdade 

para a impressão, voltada para muitas pessoas com deficiência e com deficiência visual, 

dando-lhes as ferramentas para pensar a sua saída da pobreza e da escuridão que são 

criadas quando a mente não tem acesso a algo tão simples, mas tão poderoso quanto a um 

livro... Por favor, por favor, por favor me ajudem a brilhar a luz de Deus sobre os 300 

milhões mais que vivem no escuro, a ler o seu caminho para a luz.” 
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APÊNDICE A.  EXEMPLOS DE MODELO  DE FORMULÁRIOS PARA 

REGISTRAR A AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA INDIVIDUAL 

Formulário A. 1 (Identificação do AVALIADOR) 

 

 

Formulário A. 2 - Avaliação Quantitativa – TECLADO 
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Formulário A. 3 – Avaliação Quantitativa Teclado (continuação) 

 

Formulário A. 4 - Avaliação Qualitativa (Teclado) 
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Formulário A. 5 - Avaliação Qualitativa (Teclado - continuação) 

 

Formulário A. 6 - Avaliação Quantitativa TABLET I. 
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Formulário A. 7 - Avaliação Quantitativa TABLET I (Continuação) .  

 

Formulário A. 8 - Avaliação Qualitativa (TABLET I) 
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Formulário A. 9 - Avaliação Qualitativa (TABLET I - continuação) 

 

Formulário A. 10 - Avaliação Quantitativa TABLET II (Design GUIDANCE). 
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Formulário A. 11 - Avaliação Quantitativa TABLET II (Design GUIDANCE) – Continuação. 

 

Formulário A. 12 - Avaliação Qualitativa (TABLET II) 
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Formulário A. 13 - Avaliação Qualitativa (TABLET II - continuação) 

 

Formulário A. 14 - Avaliação Qualitativa Geral. 
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APÊNDICE B – EXEMPLO DA CONSOLIDAÇÃO INDIVIDUAL DOS DADOS DE 

CADA AVALIADOR 

NOME DO AVALIADOR[Ax]:     

QUANTITATIVO     

     

Tipo da Interface  
Operações 
 (Unidades) 

Tempo Médio 
(segundos) 

  

Solução para Teclado 294 334   

Solução Tablet 1 
(Aplicação com 

adaptações) 
81 101 

  

Tablet 2 
 (Solução com 

Guidance) 
56 75 

  

     

QUALITATIVO     

Grau de Aceitabilidade    

Solução para Teclado 95,00%    

Solução Tablet 1 
(Aplicação com 

adaptações) 
90,00% 

   

Tablet 2 
 (Solução com 

Guidance) 
100,00% 
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GERAL 
Solução 

 para Teclado 

Tablet 1 
(Aplicação com 

adaptações) 

Tablet 2 
(Solução com 

Guidance) 

 

Preferência pelo Uso 
 de Solução - X X 

 

         

Intensão em usar  
Tablet em EAD 

70% 
Razão : Teclado / 
 Teclado Virtual 

  

Já fez uso de superfícies 
Multi-Touch 

anteriormente? 
Sim. Iphone 

  

Intensão em 
fazer/continuar 
fazendo cursos 

em EAD 

Sim. 
Fiz no 

 Moddle 

  

     

CRONOLOGIA Anos    

Idade 31    

Tempo de Deficiência 31    

Tempo que faz uso de 
computadores 15    
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TECNOLOGIA Desktop Laptop Celular Tablet 

Equipamentos X X X - 
     

Leitor de Tela JAWS NVDA Outros 
 

  

X - VoiceOver 
 no Iphone 

 

 

 


