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RESUMO 

 

Este estudo investigou as contribuições das Tecnologias Assistivas de acesso à Web para 
facilitar o acesso autônomo ao conhecimento por parte dos estudantes com cegueira e com 
baixa visão da Universidade Federal de Sergipe. Trata-se de um estudo de caso com 
abordagem qualitativa, cujo campo de pesquisa é o campus da Universidade na cidade de São 
Cristóvão. Os resultados evidenciaram que os recursos das Tecnologias Assistivas de acesso à 
Web não satisfazem totalmente as necessidades atuais dos cegos, pois promovem o 
desenvolvimento intelectual e autônomo de forma ainda muito simplista. Existe a necessidade 
de melhorias para alcançar a plenitude desta autonomia por meio da acessibilidade, visto que 
os leitores de telas fazem com que os usuários fiquem passivos e, como consequência, ocorra 
a demora e a perda de tempo na resposta e execução da ação. 
 
Palavras-chave: acessibilidade; deficientes visuais; ensino superior; tecnologias assistivas. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study investigated the contributions of Web accessibility Assistive Technologies to 
facilitate the autonomous access to knowledge by students with blindness and low vision in 
the Federal University of Sergipe. This is a case study with qualitative approach, whose field 
of research is the University campus located in the city of São Cristóvão. The results showed 
that the features of Web accessibility Assistive Technology does not fully meet the current 
needs of blind students because it promotes intellectual and autonomous development still in 
a very simplistic way. There is a need for improvements to reach the fullness of this autonomy 
through accessibility, since screen readers make users passive and, as a consequence, generate 
delay and loss of time in response and action execution. 
 
Keywords: accessibility; visually impaired; higher education; assistive technologies. 
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INTRODUÇÃO  

 

Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua 
capacidade de subir em uma árvore, ele vai passar toda a sua 

vida acreditando que é estúpido.  
Autor desconhecido 

 

O interesse em desenvolver estudos sobre e trabalhar com Tecnologia Assistiva (TA) 

de alta tecnologia1 para pessoas com deficiência surgiu no ano de 2001. Como introdução a 

este trabalho, faz-se necessário entender o caminho percorrido até o momento em que surgiu a 

ideia da dissertação. 

Este estudo surgiu como consequência da minha vontade e desejo, e não por contato 

ou solicitação de alguém com deficiência, por necessidade de trabalho, ou por orientação de 

professor ou ensinamento da faculdade. Nesse sentido, cabe destacar que não houve, em 

qualquer curso ou matéria curricular, orientação sobre a especificidade das pessoas analisadas 

nesta pesquisa. Simplesmente pensei em fazer algo para ajudar quem possuía uma ou mais 

deficiências.  

Eu estava no trabalho, na frente do computador, lendo no Word alguns textos sobre 

informática baixados da internet, quando me expressei em voz alta sobre como a internet é 

boa e oferece a possibilidade de procurar, achar, ler e estudar tudo que se quer. Nesse exato 

momento, surgiu o questionamento de como um cego poderia ler no computador. Uma vez 

que faço uso e gosto das novas tecnologias, comecei a imaginar como um cego vive sem os 

recursos de informática e senti-me totalmente envolvido na tristeza daquele pensamento.  

Não tinha conhecimento sobre o que era Tecnologia Assistiva e as únicas coisas que 

sabia sobre deficiências eram o alfabeto das mãos, utilizado na comunicação com os surdos, o 

uso de bengalas pelos deficientes visuais para guiar-se, e a leitura tátil, popularmente chamada 

de Braille2, através da qual os deficientes visuais conseguem ler livros impressos em formato 

específico. Havia conhecido esta última ferramenta em um programa de televisão sobre uma 

criança cega. 

                                                
1 A Tecnologia Assistiva de alta tecnologia possui como característica principal o uso da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) ou de recursos elétrico-eletrônicos. 
2 Aceitam-se as duas grafias: Braille ou Braile. Sistema de leitura por meio do tato, inventado pelo francês Louis 

Braille. 
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Dessa forma, refletindo sobre a impossibilidade de um cego utilizar a informática, 

pensei, durante todo aquele fim de semana, em como possibilitar que um deficiente visual 

pudesse ler textos escritos no Word. Refleti até chegar à seguinte solução: construir um 

equipamento com um programa embutido que, ao ser conectado ao computador, pudesse 

converter o texto do Word em Braille. Imediatamente, comecei a estudar sobre Braille e a 

conceber o projeto do hardware para leitura do Word. 

O projeto imaginado inicialmente consistiria na construção de um software3 e de um 

hardware4 para que as pessoas com deficiência visual pudessem ler textos escritos em 

editores de texto. O software deveria converter cada linha de texto do editor em uma linha de 

texto em Braille, uma de cada vez. O texto convertido seria enviado para o hardware. 

O hardware consistiria em um equipamento com formato de uma reglete5 ou 

miniteclado, medindo cinco centímetros de largura, trinta centímetros de comprimento e dois 

centímetros de altura, conectado ao computador via porta USB, como se fosse uma 

impressora, mas que, em vez de imprimir em papel, levantaria ou rebaixaria suas agulhas 

internas formando letras em Braille. Ele converteria uma linha inteira de texto do editor6, 

onde o cursor7 estivesse posicionado, para o formato em Braille na própria reglete, permitindo 

que a pessoa cega decodificasse o texto por meio dos dedos.  

O equipamento teria dois botões no seu lado esquerdo, com a função de subir ou 

descer o cursor no texto, e seria dividido em várias celas ou células Braille, cada uma com 

seis pinos de metal que, ao serem levantados e rebaixados pelo comando do software, 

reproduziriam toda a linha do texto em que o cursor estivesse posicionado. Isso permitiria ao 

cego sentir os pontos Braille no próprio aparelho. 

Em seguida, desenhei um esboço do equipamento (em anexo) e levei à empresa 

pública de informática onde trabalho, para que o desenvolvimento do aparelho fosse 

aprovado. No entanto, o diretor-presidente não demonstrou interesse no projeto nem no tema 

da informática para pessoas com deficiência, atitude que me frustrou e me levou a abandonar 

a ideia. 

                                                
3 É a parte lógica do computador, uma sequência de instruções a serem seguidas na manipulação, 

redirecionamento ou modificação de um dado, informação ou acontecimento. 
4 É a parte física do computador, ou seja, o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas 

que se comunicam através de barramentos. 
5 Régua utilizada por cegos para efetuar a escrita de texto em Braille. 
6 Qualquer programa que permita editar ou visualizar um texto. 
7 Indicador usado para mostrar a posição, em um monitor de vídeo ou display, que irá responder à adição de 

texto ou movimentos do ponteiro do mouse. 
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Só depois de vários anos, quando cursei uma disciplina isolada de mestrado sobre 

educação e tecnologia, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), é que comecei a ler sobre 

Tecnologia Assistiva. Fomos apresentados a dois textos e assistimos a uma palestra com o Dr. 

Teófilo Alves Galvão Filho sobre o uso da tecnologia para ajudar pessoas com deficiências. 

Na ocasião, tivemos contato com alguns equipamentos produzidos por ele e por sua equipe. 

Tais iniciativas abriram meus horizontes sobre o tema e deram-me um novo impulso para 

trilhar esse caminho, gerando entusiasmo e desejo de trabalhar com Tecnologia Assistiva. 

Na busca por mais informações, decidi fazer uma segunda matéria isolada sobre o 

tema com a professora Dr.ª Verônica dos Reis Mariano Souza. Quanto mais conhecia o 

assunto, mais entusiasmado ficava. Comecei a participar do Núcleo de Pesquisa em Inclusão 

Escolar da Pessoa com Deficiência (NUPIEPED) e desisti do projeto original em educação à 

distância para conceber um novo projeto na área de educação especial. 

Nesse processo interno de investigação, fiz contatos com diversas associações de 

deficientes, entre as quais a Associação de Deficientes Visuais de Sergipe (ADEVISE), onde 

pude interagir na prática com equipamentos de Tecnologia Assistiva. A ocasião fez lembrar 

meu projeto inicial de 2001 e aumentou meu desejo de diminuir as dificuldades destas pessoas 

por meio do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  

Não busquei resgatar o projeto inicial porque o contexto social e tecnológico era outro 

e, principalmente, devido à existência da World Wide Web, sistema de documentos em 

hipermídia que são interligados e executados pela internet, também chamada simplesmente de 

Web. Esta foi nosso foco principal por se tratar de um importante meio de comunicação, de 

interação, de informação e de integração social, que não pode ser excluído da vida das pessoas 

com deficiência visual ou cegueira. 

Atualmente, a utilização da Web pelos cegos é realizada por meio de softwares de 

leitura de tela, que detectam o texto informativo do site8 (o texto que está por trás do código e 

não o que se mostra na tela para as pessoas videntes9) e o convertem em sinal sonoro (voz 

humana) para que o usuário ouça as palavras. Utilizando o teclado, é possível navegar pela 

tela, percorrer links10 e botões com a tecla TAB e clicar neles com a barra de espaço. Esta 

execução de comandos ponto a ponto faz com que o usuário cego fique passivo na navegação, 

                                                
8 Conjunto de páginas Web, isto é, de hipertextos acessíveis geralmente pelo protocolo HTTP na internet. 
9 Pessoa que possui a capacidade de ver. 
10 Forma reduzida de hyperlink, que, de acordo com Houaiss (2009), trata-se de um “elemento de hipermídia 
formado por um trecho de texto em destaque ou por um elemento gráfico que, ao ser acionado (ger. mediante um 
clique de mouse), provoca a exibição de novo hiperdocumento 
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pois é obrigado a esperar a vocalização para só então executar a ação. Muitas vezes, precisa 

passar por todos os recursos antes de encontrar o que deseja, já que a sua percepção é pontual, 

ao contrário da visualização dos videntes, que é panorâmica. 

O ponto mais importante da navegação na Web através dos leitores de tela é a 

necessidade de que as páginas sejam especificamente adaptadas para isso. Os leitores só 

podem vocalizar os comandos e os textos das páginas que foram preparadas para a utilização 

destes softwares. Ou seja, os sites não adaptados não podem ser navegados pelos cegos 

porque ficam mudos, o que seria análogo, para um vidente, a um monitor desligado. 

Hoje em dia, a Web é um dos meios mais importantes para buscar informação e 

acessar os vários serviços disponíveis. Contudo, o fato de que milhares de páginas não 

suportam os leitores de tela traz inquietações. Como pode o cego progredir sem essas 

adaptações? Como permitir o desenvolvimento intelectual do cego através da internet, se 

existe restrição no acesso a alguns sites? Como não impor limitações ao cego em sites de 

Educação à Distância (EAD) se a maioria deles não foi adaptada? 

Tais inquietações motivaram a pesquisa, que por sua vez deu origem a esta 

dissertação, fundada no entendimento de que a Web é importante para o desenvolvimento do 

ser humano e de que, portanto, é necessário que as pessoas com deficiência visual possam 

utilizá-la de forma autônoma para se desenvolverem intelectual e emocionalmente.  

Baseamo-nos na formulação inversa do efeito descrito por Jacobson e Rosenthal 

(1968), que afirmam que, se o professor acredita que o aluno apresenta baixo potencial, é 

quase certo que, consciente ou inconscientemente, acabará contribuindo para o fracasso e para 

a fixação da dificuldade desse estudante. De forma semelhante, Antunes (2008) diz que, em 

uma classe contendo alunos com algumas dificuldades específicas, caso o professor creia que 

essas dificuldades são realmente limitadoras, conduzirá o trabalho de tal maneira que os 

aprendizes produzirão pouco ou quase nada. Concluímos, assim, que não podemos segregar 

os cegos com base na suposição de que as dificuldades decorrentes de sua deficiência irão 

gerar o fracasso, pois dessa maneira iremos limitá-los. 

Esta pesquisa buscou respostas para as seguintes perguntas: Como as Tecnologias 

Assistivas estão proporcionando o uso da internet? Os alunos com cegueira e com baixa visão 

da UFS utilizam a Web com independência? Quais as dificuldades encontradas pelos alunos 

com cegueira e baixa visão ao utilizarem os serviços Web em geral e os da UFS em 

particular?  
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Portanto, nosso objetivo geral foi verificar como as Tecnologias Assistivas de acesso à 

Web estão contribuindo para facilitar o acesso autônomo ao conhecimento por parte dos 

estudantes com cegueira e baixa visão da Universidade Federal de Sergipe. Como objetivos 

específicos, temos: 

 

• Verificar as dificuldades encontradas pelos estudantes com deficiência visual e 

cegueira no uso das Tecnologias Assistivas de acesso à internet no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFS; 

• Identificar as Tecnologias Assistivas de acesso à Web que mais se adaptam às 

necessidades do cego; 

• Verificar se os recursos sensoriais (tato e audição) auxiliam na navegação das 

páginas da Web. 

 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, partiu-se da hipótese de que as Tecnologias 

Assistivas de acesso à Web atendem parcialmente àqueles que as utilizam, mas podem ser 

melhoradas. Tais melhoras estariam vinculadas à possibilidade de usar os outros sentidos do 

usuário e de implementar o reconhecimento de imagens para superar as diversas dificuldades 

existentes. 

A metodologia utilizada nesse trabalho está embasada na pesquisa qualitativa com 

abordagem de estudo de caso. De acordo com Gil (2010), tal abordagem consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de modo a permitir seu amplo e detalhado 

conhecimento. Conforme observam Lüdke e André (1986), o caso se destaca por ser uma 

unidade dentro de um sistema mais amplo. Os autores explicam ainda que o pesquisador deve 

escolher o estudo de caso quando quer estudar algo singular que tenha um valor em si mesmo. 

Como instrumentos na coleta de dados, foram utilizadas consultas a documentos, 

entrevista semiestruturada e filmagens do uso do computador. Outro procedimento utilizado 

na coleta de dados foi a observação. Esta é uma técnica que consiste em perceber e ver, porém 

sem interpretar os dados que estão sendo coletados. A interpretação foi feita somente em 

etapa posterior à coleta, por meio de uma análise.  

Por fim, utilizou-se também o questionário, um instrumento formado por questões 

apresentadas por escrito, que tem por objetivo fornecer determinados dados ao pesquisador. 
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Na etapa de análise, fez-se um levantamento dos pontos mais importantes entre os dados 

colhidos, analisados à luz do referencial teórico proposto. 

Nossa pesquisa foi organizada, nesta dissertação, em cinco seções, além da introdução 

e das considerações finais. A primeira seção contempla os aspectos metodológicos e explica 

os conhecimentos que conduziram ao delineamento da pesquisa, delineamento este 

inteiramente embasado no aporte científico existente. 

A segunda seção apresenta o histórico do desenvolvimento da educação no Brasil até o 

surgimento da Universidade Federal de Sergipe, campo empírico da pesquisa. Descreve ainda 

os caminhos traçados até os dias atuais e relata como as pessoas com deficiência foram 

inseridas na UFS, considerada a principal entidade sergipana formadora de cidadãos e 

opiniões para a vida em sociedade. 

A terceira seção aborda a questão da deficiência (das deficiências em geral, mas em 

especial da deficiência visual) nos vários períodos da História, para traçar assim uma possível 

compreensão das dificuldades que existiram. Busca fazer também uma exposição sucinta dos 

tipos mais conhecidos de deficiências visuais e do funcionamento dos outros órgãos que os 

cegos mais utilizam para suprir a deficiência da visão. 

A quarta seção discorre sobre as Tecnologias Assistivas, sua história, conceitos, 

diferenciações e sobre como elas podem melhorar a vida das pessoas com deficiência.  

A quinta seção trata do projeto de pesquisa propriamente dito, ao descrever as 

investigações realizadas por meio dos questionários, das entrevistas e da observação das 

navegações realizadas pelos pesquisados nos diversos sites. 

Nas considerações finais, apresentamos os resultados através do método de análise de 

conteúdo e expomos as conclusões a respeito da eficiência dos leitores de tela e da 

normatização da acessibilidade. 
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1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A ciência, como um todo, não é nada mais do que um 
refinamento do pensar diário. 

Albert Einstein 

 

Esta pesquisa pautou-se pela observação de como os deficientes visuais selecionados 

utilizavam o computador para estudar e entreter-se em local e horário habituais. O 

pesquisador foi o instrumento principal do trabalho e não interferiu no uso do equipamento 

por parte dos sujeitos da pesquisa e nem os ajudou de forma alguma, embora pretendesse 

manter com estes um contato o mais próximo e direto possível.  

Sabendo da importância da descrição na coleta dos dados, e por entender que a vida 

promove transformações que fazem com que cada indivíduo tenha suas próprias perspectivas 

sobre ela e atribua significados diferentes e específicos aos seus fatos, deu-se especial atenção 

aos pontos de vista dos participantes, no intuito de ser tão fiel quanto possível à percepção do 

investigado, através de discussão aberta.  

Finalmente, os dados coletados foram analisados sem nenhuma preocupação de 

evidência, mas buscando a inspeção segundo o processo indutivo. Ou seja, os significados e a 

interpretação surgiram da percepção do fenômeno visto no contexto definido (TRIVIÑOS, 

2009). 

Segundo Gil (2010), as pesquisas são classificadas de acordo com a natureza dos 

dados, podendo ser qualitativas ou quantitativas. Para Bogdan e Biklen (apud Ludkey, 1986), 

uma pesquisa qualitativa deverá apresentar as seguintes características: ambiente natural e 

pesquisador como principal instrumento; dados coletados predominantemente descritivos; 

maior preocupação com o processo do que com o produto; atenção especial aos significados e 

análise dos dados de forma indutiva. Segundo esses pressupostos, este trabalho caracteriza-se 

como uma pesquisa com abordagem qualitativa na qual se utilizam multimétodos. 

Uma vez definida a abordagem, procurou-se compreender os diversos delineamentos 

expostos por Gil (2010). Foram analisadas as peculiaridades da pesquisa segundo cada um 

deles, para que fosse escolhido então o mais adequado ao seu desenvolvimento. 

Partiu-se do pressuposto inicial de que os leitores de tela são uma boa solução para o 

problema dos deficientes visuais, com a consciência de que esse estudo pode sugerir a 
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inclusão de novas lógicas de programação para a acessibilidade digital, na medida em que se 

avança na pesquisa. Definiu-se, portanto, um quadro teórico inicial, 

 

que servirá assim de esqueleto, de estrutura básica a partir da qual novos 
aspectos poderão ser detectados, novos elementos ou dimensões poderão ser 
acrescentados, na medida em que o estudo avance. (LÜDKE, MENGA, 
1986, p.18) 

 

Ciente de que a pesquisa beneficia-se das diversas características que compõe os 

ambientes onde os pesquisados desenvolvem suas atividades, bem como dos fatores aí 

envolvidos, o pesquisador preocupou-se em entender o contexto no qual se situa o presente 

trabalho. Desta maneira, procurou integrar-se o máximo possível a este ambiente, visando 

uma melhor compreensão de como os problemas, as percepções, os comportamentos, as ações 

e as interações eram manifestados. Assim, pôde retratar o tema de forma completa e profunda. 

Yin (2010) afirma que o estudo de caso é uma pesquisa contemporânea dentro de seu 

contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos. 

Segundo Triviños (2009), o estudo de caso é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma 

unidade que se analisa aprofundadamente. Por sua vez, Gil (2010) afirma que é praticamente 

impossível o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos se não for através do 

delineamento do estudo de caso. Diante das várias características apresentadas, concluiu-se 

que o objeto estudado é único e merece aprofundamento. 

Goode e Hatt (apud Lüdke e André, 1986) explicam que o caso se destaca por 

constituir uma unidade dentro de um sistema mais amplo, sendo singular e com um valor em 

si mesmo. Com base em todo o exposto acerca do pesquisador e da pesquisa, concluiu-se que 

esta deveria ser delineada como um estudo de caso. 

Em seguida, de acordo com a classificação proposta por Bogdan (apud Triviños, 2009, 

identificamos que nossa pesquisa enquadrava-se na categorização de estudo de caso 

observacional, visto que foi utilizada como técnica de coleta de dados mais importante a 

observação participante11. 

Portanto, de acordo com a proposta deste trabalho, foram identificados, através do 

estudo de caso, os problemas enfrentados no desenvolvimento intelectual e social autônomos 
                                                
11 A observação participante consiste na participação real do pesquisador na vida da comunidade, da 

organização ou do grupo em que é realizada a pesquisa. O observador assume, pelo menos até certo ponto, o 
papel de membro do grupo (GIL, 2010, p.121). 
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das pessoas com deficiência visual ou cegueira, no contexto do uso de Tecnologias Assistivas 

de acesso à Web. 

 

1.1 Aspectos éticos 

 

Por envolver seres humanos, a pesquisa só se iniciou após a aprovação da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde 

(CONEP/CNS/MS), conforme parecer em anexo. Ainda de acordo com o CONEP, somente 

os sujeitos que se dispuseram a assinar o Termo de Consentimento Livre, também em anexo, 

puderam participar como pesquisados. Houve total entendimento, no ato de assinatura do 

Termo, sobre quem era o pesquisador e quais eram os objetivos da pesquisa. Portanto, todas 

as exigências ligadas a questões éticas foram plenamente atendidas. 

 

1.2 Campo empírico 

 

O campo onde pesquisa se desenvolveu foi a Universidade Federal de Sergipe, que 

está inserida no programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir), da Secretaria de 

Ensino Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC). De acordo com o MEC, o 

programa foi criado com o intuito de estimular as universidades federais a desenvolverem 

projetos que garantam o acesso e a permanência das pessoas com deficiência, além de 

financiar a aquisição de equipamentos que facilitassem seus estudos. O investimento de R$ 

1.000.000 (um milhão de reais), feito pelo governo federal, foi dividido entre todos os 

projetos selecionados. 

Segundo informa o resultado do edital MEC/SESu/SEESP nº 3, de 26 de abril de 2007 

(em anexo), a Universidade Federal de Sergipe foi uma das instituições selecionadas para 

participar do programa naquele ano, quando teve aprovado o projeto “Incluir – Implantando 

ações de acessibilidade plena de pessoas com deficiência na UFS”. A instituição recebeu a 

verba de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) para a realização do projeto e, desde então, 

vem incentivando o desenvolvimento de políticas para pessoas com deficiência. 
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A pesquisa foi realizada na Cidade Universitária Aloísio Campos, no município de 

São Cristóvão. Embora esta universidade também contemple os níveis de ensino fundamental 

e médio por meio do Colégio de Aplicação, este trabalhou focou-se apenas no ensino 

superior, coletando os dados da graduação, pós-graduação e extensão12. 

 

1.3 Procedimentos de coleta de dados 

 

As técnicas de coleta de dados variam de acordo com cada pesquisa, mas o 

delineamento do estudo de caso 

 

(...) requer a utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados. Isto é 
importante para garantir a profundidade necessária ao estudo e a inserção do 
caso em seu contexto, bem como para conferir maior credibilidade aos 
resultados. Mediante procedimentos diversos é que se torna possível a 
triangulação, que contribui para obter a corroboração do fato ou do 
fenômeno (GIL, 2010, p.119). 

 

Desta forma, os métodos e ferramentas utilizados na coleta dos dados foram: a 

entrevista semiestruturada, guiada pelo questionário semiestruturado; a observação 

estruturada; consultas a documentos e questionários de autorrelato técnico13 aplicados à 

instituição e aos profissionais técnicos responsáveis pelos sistemas web da UFS. Para além do 

fato de se tratar de um instrumento básico de coleta de dados em pesquisas sociais, a 

entrevista gravada foi escolhida em detrimento de outras ferramentas por diversas as razões. 

A primeira delas é que os sujeitos da pesquisa possuem deficiência visual (baixa visão 

ou cegueira) e utilizam o código Braille para ler e escrever. Como o pesquisador/entrevistador 

não possui um domínio pleno desse método, seria necessária a ajuda de uma pessoa 

proficiente para escrever os questionários em Braille. Tal dependência limitaria a pesquisa e 

retardaria a transcrição das respostas, dificultando a consecução dos objetivos propostos. Por 

outro lado, as entrevistas gravadas permitiram  uma maior aproximação e interação com os 

pesquisados, e consequentemente uma coleta de informações mais espontânea.  

                                                
12 Todos os cursos oferecidos pelos departamentos à comunidade universitária e à população em geral.  
13  Tipo de questionário em que o informante relata os conhecimentos técnicos que possui 



27 
 

 

Outro ponto relevante que contribuiu para esta tomada da decisão foi a amostra 

limitada e o fato de que o pesquisador não conhecia o público investigado. Assim, era 

necessário aproveitar ao máximo os dados que essas pessoas pudessem fornecer. Acreditamos 

que outro instrumento, diferente da entrevista, criaria empecilhos à coleta de dados ou 

limitaria o espectro da mesma. 

A entrevista é uma das ferramentas de coleta de dados mais utilizadas e uma das mais 

importantes nas pesquisas das ciências sociais. É uma conversa entre duas ou mais pessoas, 

onde quem faz as perguntas é o entrevistador e quem responde é o entrevistado ou 

pesquisado. O objetivo é obter informações através das respostas do entrevistado. Existem 

basicamente três tipos de entrevista de pesquisa: estruturada, semiestruturada e não 

estruturada (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

De acordo com Triviños (1987), a entrevista semiestruturada, conhecida também como 

semidiretiva ou semiaberta, caracteriza-se pela elaboração de questionamentos básicos, 

apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. As perguntas servem 

como eixo orientador e podem ser adaptadas de acordo com a necessidade do entrevistado. 

Embora pré-definido, o roteiro da entrevista era modificado no decorrer da mesma, 

com o objetivo de deixar o pesquisado mais à vontade para falar, discorrendo mais sobre 

determinados pontos e fornecendo informações adicionais. Por isso, era necessário que a 

entrevista fosse semiestruturada, para que, de acordo com Triviños (2010), o informante 

desfrutasse de liberdade e espontaneidade, enriquecendo a investigação. O pesquisador 

poderia explicar a questão ao entrevistado, elucidar a resposta, ou mesmo aprofundar um 

ponto que surgisse e se tornasse relevante no momento da entrevista. 

Mesmo sabendo da relevância da entrevista como um ótimo instrumento de coleta de 

dados, é preciso tomar vários cuidados para não perder nenhuma informação importante. O 

entrevistador deve estar atento ao roteiro e, ao mesmo tempo, ao contexto da entrevista e às 

intenções comunicativas do entrevistado – por meio de gestos, expressões e entonação. A isto 

chama-se “atenção flutuante”, conforme definida por Thiollet (apud Menga, 1986, p.36).  

Assim, para que nenhum dado importante fosse perdido, foi necessário utilizar um 

instrumento de registro de imagens e sons: uma filmadora. Enquanto esta armazenava todas as 

expressões gestuais e orais do entrevistado, o entrevistador podia prestar atenção nas falas, 

fazer anotações detalhadas, aprofundar-se nas perguntas e elucidar respostas. A filmagem 
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também deixava espaço para a revisão e para recuperar algum dado que tenha passado 

despercebido. 

Além da entrevista, utilizou-se outra técnica: a observação do pesquisado. Dada a 

importância deste método para a nossa pesquisa, cabe salientar que observar 

 

(...) não é simplesmente olhar. Observar é destacar de um conjunto (objetos, 
pessoas, animais etc.) algo especificamente, prestando, por exemplo, atenção 
em suas características (cor, tamanho etc.). Observar um “fenômeno social” 
significa, em primeiro lugar, que determinado evento social, simples ou 
complexo, tenha sido abstratamente separado de seu contexto para que, em 
sua dimensão singular, seja estudado em seus atos, atividades, significados, 
relações etc. (TRIVIÑOS, 2010, p.153). 

 

Nesse sentido, foi necessário observar o pesquisado em seu ambiente habitual. 

Entendemos, também, que o homem é seletivo com relação ao que vê, ao que ouve e à forma 

como entende uma determinada ação. Segundo afirmam Menga e André (1986), essa seleção 

depende muito da história pessoal de cada um e, principalmente, de sua bagagem cultural, que 

faz com que sua atenção concentre-se em determinados aspectos e desvie-se de outros. Por 

isso, o pesquisador procurou conscientizar-se, planejar-se e preparar-se ao máximo para a 

realizar uma observação cuidadosa, de modo a minimizar a possibilidade de falhas. 

A observação proporciona um contato direto com o que é observado, leva a uma 

melhor compreensão do fenômeno investigado e permite uma maior aproximação das 

perspectivas dos sujeitos, aprendendo como eles percebem o mundo e como atribuem 

significados à realidade que os cercam, além, é claro, de explorar a percepção de algum fato 

novo que venha a surgir durante a investigação. 

Tendo em conta a proposta deste trabalho, e sabendo que em toda observação existe 

interferência, o pesquisador buscou interferir o mínimo possível no ambiente observado, 

adotando a estratégia da “observação como participante”, de acordo com a nomenclatura de 

Lüdke e André (1986).  

Para evitar o acúmulo de informações irrelevantes à pesquisa, buscou-se concentrar as 

observações nas dificuldades que deficientes visuais enfrentam ao utilizar as Tecnologias 

Assistivas de alta tecnologia para interação através das redes sociais, produção de trabalhos 

escolares e solicitação de serviços educacionais como matrícula, histórico, currículo etc. 
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A pesquisa in loco foi realizada em diversos ambientes onde os participantes utilizam 

o computador no dia a dia. Os dois primeiros alunos foram observados na faculdade, em uma 

sala de aula vazia, pois era lá que normalmente ficavam após as aulas. As observações do 

terceiro e do quinto alunos foram feitas na sala do Projeto Incluir – ambiente que o terceiro já 

frequentava, mas que o quinto desconhecia. O quarto estudante foi observado em sua própria 

residência. 

 

1.4 Instrumentos 

 

De acordo com Triviños (2010), nas anotações descritivas, deve-se registrar de forma 

detalhada o sujeito, os diálogos, os locais, as atividades, os eventos especiais e o nosso 

próprio comportamento. Na parte reflexiva, deve-se expor as expectativas, os problemas, as 

surpresas etc. 

Por entendermos que todos os dados são importantes, e com o intuito de não perder 

nenhum dado relevante na observação in loco, foram utilizados como recursos materiais ou 

ferramentas de pesquisa o gravador, a máquina fotográfica e a filmadora, além do papel e 

caneta. Ou seja, a maioria dos dados foi coletada por meio da descrição. Estes recursos 

permitem as chamadas anotações de campo, que, de acordo com Triviños (2010), são todas as 

observações e reflexões que realizamos sobre expressões verbais e ações dos sujeitos, 

primeiro descrevendo-as, e em seguida fazendo comentários críticos sobre as mesmas.  

 

1.5 Integrantes da pesquisa 

 

Os integrantes da pesquisa foram alunos com deficiência visual matriculados, na época 

da investigação, em cursos de graduação, pós-graduação e extensão patrocinados pela 

Universidade Federal de Sergipe. Excluíram-se indivíduos dos ensinos fundamental e médio, 

além dos profissionais participantes do desenvolvimento do site e sistemas Web da UFS, tais 

como gerente, coordenador e desenvolvedores. 
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O grupo de pesquisa foi composto por pessoas com deficiência visual, usuários ou não 

de computador e da Web, que se dispuseram a participar e preencheram os critérios 

estabelecidos para a seleção de sujeitos da pesquisa. Os critérios foram os seguintes: 

 

• Possuir baixa visão ou cegueira;  

• Ser aluno da Universidade Federal de Sergipe, campus José Aloísio de Campos, 

em São Cristóvão, matriculado em curso superior ou de extensão; 

• Dispor-se voluntariamente a participar da pesquisa; 

 

Consultado sobre a pesquisa, o Departamento de Apoio Pedagógico (DEAPE) da UFS, 

responsável por tratar de questões envolvendo os alunos com deficiência, requereu que fosse 

encaminhado um ofício solicitando uma listagem com informações básicas sobre esses alunos 

(em anexo). O documento foi entregue e as informações solicitadas foram devidamente 

fornecidas. 

De acordo com o DEAPE, a instituição possuía 93 alunos com algum tipo de 

deficiência no período em que a pesquisa foi realizada. Desse total, 19 estudantes eram 

deficientes visuais14, 15 alunos tinham baixa visão e 4 eram cegos, segundo o conceito de 

cegueira legal15. Através dos membros do Programa Incluir, soubemos que existe uma aluna 

com surdo-cegueira16 matriculada no curso de Direito, mas a UFS a classifica como deficiente 

auditiva. 

Como o DEAPE informou somente o nome e o curso dos alunos com deficiência, 

conseguir o contato inicial com eles foi muito complicado. Foi necessário recorrer aos 

departamentos dos cursos para localizá-los e, assim, captar voluntários para a pesquisa. 

Tais departamentos, na maioria das vezes, alegavam que não podiam disponibilizar 

nenhuma informação dos discentes (telefone, e-mail, turma, sala de aula) justificando que 

muitos deles poderiam sentir-se constrangidos. O que poderiam fazer era fornecer o telefone e 

e-mail do pesquisador para que os próprios alunos entrassem em contato após saberem do que 

                                                
14 Deficiência Visual refere-se ao espectro que vai da cegueira até a visão subnormal. 
15 Cegueira legal é acuidade visual igual ou menor que 20/200 ou campo visual inferior a 20° no melhor olho.  
16 A surdo-cegueira é um comprometimento, em diferentes graus, dos sentidos receptores à distância (audição e 

visão). A combinação desses comprometimentos pode acarretar sérios problemas de comunicação, mobilidade, 
informação e, consequentemente, a necessidade de estimulação e atendimentos educacionais específicos 
(CADER-NASCIMENTO & COSTA, 2005, p.18). 
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se tratava a pesquisa. A exceção foi o Departamento de Engenharia Civil, que informou quais 

matérias o aluno estava cursando, o horário e o local. Ao ser localizado, o estudante aceitou 

prontamente participar da pesquisa. 

Como nenhum discente de todos os demais departamentos procurados entrou em 

contato conosco, levantamos quatro hipóteses para explicar esse fato: 1) os discentes não 

tomaram conhecimento da pesquisa e não puderam se posicionar a respeito; 2) talvez tivessem 

tomado conhecimento, mas de forma distorcida, e não compreenderam o objetivo do trabalho; 

3) uma combinação das duas primeiras; 4) tomaram conhecimento, compreenderam o 

objetivo, mas simplesmente não desejaram participar. No entanto, tínhamos a intuição de que 

os alunos não haviam recebido a informação de maneira clara, visto que tínhamos obtido êxito 

no contato realizados anteriormente. 

Foi somente através do NUPIEPED (Núcleo de Pesquisa em Inclusão escolar da 

Pessoa com Deficiência) que conseguimos conversar com alguns alunos com deficiência e 

apresentar-lhes o projeto de pesquisa. Cinco estudantes cegos e um com baixa visão se 

ofereceram como voluntários. Entre os alunos com cegueira, uma desistiu de participar da 

pesquisa, sem nenhum motivo claro. Os participantes que compuseram o grupo da pesquisa 

pertencem a diversos níveis, sendo 3 da graduação, 1 da pós-graduação e 1 do curso de 

extensão da UFS.  

Através do Centro de Processamento de Dados, obtivemos a contribuição dos 

profissionais de informática da UFS, que forneceram dados relevantes para a nossa pesquisa. 

Na próxima seção, veremos a questão da acessibilidade no ensino superior e na UFS. 
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2 ACESSIBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR E NA UFS 

 

A universidade desenvolve todas as capacidades, inclusive a 
estupidez. 

Anton Tchekhov 

 

Sempre existiram pessoas com deficiência na história da Humanidade. Por isso, 

consideramos a deficiência tão natural quanto a não deficiência. Ao observarmos a pequena 

quantidade de pesquisas realizadas sobre a educação dessas pessoas, verificamos que, nesse 

aspecto, a sociedade caminhou a passos lentos durante um bom tempo. Atualmente, exigem-

se soluções para os problemas enfrentados por esse público-alvo. 

Por meio de levantamento bibliográfico nas universidades sergipanas, foi encontrado 

um acervo de pesquisas realizadas sobre o tema, mas ainda com grandes possibilidades de 

ampliação em relação a vários de seus aspectos, inclusive nos que concernem a este trabalho. 

 

2.1 Histórico de pesquisas sobre pessoas com deficiência e acessibilidade na UFS 

 

A temática das pessoas com deficiência é um campo de estudo de grande utilidade 

para a sociedade atual e oferece muitas possibilidades de pesquisa dentro da Universidade 

Federal de Sergipe. No entanto, foi somente no ano 2000 que o Núcleo de Pós-graduação em 

Educação (NPGED) promoveu as primeiras dissertações sobre o assunto.  

As autoras foram as professoras Dr.ª Rita de Cássia Santos Souza, com o trabalho 

“Educação especial em Sergipe: uma trajetória de descaso, lutas, dores e conquistas”, que foi 

a 35ª dissertação apresentada no NPGED, e Dr.ª Verônica dos Reis Mariano Souza, com a 

dissertação “Vivência de inclusão”, a trigésima nona apresentada no núcleo. Ambas tiveram 

como orientadora a professora Dr.ª Ilka Dias Bichara. 

Em 2004, o professor Marcos Ribeiro de Melo, orientado pela professora Dr.ª Maria 

Stela de Araújo Albuquerque Bergo, elaborou o trabalho “Educação sexual de deficientes 

mentais: experiências de professoras do ensino fundamental em Aracaju”, que foi a 86ª 

dissertação do NPGED.  
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A professora Josilene Souza Lima Barbosa defendeu em 2011 a 228ª dissertação do 

núcleo, intitulada “A tecnologia assistiva digital na alfabetização de crianças surdas”, que teve 

como orientador o professor Dr. Henrique Nou Schneider. 

A dissertação número 246, também defendida em 2011, intitulava-se “Educação e 

acessibilidade: um estudo sobre estudantes com deficiência em universidade pública do estado 

de Sergipe”, de autoria de Flávia Augusta Santos de Melo e orientada pela professora Dr.ª 

Maria Lúcia Machado Aranha. 

A dissertação número 264, apresentada em 2012 por Antônio Carlos Nogueira Santos, 

sob a orientação da professora Dr.ª Verônica dos Reis Mariano Souza, teve como título 

“Acessibilidade da pessoa com deficiência física: o caso da Universidade Federal de Sergipe – 

Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos”. No ano seguinte, sob a mesma 

orientação, a professora Margarida Maria Teles defendeu o trabalho “A dança das mãos na 

significação da história: A Língua Brasileira de sinais na comunidade de pessoas surdas de 

Aracaju/Sergipe (1960-2002)”. Em 2012, a aluna Patrícia Matos Souza Nunes apresentou a 

dissertação “O processo educacional do cego em Aracaju (1950-1970)”, tendo como 

orientadora a professora Dr.ª Ana Maria Bueno Gonçalves de Freitas. 

Em 18 anos de trabalho, entre 1994 e 2012, o Núcleo desenvolveu um total de 290 

(duzentas e noventa) dissertações. Somente 7 (sete) delas pesquisavam sobre acessibilidade e 

pessoas com deficiência, o que corresponde a 2,41% dos trabalhos produzidos, ou 0,388 

dissertações por ano, conforme explicita o Quadro 1. Trata-se de uma quantidade muito 

pequena de trabalhos para a dimensão e importância do tema, especialmente quando 

considerada a melhoria da qualidade de vida que a acessibilidade pode proporcionar às 

pessoas com deficiência.  

No Núcleo de Pós-Graduação de Ensino de Ciência e Matemática (NPGECIMA), em 

2011, foram desenvolvidas as dissertações de Enio Gomes Araújo, com o título “Intervenções 

de um professor de matemática cego” e de Renata Beatriz de Souza Prado, intitulada 

“Tecnologia assistiva para o ensino da matemática aos alunos cegos: O caso do centro de 

apoio pedagógico para atendimento as pessoas com deficiência visual”. Já a aluna Micheline 

Idalga de Brito apresentou, em 2013, o trabalho “Atendimento educacional a alunos com 

talento matemático e sua influência no desempenho escolar”. A aluna Priscila Dantas 

Fernandes defendeu, em 2014, a dissertação “A inclusão dos alunos surdos e/ou deficientes 

auditivos nas disciplinas do centro de ciências exatas e tecnologia da Universidade Federal de 

Sergipe”. Houve, no período de cinco anos, um total de 4 (quatro) dissertações relacionadas à 
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acessibilidade, o que representa uma média de 0,8 por ano, conforme podemos verificar no 

Quadro 2. 

 

Quadro 1 – Dissertações defendidas no Programa de Pós-Graduação em Educação com foco 
na educação especial 

Ano de 
Defesa 

Título  Autor  Orientador  

2000 Educação especial em Sergipe: 
uma trajetória de descaso, lutas, 
dores e conquistas 

Dr.ª Rita de Cássia 
Santos Souza 

Dr.ª Ilka Dias 
Bichara 

2000 Vivência de inclusão Dr.ª Verônica dos 
Reis Mariano Souza 

Dr.ª Ilka Dias 
Bichara 

2004 Educação sexual de deficientes 
mentais: experiências de 
professoras do ensino fundamental 
em Aracaju 

Marcos Ribeiro de 
Melo 

Dr.ª Maria Stela de 
Araújo Albuquerque 
Bergo 

2011 A tecnologia assistiva digital na 
alfabetização de crianças surdas 

Josilene Souza 
Lima Barbosa 

Dr. Henrique Nou 
Schneider 

2011 Educação e acessibilidade: um 
estudo sobre estudantes com 
deficiência em universidade 
pública do estado de Sergipe 

Flávia Augusta 
Santos de Melo 

Dr.ª Maria Lúcia 
Machado Aranha 

2012 Acessibilidade da pessoa com 
deficiência física: o caso da 
Universidade Federal de Sergipe – 
Cidade Universitária Professor 
José Aloísio de Campos 

Antônio Carlos 
Nogueira Santos 

Dr.ª Verônica dos 
Reis Mariano Souza. 
 

2012 A dança das mãos na significação 
da história: A Língua Brasileira de 
Sinais na comunidade de pessoas 
surdas de Aracaju/Sergipe (1960-
2002) 

Margarida Maria 
Teles 

Dr.ª Verônica dos 
Reis Mariano Souza. 

2012 O processo educacional do cego 
em Aracaju (1950-1970) 

Patrícia Matos 
Souza Nunes 

Dr.ª Ana Maria 
Bueno Gonçalves 
de Freitas. 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Educação da UFS (PPGED) 
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Quadro 2 – Dissertações defendidas no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática com foco na educação especial 

Ano de 
Defesa 

Título  Autor  Orientador  

2011 Intervenções de um professor de 
matemática cego 

Enio Gomes Araújo Dr. Diógenes 
Reyes Ardila 

2011 Tecnologia Assistiva para o ensino 
da Matemática aos alunos cegos: O 
caso do centro de apoio 
pedagógico para atendimento as 
pessoas com deficiência visual 

Renata Beatriz de 
Souza Prado 

Dr.ª Verônica dos 
Reis Mariano 
Souza. 
 

2013 Atendimento educacional a alunos 
com talento matemático e sua 
influência no desempenho escolar 

Micheline Idalga de 
Brito 

Dr.ª Verônica dos 
Reis Mariano 
Souza. 

2014 A inclusão dos alunos surdos e/ou 
deficientes auditivos nas 
disciplinas do centro de ciências 
exatas e tecnologia da 
Universidade Federal de Sergipe 

Priscila Dantas 
Fernandes 

Dr.ª Verônica dos 
Reis Mariano 
Souza. 

Fonte: Núcleo de Pós-Graduação em Ciências e Matemática da UFS (NPGCIMA) 

 

Ao compararmos os números dos dois núcleos, percebemos que o NPGECIMA está 

bem mais avançado em termos de pesquisas nessa área, ao mesmo tempo em que insere a 

UFS no contexto da preocupação da sociedade brasileira a respeito das pessoas com 

deficiência. 

A universidade precisa investir mais em pesquisas com foco na educação especial, 

visto que é cada vez maior o acesso de pessoas com deficiência a cursos de nível superior. 

Somente através dessas investigações é que será possível entender as dificuldades que estes 

novos alunos estão enfrentando e oferecer soluções para que consigam aprender de forma 

significativa, tornando-se profissionais com competência satisfatória para atuar na sociedade. 

Além disso, novos pesquisadores deficientes poderão desenvolver soluções que somente eles 

vislumbram. 

Se saírem da universidade com conhecimento insatisfatório, as pessoas com 

deficiência poderão ser vistas como profissionais incompetentes pela sociedade, que pode 

começar a questionar os investimentos na área, suscitando um retorno à etapa inicial, quando 

os deficientes eram negligenciados. 
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2.2 O surgimento da UFS 

 

É incontestável a importância desta universidade federal para o estado de Sergipe, haja 

vista os avanços proporcionados pela instituição à sociedade sergipana. Por isso, não se pode 

falar sobre a UFS sem relatar os caminhos trilhados pelas muitas pessoas que com muita 

vontade e trabalho duro contribuíram para a existência da entidade. A universidade foi 

construída por muitos, conforme ressalta a professora Carmelita Pinto: 

 

O surgimento dos cursos superiores em Sergipe não foi uma obra do acaso 
ou de um sopro encantatório de um “Fiat” divino. Foi obra da engenharia de 
muitas mãos (UFS, 2006). 

 

A sociedade de Sergipe Del Rey, na década de 1920, estava cansada de ver seus filhos 

partirem para terras distantes, como Rio de Janeiro, Ouro Preto, Recife e Salvador, em busca 

de educação superior. Após o término do curso, muitos não retornavam, o que gerava 

apreensão quanto ao futuro e ao desenvolvimento intelectual do estado. Foi devido a essa 

preocupação que o então governador de Sergipe, na época chamado presidente de estado, 

Maurício Graccho Cardoso (que cumpriu mandato de 1922 a 1926), empenhou-se na criação 

dos cursos superiores de Direito, Odontologia e Farmácia – um esforço em vão, já que os 

cursos não chegaram a funcionar (BARRETO, 2002). Embora a ideia não tivesse sido 

abandonada por completo, os cursos superiores só passaram a existir trinta anos após a 

tentativa frustrada de Graccho Cardoso.  

Algumas escolas superiores já haviam surgido em outros estados, graças a conquistas 

políticas de homens visionários. Em Sergipe, isso aconteceu somente em 1948, quando o 

governo estadual criou a primeira Escola Superior de Ciências Econômicas (Figura 1). 
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Figura 1 – Faculdade de Ciências Econômicas 
Fonte: Livro Uma experiência em marcha de reforma e integração universitária 

 

Em 1950, ou seja, dois anos depois, foi criada a Escola de Química (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Escola de Química de Sergipe 
Fonte: Livro Uma experiência em marcha de reforma e integração universitária 
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A Escola de Direito e a Faculdade Católica de Filosofia foram fundadas no mesmo 

ano, em 1951 (Figura 3). A primeira foi criada por juristas que concordaram com a proposta 

do doutor Affonso Moreira Temporal de “exercerem o magistério sem qualquer remuneração, 

enquanto a faculdade não estivesse em situação financeira que permitisse fixar vencimentos 

compatíveis com a função do professor catedrático”. Enquanto a Faculdade de Direito nasceu 

do interesse dos nobres bacharéis, a Faculdade de Filosofia nasceu do empenho da 

arquidiocese de Aracaju. 

 

Figura 3 – Escola de Direito 
Fonte: Livro Uma experiência em marcha de reforma e integração universitária 
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A criação Faculdade de Filosofia foi uma iniciativa da Sociedade Sergipana de 

Cultura, presidida, na época, pelo bispo Dom Fernando Gomes. Teve sua primeira sede no 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes e funcionava somente à noite (Figura 4). Mais tarde, se 

instalaria na Rua de Campos (Figura 5).  

 

 

Figura 4 – Primeira sede da Faculdade Católica de Filosofia 
Fonte: Livro Uma experiência em marcha de reforma e integração universitária 
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Figura 5 – Faculdade Católica de Filosofia – Sede na Rua de Campos 
Fonte: Livro Uma experiência em marcha de reforma e integração universitária 

 

A Escola de Serviço Social nasceu no ano de 1954, graças à Congregação das Irmãs de 

Jesus Crucificado, com o apoio do governo estadual (Figura 6). Por fim, tão nobre quanto as 

anteriores, surge em 1961, anexa ao Hospital das Clínicas Dr. Augusto Leite, a Faculdade de 

Ciências Médicas (Figura 7). Completava-se, assim, a quantidade necessária de cursos para 

que se solicitasse a criação de uma universidade, a Universidade de Sergipe. 
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Figura 6 – Escola de Serviço Social 
Fonte: Livro Uma experiência em marcha de reforma e integração universitária 

 

 

Figura 7 – Faculdade de Ciências Médicas 
Fonte: Livro Uma experiência em marcha de reforma e integração universitária 
 

A Secretaria de Estado de Educação de Sergipe solicitou a criação da universidade em 

1963. O processo durou quatro anos e, durante esse período, Dom Luciano Cabral Duarte 

ocupou cargos estratégicos para garantir a realização desse desejo sergipano. O Decreto-lei 

269, de 28 de fevereiro de 1967, assinado pelo então presidente da República, Marechal 

Castello Branco, determina:  
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Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, sob a denominação de 
Fundação Universidade Federal de Sergipe, uma Fundação que se regerá por 
Estatutos aprovados por Decreto do Presidente da República. 

 

Dessa forma, chegava ao fim a luta de grandes homens que buscavam o progresso do 

estado de Sergipe, e iniciava-se o caminho para que a UFS se tornasse realidade. 

A instalação da Universidade Federal de Sergipe aconteceu no dia 15 de maio de 

1968, por meio da incorporação dos bens móveis e imóveis das faculdades existentes do 

estado. O governo estadual, que mantinha a Faculdade de Ciências Econômicas e a Faculdade 

de Química, cedeu-as à UFS. A Faculdade de Direito era mantida pelo governo federal e 

também foi cedida. A Sociedade Sergipana de Cultura cedeu as duas faculdades que 

mantinha: a de Filosofia e a de Serviço Social. A Fundação do Ensino Médio cedeu a 

Faculdade de Medicina. Assim, toda a sociedade sergipana colaborou para o nascimento da 

UFS, que se originou da doação de diversos setores e do sacrifício dessas seis faculdades.  

Devido às incorporações, a UFS iniciou suas atividades educacionais contando com os 

dez cursos existentes nas antigas escolas superiores. O curso de Ciências Econômicas 

originou-se da Faculdade de Ciências Econômicas. A Escola Superior de Química contribuiu 

com o curso de Química Industrial. O curso de Direito veio da escola homônima. A Escola 

Católica de Filosofia foi a que mais contribuiu, agregando os cursos de Filosofia, História, 

Geografia, Línguas (neolatinas e anglo-germânicas) e Didática. O curso de Serviço Social foi 

uma contribuição da Escola de Serviço Social. Por fim, o curso de Medicina originou-se da 

Escola de Ciências Médicas. Todo esse processo permitiu que a UFS evoluísse das seis 

unidades de ensino superior para cinco faculdades e cinco institutos, começando a funcionar 

com um quadro de 576 alunos matriculados e um corpo docente de 168 professores, 

distribuídos pelos dez cursos acima citados. 

Tal história nos mostra como surgimento da Universidade Federal de Sergipe deveu-se 

à luta do seu povo, que, sem possuir riquezas materiais, mas apenas intelectuais, desejava 

evoluir e crescer dentro do contexto social daquela época. 

Embora a universidade tivesse sido criada e estivesse funcionando, ainda existiam 

questões a ser resolvidas, como o descumprimento da obrigação de que todas as escolas 

estivessem no mesmo local ou prédio – elas estavam dispersas pela cidade de Aracaju, 

sediadas nos diversos prédios que abrigavam as escolas superiores originais. Essa situação 

perdurou por muitos anos, e somente após a inclusão da UFS no Programa PREMESU-IV – 
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Subprograma Campus e Edifícios, é que foram iniciados os estudos para indicar a área onde 

seria construído o campus universitário. Foi escolhida uma área do bairro Rosa Elze, no 

município de São Cristóvão, a 6 km do centro de Aracaju, e o local foi adquirido em 1974. 

A universidade começou a crescer e, para atender à demanda, seria necessária uma 

reformulação completa, estrutural e documental, aprovada pelo Ministério da Educação. Essa 

reforma administrativo-acadêmica deveria estar embasada na melhoria da qualidade do 

ensino, com a implantação de um currículo que refletisse as questões regionais e locais e 

incluísse conteúdos objetivos e flexíveis. Além disso, a instituição deveria envolver-se com 

afinco em programas de pesquisa pura e aplicada e fomentar o desenvolvimento de trabalhos 

de extensão, de forma a aproximá-la mais da comunidade. Esses objetivos foram alcançados 

em 1978 e, desde então, a UFS é regida pelos princípios contidos nos seguintes documentos: 

 

• Estatuto da Fundação Universitária Federal de Sergipe, aprovado pelo Decreto nº 

65.466 de 21 de outubro de 1969; 

• Estatuto da Universidade Federal de Sergipe, aprovado pelo Conselho Federal de 

Educação sob o Parecer n° 824 de 09 de março de 1978, homologado pelo 

ministro da Educação por meio da Portaria n° 227 de 27 de março de 1978, e 

publicado no Diário Oficial de 29 de março de 1978; 

• Regimento Geral aprovado pelo CFE em 07 de junho de 1979, sob o Parecer n° 

839, e homologado pelo ministro da Educação em 23 de julho de 1979; 

• Normas de estruturação e funcionamento dos Ciclos de Graduação e Sistemas de 

Créditos, aprovada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (CONEP). 
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Figura 8 – Organograma original da Universidade Federal de Sergipe 
Fonte: Catálogo Geral da UFS 
 

Após a aquisição do terreno e a reformulação documental, o escritório técnico-

administrativo da instituição desenvolveu os projetos das edificações e da infraestrutura. O 

campus da UFS foi projetado para atingir a capacidade de 10.000 alunos. Na etapa inicial, 

foram construídos três prédios de didática, três prédios administrativos dos centros (Centro de 

Ciências Exatas e Tecnologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas e Centro de Educação e Ciências Humanas), reitoria, biblioteca central, 

restaurante e vivências setoriais, e o setor esportivo, composto por quadra de esporte, 
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conjunto aquático, campo de futebol com pista de atletismo, ginásio poliesportivo coberto, 

ginásio de ginástica rítmica coberto e edifícios com salas de aula. 

Foi somente na década de 1980 que as faculdades dispersas em Aracaju foram 

integradas ao ambiente comum instalado no bairro de Rosa Elze, no município de São 

Cristóvão. A transferência destas faculdades deu-se de forma gradativa, para evitar qualquer 

prejuízo para os educandos. Através da Resolução 01/87 do Conselho Universitário, o campus 

passou a ser denominado Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos. 

Atualmente, a UFS está presente em 16 municípios do estado. Em cinco deles há um 

campus instalado, a saber: campus de São Cristóvão, denominado Cidade Universitária Prof. 

José Aloísio de Campos; campus da Saúde do município de Aracaju, denominado Prof. João 

Cardoso do Nascimento Júnior; campus do município de Itabaiana, instalado em 14 de agosto 

de 2006, denominado Prof. Alberto Carvalho; campus do município de Laranjeiras, instalado 

em 28 de março de 2007; e campus do município de Lagarto, instalado em 14 de março de 

2011. Nos outros municípios, a universidade possui 11 de seus 14 polos de educação à 

distância: Arauá, Brejo Grande, Estância, Japaratuba, Laranjeiras, Lagarto, Poço Verde, Porto 

da Folha, São Domingos, Carira, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Propriá 

e São Cristóvão. 

Existem várias formas de ingresso na UFS, tais como processo seletivo, transferência 

externa, readmissão e admissão como portador de diploma. A transferência externa é 

disponibilizada para estudantes de outras entidades de ensino superior. A readmissão é a 

modalidade de ingresso destinada a ex-graduandos da própria instituição que tiveram que 

abandonar o curso. Pessoas que possuem formação superior podem ser admitidos como 

portadores de diploma e fazer outro curso na instituição. E, finalmente, a modalidade mais 

comum, o processo seletivo, realizado anualmente, está disponível para o público em geral. 

Esse processo exige a realização de provas e o cumprimento de requisitos solicitados. Em 

2012, para os 106 cursos presenciais, a UFS ofertou um total de 5.500 vagas. Em 2013, a 

universidade adotou o SiSU como critério único de ingresso. 

 

2.3 UFS em números 

 

Desde a criação da universidade, em 1968, até os dias de hoje, passaram-se 46 anos. 

Nesse período, a UFS passou por muitas mudanças arquitetônicas, administrativas e 
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educativas (incluindo políticas de acessibilidade), acompanhadas pelo aumento da quantidade 

de alunos, de cursos e de projetos de pesquisa e extensão. A instituição cresceu de forma 

fantástica e exponencial. Surgida a partir de tão apenas cinco faculdades e cinco institutos, 

com 576 alunos em 10 cursos, hoje apresenta números bem mais expressivos, que 

detalharemos adiante. 

A sociedade também mudou e clama por igualdade e educação para todos. Na busca 

por justiça social, passou-se a discutir a questão das cotas. Diversas instituições começaram a 

praticar as cotas raciais, disponibilizando vagas para pessoas que se declaravam negras, 

pardas ou afrodescendentes. Em seguida, foi a vez das cotas sociais, ou seja, reservar vagas 

para estudantes de escolas públicas. Por fim, buscou-se fazer a integração dessas duas 

discussões.  

Somente em 2012 a presidência da República instituiu a Lei nº 12.711, de 29 de 

agosto, que regulamenta ou dá respaldo às cotas sociais para o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. A UFS, ouvindo o 

clamor da população e seguindo os caminhos que vinham sendo traçados pelas outras 

universidades brasileiras, antecedeu-se a esta lei, através da Resolução 80/2008/CONEPE, 

que “instituiu o programa de ações afirmativas para garantir o acesso dos grupos menos 

favorecidos à Universidade Federal de Sergipe”.  

Tal programa determinava que cada curso de graduação ofertasse uma vaga exclusiva 

para candidatos com deficiência e, das vagas restantes, metade fosse disponibilizada somente 

para estudantes de escolas públicas. Desta metade, 70% (setenta por cento) seriam disputadas 

apenas por candidatos que se declarassem negros, pardos ou indígenas.  

O processo seletivo anual de 2012, de acordo com o site da UFS, ofertou, para a 

graduação presencial, um total de 5.260 vagas em 102 cursos. A Tabela 1 apresenta a 

distribuição de vagas para os cursos de graduação, conforme as regras do Programa de Ações 

Afirmativas: 
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Tabela 1– Vagas nos cursos de graduação em 2012 

Nível 
Educacional 

Graduação Presencial Total 

Cotas para 
Pessoas com 
Deficiência 

50% 

Cotas para estudantes das redes 
públicas de ensino (municipal, 

estadual e federal) 

50% 

Geral 

70% 

Declarantes 

30% 

Geral 

Negros 

Pardos 

Índios 

 

Graduação 102 1805 773 2580 5.260 

Fonte: Portal da Universidade Federal de Sergipe  

  

Por meio da Tabela 2, é possível perceber o quanto a UFS se desenvolveu e cresceu, já 

que passou dos 576 alunos matriculados inicialmente para um total de 20.363 no ensino 

presencial – um aumento de mais de 3.500%, ou uma média aproximada de 78% ao ano. 

 

Tabela 2 – Matrículas da UFS 

Nível educacional Presencial EAD 

Graduação 20.363 5.448 

Pós-graduação (stricto sensu) 1.087 0 

Ensino médio 451  

Fonte: Portal da Universidade Federal de Sergipe  

 

A Tabela 3 evidencia a evolução da universidade nos seus 46 anos de vida. 

Considerando-se somente o nível de graduação, pode-se dizer que houve um crescimento de 

1.020%, ou seja, 22% ao ano. Se for levado em consideração o total de cursos, tem-se um 

crescimento de 1.420%, ou seja, 31% ao ano. 
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Tabela 3 – Quantidade de Cursos 

Nível Educacional Presencial EAD Total 

Graduação 94 8 102 

Mestrado Profissional 2  2 

Mestrado Acadêmico 30  30 

Doutorado 8  8 

Total 134 8 142 

Fonte: Portal da Universidade Federal de Sergipe 

 

A Tabela 4 demonstra a atual quantidade de recursos humanos disponíveis para 

atender ao funcionamento da UFS, e permite visualizar o crescimento da UFS, que saiu do seu 

quadro inicial de 168 professores e técnicos para um total de 2.287. 

 

Tabela 4 – Quantidade de Recursos Humanos 

Recursos Humanos Efetivos Contratos Total 

Técnico-administrativo 1.137  1.137 

Professores 1.023 127 1.150 

Total 2.160 127 2.287 

Fonte: Portal da Universidade Federal de Sergipe 

 

A Tabela 5 demonstra que a reforma realizada em 1978 foi muito importante, visto 

que, hoje, a pesquisa e a extensão na UFS, pilares da universidade moderna, são a 

concretização de um sonho. 

 

Tabela 5 – Quantidade de Pesquisas 

Descrição Quantidade 

Projetos em andamento 417 

Grupos de pesquisa cadastrados no CNPq 171 

Professores envolvidos em pesquisa 278 

Alunos bolsistas em iniciação científica 676 

Fonte: Portal da Universidade Federal de Sergipe 
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Através da Tabela 6, percebe-se a expansão da UFS e sua aproximação com a 

comunidade. A extensão está fundada no respeito e na responsabilidade social da universidade 

para com o desenvolvimento da comunidade em que está inserida. 

 

Tabela 6 – Estatísticas da Extensão 

Descrição Quantidade 

Projeto cadastrado 198 

Público beneficiado 304.333 

Professores envolvidos 331 

Estudantes envolvidos 1.030 

Técnicos envolvidos 60 

Bolsistas 1.431 

Fonte: Portal da Universidade Federal de Sergipe 

 

2.4 Acessibilidade na UFS 

 

Ao definir a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência (1975) como um 

documento referencial, a sociedade busca a proteção destas pessoas. Já a Declaração de 

Salamanca (1994) preocupa-se especificamente com a educação, buscando assegurar a 

inserção da pessoa com deficiência no sistema educacional comum e não em um sistema à 

parte. 

Segundo Galvão (2008), estamos em uma sociedade mais permeável à diversidade, 

que questiona os mecanismos de segregação e vislumbra novos caminhos para que a pessoa 

com deficiência seja incluída, processo que fomenta e estimula novas pesquisas, inclusive na 

área das tecnologias de informação e comunicação (TIC), que apontam “para diferentes 

formas de relacionamento com o conhecimento e sua construção, assim como novas 

concepções e possibilidades pedagógicas”.  

A sociedade brasileira não poderia ficar à parte das mudanças globais. Por isso, foi 

lançado pelo Ministério da Educação (MEC), através da Secretaria de Educação Superior 

(SISu) e da Secretaria de Educação Especial (SEESP), no dia 17 de maio de 2005, um projeto 

que tinha como objetivo ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao ensino superior, 

conforme o edital do Programa Incluir, no anexo B.  
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Antes disso, as dificuldades eram enormes, principalmente devido à inexistência, nas 

universidades, de instalações físicas, materiais didáticos e professores especializados capazes 

de atender às necessidades das pessoas com deficiência. Dessa forma, o edital tinha como 

objetivo apoiar propostas desenvolvidas nas instituições federais de ensino superior, tais 

como: 

 

• Adequação arquitetônica para acessibilidade – rampa, barra de apoio, corrimão, 

piso e sinalização tátil, sinalizadores, alargamento de portas e vias, instalação 

de elevadores, dentre outras; 

• Aquisição de recursos de Tecnologia Assistiva para promoção de 

acessibilidade pedagógica, nas comunicações e informações, aos estudantes 

com deficiência e demais membros da comunidade universitária – computador 

com interface de acessibilidade, impressora Braille, linha Braille, lupa 

eletrônica, teclado com colmeia, acionadores acessíveis, dentre outros; 

• Aquisição e desenvolvimento de material didático e pedagógico acessíveis; 

• Aquisição e adequação de mobiliários para acessibilidade. 

 

No primeiro ano do Incluir, a UFS não enviou nenhum projeto propondo a 

acessibilidade de pessoas com deficiência, deixando assim de participar do programa. Em 

2006, o programa recebeu 39 projetos, dos quais somente 28 foram aprovados, conforme é 

possível visualizar no Quadro 3. A verba destinada foi de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem 

mil reais) e cada projeto poderia chegar ao valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Naquele ano, a UFS começou a participar do programa Incluir com o projeto “Melhoria das 

condições de acesso e permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais na 

UFS”. 
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Quadro 3 – Lista dos projetos aprovados no Programa Incluir 2006 

INSTITUIÇÃO  PROJETO 
CEFET/BG  Em busca de uma Universidade Acessível 
CEFET/PA  Inclusão: Acesso e permanência de minorias no CEFET/PA 
CEFET/SVS  As interfaces da ed. Prof/tecnológica de pessoas c/ n.e.e.: construindo 

um centro de ed. Prof. Público inclusivo 
FFFCMPA  Acessibilidade de portadores de deficiência na FFFCMPA 
FURG  Acessibilidade, acolhimento e acompanhamento do estudante com 

deficiência no ensino superior; 
UFAC  Promovendo a Acessibilidade de alunos com n.e.e. na UFAC 
UFAL  Adaptação arquitetônica do Campus A. C. Simões às leis de 

acessibilidade para portadores de n.e.e. da UFAL 
UFAM  Apoio ao aluno com deficiência visual através de equipamento de sala 
UFBA  Incluir na UFBA – Promovendo a acessibilidade sem barreiras 
UFMG  Acessibilidade: criando mecanismos para a inclusão na Universidade 
UFMS  Acessível: Estratégias para inclusão do Acadêmico com deficiência na 

UFMS 
UFMT  Laboratório de Informática: Acessibilidade e permanência dos DV no 

ensino superior 
UFOP  Melhoria e ampliação das condições de acessibilidade na UFOP 
UFPE  Inclusão e cidadania na UFPE 
UFPI  Universidade inclusiva em construção 
UFPR  UFPR sem barreiras: Incluir com qualidade 
UFRGS  Incluir UFRGS 2006 
UFRJ  Laboratório de pesquisa e ensino de libras 
UFRN  Inclusão de alunos com deficiência na UFRN: promovendo ambientes 

acessíveis 
UFRRJ  Rural Acessível: Uma universidade inclusiva 
UFS  Melhoria das condições de acesso e permanência dos alunos c/ n.e.e. 

na UFS 
UFSC  A universidade como espaço de estudos e pesquisa para todos: uma 

inclusão necessária 
UFSM  Acesso e permanência da pessoa c/ n.e.e. na UFSM 
UFT Núcleo de Apoio ao acadêmico com n.e.e. – NAANEE-UFT 
UFU  Projeto Incluir na UFU – valorizando e respeitando diferenças no 

processo de acessibilidade e permanência com qualidade na 
universidade pública 

UFV  Apoio financeiro para adequação das instalações físicas da Biblioteca 
Central da UFV para a inclusão de usuários portadores de n.e.e. 

UnB  Acessibilidade física nas edificações do Campus da UnB 
UTFPR  Suporte a equipamentos especiais 

Fonte: Ministério da Educação/Programa Incluir 

 

Em 2007, a UFS participou do Incluir com o projeto “Implantando ações de 

acessibilidade plena de pessoas com deficiência na UFS”, conforme a lista em anexo do 

Resultado do edital MEC/SESu/SEESP nº 3, de 26 de abril. O projeto foi contemplado com a 

verba pública de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) e tinha como objetivo a 

acessibilidade das pessoas com deficiência dentro da universidade. Segundo Souza (2010), o 
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acesso de pessoas com deficiência ao ensino superior, especialmente na UFS, já vinha 

acontecendo de forma progressiva e, até o ano de 2009, existiam 10 alunos nesta condição 

dentro da universidade. 

Em 2009, de acordo com a listagem do MEC, a UFS não conseguiu, novamente, ter 

seu projeto selecionado pelo Programa Incluir. Consequentemente, não recebeu recursos 

financeiros para execução de políticas de inclusão. Em 2010, porém, teve aprovado o projeto 

“Centro de Atendimento e Inclusão da Pessoa com Deficiência na UFS”, contemplado com 

recursos públicos de R$ 137.681,00 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais). 

Segundo a Agência Brasil (2012), o Programa Incluir foi alterado e, a partir de 2012, passou a 

disponibilizar recursos financeiros para institutos federais de ensino superior sem a 

necessidade de apresentação de projeto, desde que esses recursos não fossem utilizados para 

outro fim. 

A reserva de vagas para pessoas com deficiência só seria possível a partir do ano de 

2010, quando começou a ser aplicada a resolução 80/2008/CONEP, que disponibilizou uma 

vaga em cada curso da instituição para estudantes nessa situação. De acordo com a listagem 

fornecida pelo DEAPE (em anexo), até 2012, a entidade possuía 93 pessoas matriculadas com 

algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, intelectual e/ou física. 

Em 2012, a UFS realizou diversos investimentos em obras no campus de São 

Cristóvão com o objetivo de melhorar a acessibilidade arquitetônica, conforme evidenciado 

por Santos (2013) na dissertação “Acessibilidade da pessoa com deficiência física: o caso da 

Universidade Federal de Sergipe – Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos”. 

O montante investido foi de R$ 4.531.601,12 (quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, 

seiscentos e um reais e doze centavos), conforme mostra a Figura 9 abaixo. Ficou a seguinte 

dúvida: será que a UFS só enxerga a acessibilidade arquitetônica? 
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Figura 9 – Placa anunciando o valor das obras de acessibilidade 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

A sociedade mudou e, atualmente, diversos serviços são ofertados por meio da rede 

mundial de computadores. Essa mudança foi tão radical que hoje é impossível imaginar 

setores como os de bancos e supermercados sem as tecnologias de informação e comunicação 

(TIC). Também as universidades estão, cada vez mais, disponibilizando diversos serviços 

através da Web. Assim, devido à importância adquirida pela internet, é necessário que tais 

serviços sejam acessíveis para todas as pessoas, principalmente nas instituições públicas de 

educação. 

A UFS oferece, a seus estudantes, professores e técnicos, diversos sistemas de 

informática para realização e solicitação de serviços, conforme evidenciado na Figura 10 a 

seguir. O investimento é tanto que o slogan diz “Conheça os sistemas que irão mudar o seu 

dia a dia na UFS”. 
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Figura 10 – Placa anunciando sistemas de informática 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

O tom enfático do slogan leva-nos a concordar com a afirmação de Lévy (apud Raiça, 

2008), de que as mudanças tecnológicas provocam, em geral, três tipos de atitude: a 

resistência, a adaptação e a criação. Segundo Moran (2008), existem muitas páginas na 

internet que estão além do alcance da pessoa com deficiência, mas poderiam facilmente ser 

alteradas para atender aos padrões internacionais de acessibilidade.  

Dessa forma, surgem as seguintes questões: Os sistemas de informática que a UFS 

disponibiliza para os discentes possuem acessibilidade web17 para atender às pessoas com 

deficiência que ingressaram na entidade? Os estudantes com deficiência conseguem efetuar a 

matrícula e solicitar os serviços da UFS através da Web? Se esses sistemas possuem 

acessibilidade, por que ela não foi enfatizada tal como ocorreu com a acessibilidade 

arquitetônica? 

Tais perguntas são motivadas pelo desejo de que as pessoas com deficiência não 

percam nada do que conquistaram e de que suas lutas não tenham sido em vão, pois até que a 

UFS adotasse políticas de acessibilidade, houve um longo processo no Brasil e no mundo, 

conforme relatamos a seguir. 

 

                                                
17 Significa que pessoas com deficiência podem perceber e entender conteúdos na Web, navegar pelas páginas, 
interagir com estas e dar suas próprias contribuições.”  
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2.5 Estrutura técnica de desenvolvimento web na UFS 

 

Valente (2008) ressalta a importância atual das TIC na internet ao afirmar que, em 

países mais desenvolvidos, está se tornando imperativa a consulta à Web antes de sair de casa. 

As informações sobre horários de trens, estações do metrô fechadas para manutenção, 

horários de funcionamento dos museus etc. são todas encontradas na rede.  

A internet alterou o cotidiano das pessoas, produzindo novos modelos de trabalho, 

consumo, educação, socialização e vida familiar. Estar plugado, conectado ao ciberespaço, 

não é apenas uma necessidade profissional, mas também um meio de integração social e 

diversão. 

Por isso, faz-se necessário avaliar a capacidade técnica dos profissionais da UFS para 

verificar se os sistemas por eles desenvolvidos (portal, SIGAA, SIPAC, entre outros) são 

capazes de incluir também os deficientes visuais através da acessibilidade digital. 

Com esse objetivo, foram utilizados dois tipos de questionários: um para a instituição 

(Apêndice I) e um para os profissionais de informática (Apêndice J). O primeiro tem por 

objetivo conhecer a estrutura e o nível de aproximação entre a UFS e os alunos com 

deficiência. Já o segundo pretende avaliar o conhecimento que os técnicos de informática do 

CPD possuem sobre acessibilidade digital e a prática no desenvolvimento de seus sistemas. 

De acordo com as respostas do primeiro questionário, foi possível perceber que a UFS 

mantém uma estrutura técnica relativamente boa, com vinte profissionais, excluindo-se os 

estagiários. No entanto, o aspecto ruim dessa mesma estrutura é que há somente um 

profissional com conhecimento sobre acessibilidade digital. Percebeu-se também que o CPD 

não se aproxima dos alunos com deficiência para saber de suas necessidades. 

Dos mais de vinte sujeitos aos quais foram entregues os questionários, somente seis 

responderam. Percebeu-se que a equipe responsável pelos sistemas web é composta por 

profissionais com formação superior na área da informática (Ciência da Computação ou 

Sistemas de Informação). Os respondentes não demonstraram conhecimento técnico sobre as 

Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (Web Content Accessibility Guidelines – 

WCAG) e verificou-se que, em sua formação acadêmica, não houve nenhuma matéria sobre a 

temática. 
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Ainda segundo as respostas ao questionário, a maioria dos profissionais possui 

conhecimento de JavaScript, uma linguagem que dificulta a execução de leitores de tela e leva 

à não acessibilidade digital. 

Na opinião da maioria dos técnicos, a deficiência que mais gera empecilhos é a visual. 

Entretanto, mesmo tendo essa consciência, os respondentes admitiram que não buscam 

adquirir conhecimento a respeito das recomendações e regras para a acessibilidade digital. 

A seguir, faremos um breve histórico sobre a deficiência e os sentidos remanescentes 

do deficiente visual. 
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3 DEFICIÊNCIAS 

 

A professora perguntou de que eu precisava para conhecer os 
novos colegas... e eu pedi para tocar o rosto e o cabelo deles. 

Agora, sei quem é cada um. 
Thiago, 11 anos – Nova Escola 

 

Acredita-se que todo estudo passa pela História. Por isso, não deve ser diferente o 

estudo do uso das Tecnologias Assistivas para ambientes virtuais, tão utilizadas hoje em dia, 

já que não estão dissociadas dos fatos históricos. Assim, será feita uma incursão histórica para 

melhor compreender esse grupo de pessoas com deficiência no âmbito das diversas 

civilizações e distintas épocas. 

A história dos deficientes na sociedade global é marcada por muita tristeza, 

humilhação e dor, qualquer que seja a nação ou o povo. As pessoas com deficiências sofreram 

muito ao longo do tempo, de acordo com Silva (1987). Segundo o autor, a paleopatologia18 

nos ensina que a doença e a deficiência física são tão antigas quanto a própria vida sobre a 

Terra. 

 

Anomalias físicas ou mentais, deformações congênitas, amputações 
traumáticas, doenças graves e de consequência incapacitantes, sejam elas de 
natureza transitória ou permanente, são tão antigas quanto a própria 
humanidade (SILVA, 1987, p.21).  

 

Logo, é certo que, desde o mundo primitivo até os dias atuais, sempre existiram 

pessoas que, por nascerem com deficiências ou adquirirem-nas posteriormente, eram 

colocadas à margem do contexto social. É preciso descrever o cenário das conquistas desses 

indivíduos, que vislumbraram novas possibilidades e buscaram reconhecimento e valorização 

como sujeitos dentro da sociedade. 

Foi necessária uma abordagem histórica por meio de levantamento bibliográfico sobre 

as pessoas com deficiência, desde o início dos tempos até os dias atuais, sob a perspectiva da 

inclusão social. Com isso, buscou-se analisar o processo de construção e evolução do contexto 

                                                
18 O termo procede do grego παλιος (velho) e παθος (sofrimento). Palavra cunhada pelo americano R.W. 

Shufeldt, foi definida por Marc Armand Ruffer como a ciência que demonstra a presença de enfermidades em 
restos de animais ou humanos procedentes de tempos antigos ou, simplesmente, como o estudo das doenças 
em populações do passado (ROBERTS e MANCHESTER, 1995). 
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educacional dessas pessoas, e como elas estão se inserindo na sociedade contemporânea 

através do uso das novas Tecnologias Assistivas para ambientes virtuais. 

 

3.1 Panorama histórico da deficiência no mundo 

 

No início dos tempos, na era primitiva, quando o alimento tinha que ser adquirido por 

meio da caça, somente os mais fortes tinham a oportunidade de conseguir comida e, segundo 

Gugel (2007), as pessoas com deficiência, por não possuírem o perfil de caçadores, 

representavam um estorvo para o grupo. Pela lei do mais forte, apenas os fisicamente hábeis 

sobreviviam, o que fez com que tribos eliminassem as crianças com deficiência, pois estas 

seriam a encarnação dos maus espíritos. Tal imagem da deformação do corpo e da mente 

como denúncia da imperfeição humana prevaleceu durante muito tempo na história da 

humanidade.  

Documentos históricos apontam a descoberta, no Egito Antigo, da múmia de Talchos, 

cujas características indicavam tratar-se de uma pessoa muito importante, apesar de anã. 

Também foi encontrado um papiro que descrevia alguns preceitos morais dessa época, 

ressaltando a necessidade de se respeitar a pessoa com nanismo ou outras deficiências. 

 

Há ainda a existência de uma determinação do faraó Amenemope (ao redor 
do final do segundo milênio antes de Cristo) que diz: Não ironize o cego, 
nem ria do anão, nem bloqueie o caminho do aleijado; não aborreça um 
homem que ficou doente por causa de um Deus, nem faça escândalo quando 
ele erra. (SANTIAGO, 2009, p.122). 

 

Silva (1987) cita os registros da medicina egípcia para tratamento de doenças nos 

ossos e olhos de pessoas adultas. Menciona também artesanatos produzidos por pessoas 

cegas. Tudo isso permite afirmar que a deficiência não era um problema para a população 

dessa época e que essas pessoas com deficiência eram parte integrante das diferentes classes 

sociais, incluindo faraós, nobres e funcionários.  

Na Antiguidade, uma das grandes preocupações da sociedade era proteger o Estado de 

inimigos externos, conforme evidenciam documentos históricos. Por isso, buscavam-se 

soldados com capacidade física e corpos fortes para o combate. Na Roma Antiga, era 
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permitido o sacrifício de crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, fossem nobres 

ou plebeus.  

Em Esparta, o sacrifício era definido por um conselho de espartanos. Todos os recém-

nascidos das famílias conhecidas como homoio (os iguais), independentemente de possuírem 

deficiência ou não, deviam ser apresentados pelo pai ao conselho dos espartanos, que 

observava a criança. Se esta apresentasse qualquer deformidade, o conselho, em nome do 

Estado, lançava-a em um local chamado Apothetai. O sacrifício era destinado somente às 

crianças nascidas deficientes. Já os guerreiros que sofriam algum trauma em combate e, por 

isso, adquiriam uma deficiência, eram tratados como heróis.  

De acordo com Silva (1987), em Atenas, os deficientes eram amparados e protegidos, 

devido à influência de Aristóteles, com base na premissa jurídica de que tratar os desiguais de 

maneira igual constitui injustiça. Em Roma, as crianças que nasciam com deficiência também 

eram condenadas à morte. A lei permitia que fossem afogadas pelos pais, que muitas vezes os 

abandonavam em cestos no Rio Tibre ou em lugares sagrados. 

 

Cegos, surdos, deficientes mentais, deficientes físicos e outros tipos de 
pessoas nascidas com má formação eram também, de quando em quando, 
ligados a casas comerciais, tavernas e bordeis; bem como a atividades dos 
circos romanos, para serviços simples e às vezes humilhantes. (SILVA, 
1987, p.130) 

 

Das crianças que sobreviviam ao abandono, muitas eram exploradas para ganhos e 

proveito dos mais abastados. Nessa mesma época, surgia o cristianismo, doutrina voltada para 

a caridade e para o amor às pessoas, conforme diz a Bíblia em Marcos, capítulo 12, versículo 

33: “E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas 

as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e 

sacrifícios”. 

A doutrina cristã significou uma transformação profunda no pensamento coletivo e, 

consequentemente, na maneira como a sociedade via e tratava as pessoas com deficiência. 

Entretanto, nesse mesmo período, a classe nobre abandonou por completo a população, sem 

se preocupar com o aumento da pobreza e das doenças. Com isso, as pessoas menos 

favorecidas agarraram-se ao cristianismo, que as fazia se sentirem acolhidas. Baseada no 

amor e caridade, a igreja cristã passou a combater a execução dos deficientes recém-nascidos, 

além de criar hospitais de caridade para abrigar os indigentes (SILVA, 1987).  
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Apesar de a igreja cristã ter acabado com o extermínio das crianças nascidas 

deficientes, a sociedade medieval ainda considerava tal condição um castigo de Deus. Pessoas 

supersticiosas viam os deficientes como bruxos ou feiticeiros, muitos dos quais eram 

submetidos a longas sessões de exorcismo. Outros, como anões e corcundas, eram separados 

das famílias e, ridicularizados, serviam para a diversão dos abastados. 

No ano 1260, Luís IX fundou o Quinze-Vingts, primeiro hospital para pessoas cegas, 

cujo nome em francês significa 300 (15 x 20) e faz referência os 300 cavaleiros que tiveram 

seus olhos vazados na 7ª Cruzada (SILVA, 1987). 

 

 

Figura 11 – Selo do Hospital Quinze-Vingts 
Fonte: GUGEL, 2013. 

 

A Idade Moderna, período compreendido entre os séculos XV e XVIII, foi marcada 

pela passagem da escuridão da ignorância para a luz das novas ideias. No entanto, segundo 

Miranda (2003), a sociedade continuava segregando as pessoas com deficiência em asilos, 

conventos e albergues, ambientes onde elas não dispunham de nenhum tratamento 

especializado.  

Kassar (1999) relata que, nessa época, havia uma grande população de pobres com 

deficiência que se reuniam para mendigar. Eram marginalizados, portanto, e alguma coisa 

precisava ser feita para mudar esta situação. Foi um período em que imperava a omissão, a 

negligência e a escassez de iniciativas de atendimento a estes indivíduos. 

Posteriormente, começou a surgir uma nova corrente de pensamento, segundo a qual 

as pessoas com deficiência precisavam receber atenção própria em vez de ser abandonadas à 
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marginalidade e à pobreza. Iniciou-se, assim, a fase assistencialista, voltada à compaixão e à 

pena (SILVA, 1987). Nesse contexto, segundo Fernandes et al (2011), desenvolveu-se a 

assistência especializada para cegos e surdos, e também a ortopedia para mutilados das 

guerras. Havia o interesse em educar e reabilitar as pessoas com deficiência, o que favoreceu 

a criação de hospitais e escolas para cegos e surdos, bem como o estudo da deficiência 

mental. 

Em Paris, no ano de 1770, foi criada a primeira instituição educacional especializada 

na educação das pessoas com deficiência auditiva, que, na época, eram chamadas de “surdos-

mudos”. O responsável por esse avanço foi o abade19 Charles M. Eppée, inventor do método 

dos sinais, que, em 1776, publicou a obra “A verdadeira maneira de instruir os surdos-

mudos”, a qual abriu espaço na sociedade para o respeito às pessoas com deficiência auditiva.  

Também na capital francesa, no ano de 1784, Valentim Haüy fundou o Institute 

Nationale dês Jeunes Aveugles (Instituto Nacional dos Jovens Cegos), onde o jovem Louis 

Braille (1809-1852) estudou e teve acesso ao código militar da escrita noturna, criado pelo 

oficial Charles Barbier. Devido à grande complexidade do código, Braille fez as adaptações 

necessárias para que os cegos conseguissem entendê-lo, criando, dessa forma, o sistema 

denominado Braille e utilizado até os dias de hoje. Esse sistema, de acordo com Mazzotta 

(1996), além de possibilitar a leitura e da escrita, conta com simbologia própria para a 

matemática, a música, a química e a física.  

Sob a influência das ideias humanistas da Revolução Francesa, o século XIX, segundo 

Aranha (1995), deixou uma marca na história das pessoas com deficiência, visto que não era 

somente de hospitais e abrigos que esses indivíduos precisavam, mas também de atenção 

especializada. Nesse período, surgiam as primeiras organizações de estudo individualizado 

das deficiências e, assim, começava-se a reduzir a segregação através da criação de escolas 

especiais comunitárias ou classes especiais nas escolas públicas. Fundaram-se orfanatos, 

asilos e lares para crianças com deficiência física. 

O médico francês Jean Marc Itard (1774-1838) desenvolveu um método de ensino 

para pessoas com deficiência mental – conhecidos na época como retardados mentais ou 

idiotas – e, no ano de 1801, publicou o manual intitulado De l’Éducation d’un Homme 

Sauvage (A educação de um homem selvagem). É um relato dos cinco anos de trabalho com 

um menino de 12 anos que foi capturado na floresta de Aveyron, no sul da França. Graças a 

                                                
19 Superior de uma abadia. Título dado ao superior de uma ordem religiosa, de acordo com Dicionário Online de 

Português. 



62 
 

 

essa obra, Itard passou a ser reconhecido como o primeiro estudioso a usar métodos 

sistematizados para o ensino de deficientes (SILVA, 1987). 

Outros estudiosos seguiram os passos de Itard, como o médico Edward Seguin (1812-

1880), criador do método fisiológico de treinamento, que tinha como objetivo estimular o 

cérebro por meio de atividades físicas e sensoriais. Seguin também fundou, em 1837, uma 

escola para pessoas com deficiência mental, denominada Escola para Idiota (SILVA, 1987). 

Tal como nos conta Costa (2001), Maria Montessori (1870-1952) foi uma importante 

educadora, influenciada também por Itard, que desenvolveu um programa de treinamento para 

crianças com deficiência mental baseado no uso sistemático e na manipulação de objetos 

concretos. Montessori contribuiu, dessa forma, para a evolução da educação especial. 

Em 1884, o chanceler alemão Otto Von Bismark tornou obrigatórias a reabilitação e 

readaptação ao trabalho das pessoas com deficiência. Bismarck tomou tal posição após 

conhecer a prática de Napoleão, que ordenava aos seus generais que fizessem com que todos 

os soldados feridos e mutilados na guerra, através da reabilitação, continuassem servindo ao 

exército francês, mesmo que em outro ofício. Nascia, desta forma, a ideia de que, mesmo que 

a pessoa tivesse deficiência, poderia ser útil, desde que fosse reabilitada (GUGEL, 2013). 

Os Estados Unidos, como resultado das guerras e suas sequelas, demonstraram 

atenção especial às pessoas com deficiência já no ano de 1811, ao garantir moradia e 

alimentação para os marinheiros e fuzileiros navais mutilados. Em 1867, após a guerra civil 

americana, foi construído o Lar Nacional para Soldados Voluntários Deficientes, na cidade da 

Filadélfia. Depois disso, mais unidades foram sendo instaladas em outras cidades americanas 

(GARCIA, 2011). 

O século XX foi marcado por muitas mudanças, principalmente em relação aos 

paradigmas até então dominantes. Registraram-se avanços na assistência e na qualidade do 

tratamento dado à população em geral e, com isso, as pessoas com deficiência também 

obtiveram melhorias. Desenvolveram-se especialidades e programas de reabilitação específica 

para as crianças com deficiência. Também foram aperfeiçoadas as ajudas técnicas existentes, 

como cadeiras de rodas, bengalas, e o próprio sistema de ensino para surdos e cegos. Além 

disso, devido às constantes guerras e ao elevado contingente de pessoas com deficiência física 

ou mental, a sociedade conscientizou-se e começou a se organizar para enfrentar de forma 

coletiva os problemas existentes e atender melhor a esse grupo de pessoas. Como 
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consequência, surgiram, entre 1902 e 1912, várias organizações e instituições voltadas para 

preparar a pessoa com deficiência (GUGEL, 2013). 

Nessa época, surgiam vários estudos a respeito do tema, com destaque para as 

inovações de Vygotsky. 

 

Diferentemente de muitos pesquisadores anteriores que estudavam a criança 
deficiente, Vygotsky concentrou sua atenção nas habilidades que tais 
crianças possuíam, habilidades estas que poderiam formar a base para o 
desenvolvimento de suas capacidades integrais. Interessava-se mais por suas 
forças do que por suas deficiências (LURIA apud FERNANDES, 2011). 

 

Por meio desses estudos, Vygotsky (1997) notou a capacidade plástica do cérebro. O 

cientista entendeu que os deficientes substituem a falta de um sentido pelo desenvolvimento 

de outros que não foram afetados. 

A conscientização sobre os direitos humanos e a necessidade da participação ativa e 

integração dos deficientes na sociedade fizeram com que o tema da deficiência ganhasse 

relevância e conotação política nos diversos países e na Organização das Nações Unidas 

(ONU). O assunto passou a ser objeto de debates e ações políticas, dentre as quais destacamos 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a ENABLE (Organização das Nações Unidas 

para Pessoas com Deficiência), a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação), o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e a OMS (Organização 

Mundial da Saúde). 

A ONU declarou o ano de 1981 como Ano Internacional da Pessoa Deficiente. A 

nomenclatura foi questionada por vários grupos existentes, que defendiam que o termo 

“pessoa deficiente” não demonstrava o valor desses indivíduos e não ressaltava nenhuma 

qualidade. 

 

3.2 As pessoas com deficiência no Brasil 

 

Ao pesquisar sobre a história do indivíduo com deficiência no Brasil, percebemos que 

ela é tão triste quanto a mundial. O tratamento dado a essas pessoas tem sido, na maioria das 

vezes, segregador e excludente, desde os primórdios da história do país. 
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De acordo com relatos históricos, existiam no Brasil povos indígenas que costumavam 

praticar a exclusão de indivíduos com deficiência física ou mental, independentemente de 

estar ser congênita ou adquirida. A exclusão se dava pelo abandono do recém-nascido em uma 

floresta.  

Este costume estava relacionado às crendices e às superstições de que as pessoas com 

deficiência eram fruto de castigos ou punições divinas. Ao longo da história brasileira, tal 

ideia foi sendo reproduzida e passada às gerações seguintes, chegando, inclusive, aos dias 

atuais (AGÊNCIA SENADO, 2012). 

Já no caso dos negros escravos, a deficiência física ou mental era consequência da 

maldade e severidade de seus senhores, que os submetiam a castigos físicos desde o momento 

em que eram capturados, subjugados e levados à força de sua terra natal. Estes indivíduos 

eram traficados em ambientes inóspitos, embarcações superlotadas e sem nenhuma higiene, 

onde proliferavam diversas doenças que poderiam levá-los à morte (FIGUEIRA, 2008). 

Para coibir qualquer rebeldia das pessoas escravizadas, os senhores dos engenhos de 

açúcar e fazendas de café tinham, ao seu lado, leis que lhes davam o direito de aplicar castigo 

físico com violência e crueldade. As punições iam do açoite à mutilação física. Um exemplo 

da crueldade da lei é o Alvará de 03 de março de 1741, no qual D. João V determina a 

amputação de membros como castigo para os negros fujões que fossem capturados. Embora 

fosse lei, os senhores de escravos a aplicavam com menos tenacidade devido ao prejuízo 

financeiro que sua execução acarretaria. 

No caso dos colonos portugueses, de acordo com Figueira (2008), as deficiências 

físicas e sensoriais eram consequência das sequelas de doenças geradas pelas picadas e 

mordidas da enorme quantidade de insetos aos quais não estavam acostumados. 

As batalhas travadas por brasileiros também contribuíram para aumentar o índice de 

deficientes, como, por exemplo, a Guerra de Canudos, as revoltas regionais e a Guerra do 

Paraguai. Isso foi motivo de grande preocupação para Duque de Caxias, que propôs ao 

Senado, em 1853, a criação de um “colégio militar que amparasse os órfãos e os filhos dos 

soldados que morreram ou viessem a morrer, ou se inutilizassem na defesa da Independência, 

da Honra Nacional e das Instituições” (COLÉGIO MILITAR, 2013). A proposta foi negada, 

reapresentada em 1862 e negada novamente.  

Em 1867, o Visconde de Tocantins iniciou uma subscrição pública para a criação do 

Asilo dos Inválidos da Pátria. Inaugurado em 29 de julho de 1868, através do Decreto 
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Imperial nº 3.904, de 03 de julho do mesmo ano, o asilo tinha o objetivo de recolher e tratar 

os soldados idosos ou mutilados de guerra, além de educar os órfãos e filhos de militares. A 

instituição foi desativada em 1976. 

Somente no período compreendido entre 1854 e 1956 é que começaram a surgir 

iniciativas oficiais e particulares para a educação da pessoa com deficiência no Brasil. O 

atendimento escolar especial foi iniciado pelo imperador Dom Pedro II (1840-1889), com a 

criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin Constant), através 

do Decreto Imperial nº 1.428, de 12 de setembro de 1854 (LEMOS e FERREIRA, 2012).  

Três anos depois, foi criado o Instituto Nacional de Surdos-Mudos (atual Instituto 

Nacional de Educação de Surdos), através do artigo 16, inciso 10, da Lei 939, de 26 de 

setembro de 1857, e do Decreto nº 6.892, de 19 de março de 1908. Idealizado pelo professor 

francês Hernest Huet, o instituto tinha como objetivo atender a todos os surdos do país. 

No ano de 1926, foi criado o Instituto São Raphael, uma creche e escola de educação 

especial que atende a crianças, jovens e adultos até o nível fundamental, situado na Avenida 

Augusto de Lima, 2109, Bairro Barro Preto, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Atualmente, a instituição encontra-se abandonada. 

 

 

Figura 12 – Instituto São Raphael, Belo Horizonte (MG) 
Fonte: Jornal Estado de Minas 

 

No final da década de 1930, um grupo de cidadãos, preocupados com a situação de 

total abandono em que viviam as pessoas cegas, resolveu fundar uma instituição para ajudá-
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las. À frente desse grupo estava o Dr. Salvador de Maio, e em 1º de fevereiro de 1939 foi 

inaugurado o Instituto Paranaense de Cegos, que existe até hoje. 

 

Figura 13 – Instituto Paranaense de Cegos 
Fonte: Blog do Instituto 
 

Conforme relata Mendes (2010), na década de 1950 houve uma expansão das classes e 

estabelecimentos de ensino especial. Em 1954, foi criada a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), que, em 1963, já realizava seu primeiro congresso e contava com 16 

unidades. 

No ano de 1957, o governo federal realizou a primeira ação efetiva direcionada ao 

deficiente auditivo, através da “Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro”, que tinha 

como objetivo promover medidas necessárias para prover educação e prestar assistência aos 

surdos em todo o Brasil. Em 1958, lançou-se a “Campanha Nacional da Educação e 

Reabilitação do Deficiente de Visão”, conforme ilustrado pela Figura 14. No ano de 1960, foi 

a vez da “Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais”. Já na 

década de 70, começaram a ser definidas políticas públicas como a criação do Centro 

Nacional de Educação Especial, institucionalizando desse modo a educação especial 

(MENDES, 2010). 
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Figura 14 – Panfleto da Campanha para Educação do Surdo Brasileiro 
Fonte: Site do Memorial da Inclusão – São Paulo 

 

Nos anos 80, como resultado das lutas sociais, a prática da integração torna-se enfim 

uma realidade. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, estabelece a integração 

escolar como preceito constitucional, preconizando o atendimento aos indivíduos que 

apresentam deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, e assegurando a todos a 

educação. Trata-se de uma conquista fundamental para a pessoa com deficiência. 

Entretanto, de acordo com Sassaki (1998) e Santos (2000), a era da inclusão só passou 

a vigorar a partir de 1990, após a realização da Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos. A Declaração de Salamanca (1994), que define princípios, políticas e práticas para as 

necessidades educativas especiais, ressalta que é dever da sociedade como um todo adaptar-se 

às diferenças individuais. 

Ao longo da história, foram adotadas várias terminologias para designar a pessoa com 

deficiência no Brasil. Hoje, o conceito de deficiência está definido em lei pelo artigo 3º do 

Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999: 
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I – deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano; 

II – deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 
um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 

III – incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou 
recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber 
ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao 
desempenho de função ou atividade a ser exercida (BRASIL, 1999).  

 

Apresentamos, a seguir, um quadro terminológico que permite compreender como a 

população via as pessoas com deficiência ao longo da história. 



69 
 

 

Quadro 4 – Histórico das terminologias utilizadas para designar a pessoa com deficiência 

Ano Terminologia Observação 
1916 Surdo-mudo O termo “surdo-mudo” (empregado desde o Código Civil 

de 1916) é totalmente inadequado, pois são raríssimas as 
pessoas que, além de surdas, não têm capacidade para 
emitir os sons da fala. 

1954 Excepcionais O termo “excepcional”, que está em uso até hoje, começou 
a ser empregado nos anos 50, de modo eufemístico, para se 
referir àquelas crianças cujo desenvolvimento se desviava 
do padrão tido normal para o seu grupo. Sua persistência se 
deve, principalmente, às Associações de Pais e Amigos de 
Excepcionais (APAEs). A primeira APAE foi fundada no 
Rio de Janeiro em 11 de novembro de 1954, sendo que, em 
1962, foi criada a Federação Nacional das APAEs. 
Atualmente, estão presentes em quase 2.000 municípios. 

1959 Mongol, 
mongoloide 
 

As palavras “mongol”  e “ mongoloide”  refletem o 
preconceito racial da comunidade científica do século 19. 
Em 1959, os franceses descobriram que a síndrome de 
Down era um acidente genético. O termo “Down” vem de 
John Langdon Down, nome do médico inglês que 
identificou a síndrome em 1866. 

1965 
 

Pessoa portadora de 
defeitos físicos 

Emprega-se esta expressão na Lei nº 4.613/65 para definir 
as pessoas beneficiárias da isenção de impostos de 
importação de veículos especiais. 

1973 Incapaz, pródigo 
 

Na Lei nº 5.869/73, art. 151, III, que institui o Código de 
Processo Civil, emprega-se o termo incapaz para se referir, 
entre outros, aos “surdos-mudos, que não puderem 
transmitir a sua vontade por escrito”. Ou seja, um termo 
inadequado para retratar, de modo inadequado, 
determinado grupo de pessoas com deficiência, que são os 
surdos. A lei emprega também o termo “pródigo” (art. 
1.185), que carece de precisão, mesmo que a referência à 
conhecida parábola bíblica pertença ao senso comum. 

Década 
de 
1980 

Aleijado; 
Defeituoso; 
Incapacitado; 
Inválido 

Estes termos foram utilizados com frequência desde a 
Antiguidade até a década de 80. 

1981 Pessoa deficiente Expressão surgida em 1981 por influência do Ano 
Internacional das Pessoas Deficientes. 

1984 Deficientes físicos 
e mentais 

Na Lei nº 7.210/84, que institui a Lei de Execução Penal, 
encontram-se as expressões deficientes físicos (art. 32, § 
3º) e “deficiente mental” (art. 117, III). 

1985 Pessoa portadora de 
deficiência 
 

A expressão pessoa portadora de deficiência começou a ser 
usada na legislação a partir de 1985, com a Lei nº 7.405/85, 
que tornou obrigatória a colocação do Símbolo 
Internacional de Acesso. 
A Lei 7.853/89 inaugura de fato a tutela jurisdicional de 
interesse coletivo ou difuso desse importantíssimo 
segmento da sociedade, adota a expressão “pessoa 
portadora de deficiência” e disciplina a atuação do 
Ministério Público. 

1988 Pessoa portadora de 
deficiência 

Na Constituição Federal, assim como na legislação 
infraconstitucional mais recente, emprega-se esta 
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 expressão. 
1993 Pessoa com 

deficiência 
 

Com o Decreto nº 914/93, art. 3º, surge, na legislação, o 
primeiro conceito, apesar de genérico, de pessoa com 
deficiência: aquela que apresenta, em caráter permanente, 
perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 
padrão considerado normal para o ser humano. 

2004 
 

Deficiência 
intelectual 
 

A partir da Declaração de Montreal sobre Deficiência 
Intelectual, aprovada em 06/10/04 pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), em conjunto com a Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas), o termo “deficiência 
mental” passou a ser “deficiência intelectual”. Antes, em 
1992, a Associação Americana de Deficiência Mental 
adotou uma nova conceituação da deficiência intelectual, 
considerando-a não mais como um traço absoluto da pessoa 
que a tem e sim como um atributo que interage com o seu 
meio ambiente físico e humano. Segundo a Associação, 
deve-se prover à pessoa com deficiência intelectual o apoio 
intermitente, limitado, extensivo ou permanente de que ela 
necessita para funcionar em 10 áreas de habilidades 
adaptativas: comunicação, autocuidado, habilidades 
sociais, vida familiar, uso comunitário, autonomia, saúde e 
segurança, funcionalidade acadêmica, lazer e trabalho. 

2009 Pessoas com 
deficiência 

Termo advindo da Convenção da ONU sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência. Foi promulgado no Brasil por 
meio do Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 
2008, com equivalência formal a uma emenda 
constitucional uma vez tendo seguido, tanto na Câmara dos 
Deputados como no Senado Federal, o quórum qualificado 
e a forma definida pelo §3º do art. 5º da Constituição 
Federal. 

Fonte: LEONART, 2007; SASSAKI, 2002. 

 

Desta forma, a educação especial no Brasil foi caracterizada por ações isoladas, de 

cunho político. No entanto, a ação da sociedade em relação ao tema da pessoa com deficiência 

demonstrava uma preocupação com a evolução do pensamento e o abandono de termos 

pejorativos. 

Atualmente, estamos na era da inclusão. Não a que impõe à sociedade o indivíduo com 

deficiência, mas a que adapta a sociedade e nela inclui as pessoas com deficiências (e com 

qualidades), que antes não eram enxergadas. 

 



71 
 

 

3.3 Deficiência visual no Brasil 

 

A história do deficiente visual no Brasil confunde-se com a própria história do 

Instituto Benjamin Constant (IBC), já que esta foi a primeira entidade brasileira a trabalhar 

com cegos. O IBC nasceu sob o nome de Imperial Instituto dos Meninos Cegos, no ano de 

1854. Foi esta a primeira ação efetiva de apoio à pessoa deficiente no Brasil, fruto da luta 

histórica de alguns indivíduos pelo respeito aos deficientes (GARCIA, 2013). 

O deputado da província da Bahia, conselheiro Cornélio Ferreira França, foi o 

primeiro a demonstrar oficialmente o interesse pela pessoa cega, quando, em agosto de 1835, 

apresentou à Assembleia Geral Legislativa um projeto para a criação de uma “Cadeira de 

Professores de Primeiras Letras para o Ensino de Cegos e Surdos-Mudos, nas Escolas da 

Corte e das Capitais das Províncias”. Este projeto não foi aprovado e, como o deputado não 

foi reeleito, não foi possível dar continuidade à proposta (IBC, 2012). 

Após seu retorno ao Brasil, em 1852, José Álvares de Azevedo, jovem cego e de 

família abastada que havia ido estudar no Instituto Imperial dos Jovens Cegos em Paris, 

seguindo os conselhos do Dr. Maxiliano Antônio de Lemos, começou a escrever artigos e a 

lecionar Braille. Através das aulas de Braille a Adéle Marie Louise Sigaud, tornou-se amigo 

do seu pai, Dr. José Francisco Xavier Sigaud, francês naturalizado brasileiro e médico da 

Imperial Câmara. Admirado com a capacidade do jovem, Sigaud apresentou-o ao Barão de 

Rio Bonito, pedindo-lhe que o levasse à presença do Imperador D. Pedro II. Diante do 

imperador, José Álvares fez uma leitura em Braille e, de tão admirado, o imperador exclamou: 

“A cegueira não é mais uma desgraça” (IBC, 2012). 

O imperador orientou Sigaud e Azevedo a fazer um requerimento ao Ministro 

Secretário de Estado dos Negócios do Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz. O documento, 

entregue em janeiro de 1853, solicitava a criação de uma escola para pessoas cegas, com 

previsão de matrícula para 25 alunos e orçamento anual de 15 contos de réis. José Álvares de 

Azevedo faleceu no dia 17 de março de 1854, sem ter visto a escola ser criada, o que somente 

ocorreu em 12 de setembro do mesmo ano, através do Decreto Imperial nº 1.428. A 

instituição foi inaugurada em 17 de setembro, cinco dias depois.  

Com o Decreto nº 9, de 21 de novembro de 1889, o governo republicano provisório 

retirou a palavra “imperial” do nome do instituto, que passou a se chamar Instituto dos 

Meninos Cegos. Em 30 de janeiro de 1890, o Decreto n° 193 alterou o nome do instituto para 
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Instituto Nacional dos Cegos (CÂMARA FEDERAL, 2013). Finalmente, através do Decreto 

1.320, de 24 de janeiro de 1891, artigo 2º, dá-se ao instituto o nome atual de Instituto 

Benjamin Constant, uma justa homenagem a seu ex-administrador (SENADO, 2013). 

Durante mais de 70 anos, o IBC foi a única instituição especializada em cegos no 

Brasil. Apenas em 1926 foi criado o Instituto São Rafael, na cidade de Belo Horizonte e, em 

1939, o Instituto Paranaense de Cegos. Entre 1937 e 1944, o IBC ficou fechado para a 

conclusão de obras no prédio. Após esse período, tornou-se possível ao educandário ampliar 

grandemente suas atividades educativas. Seu Regimento Interno foi reformado através do 

Decreto n° 19.256, de 09 de setembro de 1945, que, entre outras medidas importantes, criou 

seu curso ginasial, equiparado, posteriormente, ao do Colégio Pedro II, referência em 

educação na época. Tal medida possibilitou aos alunos do IBC ingressar nas escolas 

secundárias e universidades. 

A história da pessoa cega no Brasil resume-se, basicamente, à história do IBC. Essa 

condição é lamentável se consideramos o tamanho continental de nosso país, e reflete a 

despreocupação da sociedade com a educação dessa parcela da população. Apesar do grande 

esforço desprendido pelo IBC para proporcionar a melhor educação a seus alunos, a 

instituição fica limitada pela própria quantidade de matrículas e por não poder custear os 

estudos de quem não reside no local. 

 

3.4 Aspectos anatômicos e fisiológicos da visão: sentidos remanescentes 

 

Os cinco sentidos do ser humano (visão, audição, olfato, paladar e tato) foram 

desenvolvidos para que ele pudesse conhecer e reconhecer as coisas e as pessoas que o 

cercam, bem como proteger-se dos perigos da natureza. Por isso, são utilizados a todo 

momento e fazem parte de nosso cotidiano de tal forma que, muitas vezes, só percebemos sua 

importância quando não podemos contar com eles. 

De acordo com Vygotsky (1983), quando uma pessoa perde algum dos sentidos, tende 

a desenvolver mais os outros não afetados. Este processo acontece através da readaptação da 

estrutura cerebral, uma capacidade conhecida como plasticidade cerebral. Segundo Relvas 

(2007), a plasticidade cerebral é: 
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A denominação das capacidades adaptativas do Sistema Nervoso Central 
(SNC) – sua capacidade para modificar sua organização estrutural própria e 
funcionamento. É a propriedade do sistema nervoso que permite o 
desenvolvimento de alterações estruturais em respostas à experiência, e 
como adaptação a condições mutantes e a estímulos repetidos (RELVAS, 
2007, p.45). 

 

Segundo a revista Nature Comunications (2013), é possível perceber esta capacidade 

por meio da experiência do neurocientista Dr. Miguel Nicolelis, que conseguiu fazer com que 

um rato ganhasse um sexto sentido artificial e inédito entre os demais mamíferos: a 

capacidade de enxergar a luz infravermelha. Esta experiência demonstrou que uma nova fonte 

de informação sensorial pode ser processada em uma região do cérebro sem afetar a função 

original desta área.  

O experimento consistiu em implantar microeletrodos no cérebro de um rato, na região 

cerebral conhecida como córtex somestésico – responsável pelas sensações táteis, que no caso 

dos ratos, está no bigode – que se conectavam a um detector de infravermelho instalado na 

cabeça do animal. Quando o aparelho detectava a luz infravermelha, sinais elétricos eram 

emitidos para essa região do cérebro, fazendo-o acariciar o bigode. De acordo com a 

reportagem da revista Veja (2013), ao gravar sinais no córtex somestésico desses animais, 

Nicolelis descobriu que, embora as células respondessem aos estímulos da luz infravermelha, 

elas continuavam a reagir ao estímulo tátil dos bigodes. Era como se o córtex estivesse 

dividido uniformemente, de modo que os neurônios pudessem processar ambos os tipos de 

informação. Com o passar do tempo, o mamífero se acostumava com o novo sentido e 

começava a se guiar à procura da luz infravermelha. 

Assim, é comum vermos pessoas cegas desenvolverem bem outros sentidos como a 

audição, desde que não esteja comprometida, o tato, o olfato e até o paladar, quando 

comparadas a indivíduos considerados normais. Por isso, buscamos entender, de forma 

sucinta, o funcionamento físico-biológico desses sentidos, especialmente a audição e o tato. 

 

3.4.1 A visão 

 

O olho é o órgão sensorial responsável pelo sentido da visão, através da qual é 

possível identificar e reconhecer as diferentes formas e cores ao redor. Este sentido consiste 

na capacidade de detectar a luz (ondas eletromagnéticas no espectro visível) e as imagens. O 
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córtex visual é a zona cerebral especializada em analisar e interpretar as informações 

recebidas em formas, cores, texturas, relevos, distâncias etc. 

Símbolo do sistema sensorial da visão, o olho é composto por: córnea, corpo ciliar, 

pupila, íris, ligamentos, cristalino, esclerótica, caroide, retina, mácula lútea, fóvea, nervo 

óptico e humor vítreo (JUNIOR, 2013). 

 

 

Figura 15 – Estrutura do olho humano 
Fonte: Blog Funções Oculares 

 

A retina possui dois tipos de células fotossensíveis: os cones e os bastonetes. Os cones 

são as células capazes de distinguir as cores. São menos sensíveis à luz e fornecem uma 

imagem mais nítida, rica em detalhes. Os bastonetes são células extremamente sensíveis à luz, 

muito importantes em situações de pouca luminosidade (JUNIOR, 2013). De acordo com 

Vitor (2013), nos animais de hábito noturno, existe uma camada refletora atrás da camada 

epitelial da retina, que reflete e refrata a luz com vários índices diferentes, fazendo com que 

os cones e bastonetes acabem sendo estimulados duas vezes. Consequentemente, isso melhora 

a visão noturna dessas espécies.  

A retina, ao receber os estímulos luminosos, transmite, através do nervo óptico, as 

informações ao cérebro, que faz a interpretação das formas, cores, movimento etc. (SILVA, 
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2013). A Figura 16 mostra, à direita, a estrutura celular da retina, composta por 1 cone e 9 

bastonetes. À esquerda são mostrados 3 axônios de células ganglionares que pertencem ao 

nervo óptico. 

 

 

Figura 16 – Estrutura celular da retina 
Fonte: Instituto Ciência Hoje 

 

Apresentamos, a seguir, uma breve explicação sobre as funções dos diversos 

elementos que compõem o aparelho ocular, de acordo com Denis (2013): 

• Aparelho lacrimal: lubrifica, limpa e nutre o olho. 

• Córnea: forma uma imagem nítida na retina. 

• Íris: controla a quantidade de luz que entra no olho. 

• Cristalino: focar os raios em um determinado ponto da retina. 

• Retina: transforma os estímulos luminosos em estímulos nervosos que serão 
transmitidos via nervo óptico ao cérebro. 

• Coroide: nutre a retina.  

• Mácula: região da retina responsável pela visão central. 

• Humor aquoso: nutre a córnea, o cristalino, e regula a pressão interna do olho. 

• Esclera: tem a função de proteção ocular. 

 

Ao compreender a função destes elementos, é possível entender também as chamadas 

deficiências visuais. Como os graus de visão abrangem um amplo espectro de possibilidades, 

desde a visão perfeita até a cegueira, a conceituação das deficiências visuais será limitada à 

baixa visão (ou visão subnormal), à cegueira e à surdo-cegueira. 
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A visão subnormal ou baixa visão consiste na incapacidade decorrente da diminuição 

da acuidade visual, redução do campo visual, redução na sensibilidade aos contrastes, e outras 

limitações. De acordo com Gil (2000), pode ser definida como a incapacidade de enxergar 

com clareza suficiente para contar os dedos da mão à distância de três metros à luz do dia – ou 

seja, são resíduos de visão. 

Já a cegueira, que pode ser congênita – desde o nascimento – ou adquirida, consiste na 

incapacidade de enxergar a luz. O indivíduo com cegueira congênita não possui nenhuma 

memória visual, já que nunca foi armazenada uma imagem em seu cérebro. Já a pessoa com 

cegueira adquirida guarda e pode recorrer a memórias visuais: imagens, cores e formas 

armazenadas quando vidente (GIL, 2000). 

Assim como um cego congênito não concebe nenhum tipo de imagem, sendo-lhe tudo 

abstrato, os videntes não conseguem compreender como um cego congênito imagina a vida 

sem cores e formas. 

A surdocegueira é uma deficiência que acomete mais de um sentido (audição e visão) 

ao mesmo tempo, podendo ser mensurada em diferentes graus de perda para cada um desses 

sentidos. Ou seja, a pessoa surdocega pode ver ou ouvir em pequeno nível. No entanto, para 

que seja considerada surdocega, não pode possuir audição suficiente que compense a falta de 

visão ou vice-versa (OLHOS DA ALMA, 2013). Utilizamos a palavra surdocego ou 

surdocega, sem o hífen, pois concordarmos com diferenciação que o italiano Salvatore Lagati 

(AHIMSA, 2013) faz entre as grafias da palavra com ou sem hífen. Isto é, enquanto a palavra 

hifenizada indica uma condição que soma as dificuldades da surdez e da cegueira, a palavra 

sem o hífen indica uma condição única, na qual impacto da perda dupla deixa de ser aditivo 

para ser multiplicativo. Portanto, a palavra única representa o problema de maneira muito 

mais contundente que a palavra composta. 

Por acontecer em dois sentidos com amplo lastro de funcionalidade, e ao mesmo 

tempo, esta deficiência permite algumas combinações, as quais variam de pessoa para pessoa. 

A possibilidade residual dos sentidos acarreta quatro tipos de combinações para que a pessoa 

seja considerada surdo-cega: indivíduos surdos profundos e cegos; indivíduos surdos e que 

têm pouca visão; indivíduos com baixa audição e que são cegos; e indivíduos com alguma 

visão e audição (OLHOS DA ALMA, 2013). 

Portanto, a pessoa surdocega não é simplesmente um surdo que não enxerga, ou um 

cego que não ouve. Não é alguém que possui a junção da deficiência auditiva com a visual, 
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mas uma pessoa com uma deficiência que a limita na antecipação do que ocorre à sua volta. A 

surdocegueira limita o mundo do indivíduo ao que está ao alcance de suas mãos e no seu 

entorno (NASCIMENTO, 2006). 

 

3.4.2 Sentidos remanescentes 

 

Conforme já comprovado, os sentidos remanescentes são muito importantes para as 

pessoas que possuem uma deficiência, pois é através deles que elas procuram suprir suas 

limitações (VYGOTSKI, 1997). O deficiente visual busca compensar a falta de visão em 

todos os outros sentidos, mas nos limitaremos a explicar a audição e o tato, por serem os que 

mais sobressaem. 

 

3.4.2.1 A audição 

 

Por meio da audição, reconhecemos e identificamos os diferentes sons ao nosso redor. 

A comunicação oral entre as pessoas não surdas é possível graças a esse sentido. O aparelho 

auditivo é dividido em três partes, conforme mostra a Figura 17: ouvido/orelha externa, 

composta pelo pavilhão auricular e canal auditivo externo; ouvido/orelha média, composta 

por tímpano, martelo, bigorna, estribo e tuba aditiva; e ouvido/orelha interna, composta por 

cóclea, células pilosas externas e nervos auditivos (INFOESCOLA, 2013). Pode-se dizer que 

a audição é um projeto de engenharia bem interessante. 

É a audição que nos permite reconhecer o som, fenômeno físico que possui três 

propriedades: frequência, amplitude e complexidade. A frequência identifica a taxa de 

vibração da onda, medida em ciclos por segundo ou hertz. A amplitude é a intensidade do 

som, altura na qual ele é percebido, medida em decibéis (dB). Por fim, a complexidade é 

composta pela mistura de frequências, a qual foi denominada de timbre, que permite definir a 

singularidade do som. É o timbre que define a diferença entre os sons de cada instrumento 

musical (PAULUCCI, 2013). 

Paulucci (2013) explica que o som é uma energia mecânica com todas as propriedades 

da física, como frequência, comprimento de onda etc. Por isso, a audição é, basicamente, um 

processo físico cujo funcionamento é o seguinte: o som entra pelo pavilhão auricular e passa 
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pelo canal auditivo externo, onde é amplificado, fazendo com que o tímpano vibre. A 

vibração do tímpano faz com que o martelo, a bigorna e o estribo amplifiquem e transmitam a 

vibração à janela oval (ou entrada da cóclea). Dentro da cóclea, as células pilosas se 

movimentam e transformam os sons recebidos em impulsos elétricos que são enviados, 

através do nervo auditivo, para o cérebro. O cérebro então decodifica a informação e a pessoa 

pode entender o que ouve. 

 

 

Figura 17 – Estrutura do ouvido 
Fonte: Site Brasil Escola 
 

3.4.2.2 O tato 

 

A pele, maior órgão do corpo humano, é a responsável pelo tato, através do qual é 

possível sentir vibrações, toques, e reconhecer as diferentes texturas. Tais sensações se dão 

graças aos mecanismos que estão na segunda camada da pele, chamada de derme. O tato é o 

primeiro sentido do ser humano, desenvolvido ainda na fase embrionária, nas primeiras 

semanas de gestação (INFOESCOLA, 2013).  

Os receptores de estímulos táteis são diversos e estão distribuídos por todo o corpo. 

Conforme explicado por Silva (2013), existem 50 receptores por cada centímetro quadrado de 
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pele. Seu funcionamento consiste em receber estímulos e transmitir ao cérebro, através das 

células nervosas, a sensação do tato.  

Podem ser agrupados dois tipos de receptores: as terminações nervosas livres e as 

células especializadas. As terminações nervosas livres reagem aos estímulos mecânicos, 

químicos e térmicos, sobretudo os dolorosos. As células especializadas são receptoras em 

forma de corpúsculos20 e estão em contato com as terminações nervosas (INFOESCOLA, 

2013).  

Os corpúsculos sensoriais estão divididos em termorreceptores ou mecanorreceptores. 

Os termorreceptores são responsáveis pela percepção de calor e de frio, reagindo de acordo 

com o estímulo externo. Os mecanorreceptores são responsáveis pela percepção do toque e 

estão divididos de acordo com a função mecânica. Os corpúsculos de Meissner são 

responsáveis pelas pressões de diferentes frequências, e os discos de Merkel pela percepção 

de movimentação e pressões leves. Os corpúsculos de Valter-Pacini são os encarregados da 

percepção de pressões e são encontrados em maior quantidade nas pontas dos dedos. Os 

corpúsculos de Ruffini percebem distensões na pele e calor (INFOESCOLA, 2013).  

 

 

Figura 18 – Estrutura da pele 
Fonte: Site InfoEscola 
 

Na seção seguinte, apresentaremos as Tecnologias Assistivas, com ênfase nas de 
acesso à Web, e sua utilização na vida diária das pessoas com deficiência. 

                                                
20 Termo usado em anatomia para designar uma parte do organismo de dimensões muito pequenas. 
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4 TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

 

Cada vez que a tecnologia avança, o ser humano deve avançar 
na sua humanização. Seja mais humano. 

Ronald Parada 

 

A vida em sociedade não pode existir, atualmente, sem os mecanismos tecnológicos 

que transformam e conferem maior mobilidade e agilidade aos processos produtivos, às 

atividades comerciais, à comunicação e à educação. A sociedade deve promover condições e 

eliminar todo e qualquer entrave que limite a mobilidade, a comunicação e o acesso à 

informação. Portanto, a acessibilidade é a eliminação de qualquer obstáculo para que pessoas 

com diversas deficiências possam acessar, sozinhas ou auxiliadas, o que desejam. A isso 

chamamos liberdade. 

Os atuais níveis de acessibilidade ainda estão longe de ser considerados ideais, visto 

que ainda é pouco o que a sociedade, tanto no setor privado como no público, vem fazendo 

para que a acessibilidade seja plena. O Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, buscou 

promover a acessibilidade e a define, em seu capítulo III, artigo 8º, inciso I, como a condição 

para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, edificações, serviços de transporte e dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

É no contexto da promoção da acessibilidade que foi cunhado o termo Tecnologia de 

Apoio. No entanto, faz-se necessário, em primeiro lugar, elucidar o que é a tecnologia stricto 

sensu, pois a maioria das pessoas acredita que ela está relacionada somente aos equipamentos 

em que a eletrônica, a informática e a telecomunicação estão envolvidos, como computadores, 

telefones celulares, forno de micro-ondas etc., o que não é verdade. Equipamentos eletrônicos 

também são tecnologias, mas ela não se resume só a isso.  

Pode ser que essa ideia do senso comum seja fruto do acelerado desenvolvimento de 

novos equipamentos eletrônicos, em especial na área da informática e das telecomunicações. 

Essa visão também pode ser explicada pelo fato de que o computador e os aparelhos 

eletroeletrônicos estão sempre em evidência nos meios de comunicação atuais, como 

televisão, rádios, jornais e revistas. 
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O termo tecnologia vem do grego tekne/techné (técnica, arte, saber fazer) e logia 

(estudo, conhecimento organizado). Pode ser entendido como o estudo das técnicas, 

conhecimento organizado das técnicas ou conjunto de saberes. O dicionário Aurélio (2013) 

apresenta o seguinte significado da palavra tecnologia: estudo dos instrumentos, processos e 

métodos empregados nos diversos ramos industriais. Já no Dicionário da Língua Portuguesa 

da Porto Editora, o termo é definido como o conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas 

que permitem o aproveitamento prático do conhecimento científico. 

Portanto, podemos dizer que tecnologia é o conhecimento aplicado para a fabricação 

de objetos que satisfaçam alguma necessidade humana. De acordo com esse conceito, é 

possível afirmar que a tecnologia está em todos os objetos fabricados pelo homem, e que 

todos os objetos são tecnológicos, independentemente de serem eletrônicos ou não, a exemplo 

da lupa, dos óculos etc. 

Cook e Hussey (2008) observam que “tecnologias de apoio são instrumentos da maior 

importância na reabilitação. Para clarificar o conceito, devemos entender em primeiro lugar 

que tecnologia não significa apenas produtos”. 

Nesse sentido, vale mencionar ainda as contribuições da Technology-Related 

Assistance for Individuais with Disabilities Act (Lei de Assistência Tecnológica a Indivíduos 

com Deficiência), aprovada em última instância nos Estados Unidos, em 1998, que afirma que 

o termo “tecnologias de apoio” pode ser definido como “qualquer item, peça de equipamento 

ou sistema de produtos que, quando adquirido comercialmente, modificado ou feito sob 

medida, será utilizado para aumentar, manter ou melhorar as competências funcionais do 

indivíduo com limitações funcionais”.  

Na Europa, as Tecnologias de Apoio ou Ajudas Técnicas são entendidas como os 

recursos utilizados para diminuir e/ou eliminar a deficiência, o que, de acordo com o 

Consórcio EUSTAT (sigla para Empowering Users Through Assistive Technology, ou 

Capacitação de Usuários por meio de Tecnologia Assistiva), engloba todos os produtos e 

serviços capazes de compensar limitações funcionais, facilitando a independência e 

aumentando a qualidade de vida de pessoas com deficiência e/ou idosas. 

Já de acordo com o Catálogo Nacional de Ajudas Técnicas (CNAT) de Portugal, que é 

adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), “ajuda técnica” pode ser definida como:  
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(...) qualquer produto, instrumento, estratégia, serviço e prática, utilizado por 
pessoas com deficiências e pessoas idosas, especialmente produzido ou 
geralmente disponíveis para prevenir, compensar, aliviar ou neutralizar uma 
deficiência, incapacidade ou desvantagem e melhorar a autonomia e a 
qualidade de vida dos indivíduos (CNAT, 2005). 

 

No contexto brasileiro, o Comitê de Ajudas Técnicas – CAT, instituído pela Portaria 

n° 142, de 16 de novembro de 2006, propõe o seguinte conceito para Tecnologia Assistiva:  

 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social. (Secretaria Especial dos Direitos Humanos - 
Presidência da República). 

 

Vale ressaltar que o mesmo Comitê define como sinônimos os termos “Tecnologia de 

Apoio”, “Ajudas Técnicas” e “Tecnologia Assistiva”. Segundo Bersh, entende-se por 

Tecnologias Assistivas 

 

(...) todo o arsenal de Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar 
ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e 
consequentemente promover Vida Independente e Inclusão (BERSCH, 
2005). 

 

O termo original em inglês, Assistive Technology, foi criado em 1988, como um 

importante elemento da legislação norte-americana supramencionada. Tal referencial jurídico, 

em termos concretos, tem por finalidade promover a regulação dos direitos dos cidadãos com 

deficiência nos EUA, além de prover a base legal dos fundos públicos para compra dos 

recursos de que esses indivíduos necessitam. 

Por recursos deve-se entender todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, 

produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou 

melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Quanto aos serviços, são 

definidos como aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa com deficiência a selecionar, 

comprar ou usar os recursos acima mencionados. 
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4.1 Aplicabilidade de recursos e serviços como Tecnologias Assistivas 

 

Quando se fala em recursos e sua aplicabilidade como instrumentos das TAs, engloba-

se desde um complexo sistema computadorizado até uma simples bengala. De acordo com 

Manzini, 

 

Os recursos de Tecnologia Assistiva estão muito próximos do nosso dia a 
dia. Ora eles nos causam impacto devido à tecnologia que apresentam, ora 
passam quase despercebidos. Para exemplificar, podemos chamar de TA 
uma bengala, utilizada por nossos avôs para proporcionar conforto e 
segurança no momento de caminhar, bem como um aparelho de 
amplificação utilizado por uma pessoa com surdez moderada, ou mesmo 
veículo adaptado para uma pessoa com deficiência (MANZINI apud 
GALVÃO, 2005). 

 

Incluem-se, ainda, na categoria de recursos em TAs: brinquedos e roupas adaptadas, 

computadores, softwares e hardwares especiais (que contemplam parâmetros de 

acessibilidade), dispositivos para adequação da postura sentada, recursos para mobilidade 

manual e elétrica, equipamentos de comunicação alternativa, chaves e acionadores especiais, 

aparelhos de escuta assistida, auxílios visuais, materiais protéticos e milhares de outros itens 

confeccionados ou disponíveis comercialmente. 

Já os serviços em TAs englobam aqueles prestados profissionalmente à pessoa com 

deficiência, de modo a selecionar, obter ou usar um instrumento de Tecnologia Assistiva, 

como avaliações, experimentação e treinamento de novos equipamentos. 

Ressalte-se que a natureza e universo desses serviços são transdisciplinares e, 

portanto, incluem profissionais de diversas áreas, cujas habilidades e fazeres aproximam-se 

das práticas em TAs: fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores, 

psicólogos, enfermeiros, médicos, engenheiros, arquitetos, designers, analistas e 

programadores de computadores, entre outros. 

Vale mencionar que, no contexto educacional, as técnicas assistivas vêm sendo 

utilizadas no fomento de processos de aprendizagem, tanto de alunos que não apresentam 

dificuldades como daqueles que possuem alguma necessidade educacional especial. A ideia é 
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otimizar a inclusão de estudantes com deficiência, respeitando suas limitações e a velocidade 

com que aprendem. 

Na era da informação, quando as TIC estão em todos os lugares, é preciso que a 

acessibilidade também esteja presente no ambiente virtual, para que não haja segregação. É 

com essa visão que o inventor da Web, Tim Berners-Lee, externalizou: “O poder da Web está 

em sua universalidade. O acesso por todas as pessoas, não obstante a sua deficiência, é um 

aspecto essencial” (W3C BRASIL). 

A ideia de conexão social é apoiada na teoria sociointeracionista de Vygotsky (1989), 

segundo a qual as funções psicológicas humanas são construídas sobre a interação social. De 

maneira direta ou indireta, todo aprendizado se dá por meio da interferência de outras pessoas, 

das experiências e dos significados, sendo a interação, no ambiente social, imprescindível 

para o desenvolvimento do indivíduo. Estas relações são mediadas por instrumentos, signos e 

pelos elementos do ambiente humano forjado a partir dos significados da cultura. 

Mas como proporcionar esta interação, visto que, de acordo com Moran (2008), 

muitas páginas da internet não seguem os padrões internacionais de acessibilidade, o que 

impede que sejam acessadas por pessoas com deficiências? Elas poderiam facilmente ser 

alteradas, corrigindo problemas como o uso de JavaScript, linguagem de programação muito 

difundida, e de recursos gráficos desprovidos de explicação em texto. 

Em busca de uma Web para todos, o Consórcio World Wide Web (W3C)21 criou 

especificações técnicas e orientações para eliminar todas as barreiras tecnológicas e tornar as 

páginas acessíveis a pessoas com deficiência. Uma equipe em tempo integral e o público 

trabalham juntos para desenvolver padrões para a Web, como aqueles que orientam o 

desenvolvimento e o processamento das páginas Web (HTML5, CSS, SVG, Ajax) e o 

funcionamento de outras tecnologias para aplicativos Web (WebApps). 

Entretanto, somente a definição de padrões não é suficiente para que exista 

acessibilidade na Web. É necessário que estes padrões sejam seguidos e implementados nos 

ambientes virtuais. Por isso, alguns aplicativos22, chamados de validadores, foram 

                                                
21 É um consórcio internacional composto de organizações filiadas responsável por normatizar a Web. É liderado 

pelo inventor da Web Tim Berners-Lee, e pelo CEO Jeffrey Jaffe. 
22 Programas de computador. 
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desenvolvidos para verificar tal implementação. Atualmente, existem diversos validadores de 

páginas Web, tais como: DaSilva23, examinator24, hera25 e TAW26.  

A verificação é necessária porque os programas que permitem a utilização da Web por 

pessoas com deficiência precisam que o padrão de acessibilidade tenha sido implementado 

para poderem funcionar. Isso quer dizer que, se as páginas ou aplicativos Web não forem 

desenvolvidos seguindo tais padrões, os programas de acessibilidade não funcionarão. Assim, 

é muito importante fazer a validação e garantir que os programas de acessibilidade 

funcionem. São diversos os programas que proporcionam acessibilidade na Web, como 

DOSVOX, JAWS e Virtual Vision. 

 

4.1.1 Softwares validadores 

 

Os softwares avaliadores emitem relatórios de desconformidades encontradas nos sites 

que estão sendo analisados, de acordo com as normas definidas pela W3C. Essas 

desconformidades são denominadas de irregularidades e são apontadas na forma de erros e 

avisos segundo sua importância (prioridade) para a existência da acessibilidade, isto é, para 

que o acesso ao site pela pessoa com deficiência seja possível. 

Os erros significam ocorrências graves e os avisos são informes de melhorias que 

devem ser levadas a cabo em prol da acessibilidade. No que se refere às prioridades, elas 

podem ser de alta importância (nível 1), média importância (nível 2) ou baixa importância 

(nível 3). A prioridade de nível 1 engloba pontos que os criadores de conteúdo Web devem 

satisfazer inteiramente. Caso contrário, um ou mais grupos de usuários ficarão 

impossibilitados de acessar as informações contidas no documento. A prioridade de nível 2 

reúne demandas a que os criadores deveriam atender para remover barreiras significativas de 

acesso. A prioridade de nível 3 diz respeito a aspectos que podem gerar algumas dificuldades. 

De acordo com o manual de desenvolvimento de sites acessíveis do MEC (2012), a 

construção de um site acessível deve contemplar, pelo menos, três aspectos importantes: 

                                                
23 Disponível em http://www.dasilva.org.br/. O DaSilva tornou-se ASES, desenvolvido pela Acessibilidade 

Brasil, com financiamento do Departamento do Governo Eletrônico da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

24 Disponível em http://www.acesso.umic.pt/WEBax/examinator.php 
25 Disponível em http://www.sidar.org/hera/index.php 
26 Disponível em http://www.tawdis.net/ 
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acessibilidade, usabilidade e comunicabilidade. A acessibilidade deve possuir etiquetagem, 

folha de estilo e navegação via teclado.  

A etiquetagem consiste em fazer a descrição ou nomear conteúdos visuais para que o 

deficiente visual consiga compreender os elementos não textuais. Conteúdo visual é tudo 

aquilo que não é texto, como imagens e animações. A descrição deve ser contextualizada de 

acordo com o conteúdo da página. É necessário que a etiquetagem seja significativa e que 

transmita a informação de maneira eficiente ao usuário. Precisa ser objetiva, simples, clara e 

não pode apresentar erros ortográficos, para que não se torne muda ou incompreensível. Nas 

animações, a descrição deve conter um resumo seguindo os mesmos critérios da etiquetação 

de uma imagem (MEC, 2012).  

A folha de estilos foi uma evolução na elaboração de sites, pois tornou possível 

separar, de forma simples, a parte visual da linguagem de programação, o que facilita e agiliza 

a construção e a modificação das páginas. A separação do design e dos comandos de 

programação diminui a poluição no código fonte27 e permite, assim, que programas leitores 

realizem adequadamente sua função (MEC, 2012).  

As páginas web são compostas de objetos executados mediante o clique do mouse 

quando o ponteiro está posicionado sobre eles. Essa ação, desempenhada com o auxílio da 

visão, também pode ser comandada pelo teclado, desde que ele seja configurado para tal. 

Assim, o teclado é imprescindível aos deficientes visuais, que, através do tato, podem acessar 

tais funções. Deve ser também um dispositivo de navegação na página, de modo que todos os 

elementos que a constituem, como botões e caixas de texto e de listagem, possam ser 

utilizados por meio dele (MEC, 2012). 

Em termos de usabilidade, o desenvolvedor deve ater-se a aspectos como cores, 

contraste, opção de redimensionamento, atalhos; contexto, orientação e auxílio para 

navegação. O desenvolvedor deve evitar as cores como veículo de informação, e buscar 

manter um bom contraste entre o fundo e o primeiro plano. Deve também disponibilizar 

opções para ajustar o contraste e o dimensionamento dos objetos. Para que o usuário se 

localize, é essencial que o desenvolvedor forneça informações sobre a organização da página. 

A divisão em bloco da interface torna mais fácil encontrar a informação desejada. Já os 

atalhos de teclado permitirão ao usuário acessar com rapidez determinados locais da página. 

(MEC, 2012).  

                                                
27 São chamados de comandos, textos entendidos pelo computador para que este execute uma ação. 
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Quanto ao quesito comunicabilidade, a qualidade da etiquetagem é fundamental para a 

página consiga transmitir a informação pretendida de forma clara, precisa, objetiva e sem 

erros. É necessário assegurar que todo o conteúdo da interface seja compreensível para a 

pessoa que ouve. Por fim, o desenvolvedor deve informar com clareza o destino ao qual o 

usuário será remetido quando acionar determinado link (MEC, 2012). 

 

4.1.2 Softwares de acessibilidade 

 

Após tomar conhecimento dos requisitos de acessibilidade digital para pessoas com 

deficiência, devemos compreender como funcionam os aplicativos DOSVOX, JAWS e 

Virtual Vision. 

 

O DOSVOX é uma aplicação para computadores disponível para os sistemas 

operacionais MS-DOS, Windows e Linux. Para sua execução, é necessário, no mínimo, um 

computador 486 com placa de som. Possui um sintetizador de voz em português para se 

comunicar com os usuários e pode ser configurado em outros idiomas. 

Começou a ser desenvolvido em 1993, no Núcleo de Computação Eletrônica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Surgiu a partir do trabalho de um aluno com 

deficiência visual, sob a coordenação do professor José Antônio dos Santos Borges. 

Sua funcionalidade básica consiste em vocalizar os comandos, textos, telas e imagens 

do computador, permitindo ao cego executar comandos, entender imagens, realizar leituras e 

navegar na internet de forma independente. Vem sendo aperfeiçoado desde sua primeira 

versão e já possui mais de 80 subprogramas. Atualmente, é composto de: 

 

• Sistema de síntese de fala; 

• Editor, leitor e impressor/formatador de textos; 

• Impressor/formatador para Braille; 

• Diversos programas de uso geral para o cego; 

• Jogos de caráter didático e lúdico; 

• Ampliador de telas para pessoas com visão reduzida; 

• Programas para ajuda à educação de crianças com deficiência visual; 
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• Programas sonoros para acessar a internet, como: Correio Eletrônico, Homepages, 
Telnet e FTP; 

• Leitor simplificado de telas para Windows. 

 

O Visual Vision é um sistema de computação que roda sobre o sistema operacional 

Windows. Foi desenvolvido em 1997 pela empresa MicroPower, quando esta pesquisava um 

modelo de processamento de linguagem natural. Trata-se de um leitor que vocaliza comandos, 

textos, telas e imagens, possibilitando que o cego execute ações e utilize o computador com 

independência e facilidade. 

No ano de 1998, o banco Bradesco disponibilizou o sistema para que clientes com 

deficiência visual pudessem utilizar serviços bancários por meio da internet. Em 2003, o 

Banco Real também o colocou à disposição de seus clientes. 

O programa vem evoluindo, como demonstrado pelo lançamento de sua última versão 

(7.0), em 2011. Para ser utilizado, necessita, no mínimo: Windows XP/Vista/7 (32 e 64 bits), 

processador Pentium IV 1 GHz, memória de 512 MB de RAM e espaço livre em disco de 50 

MB. Suas principais características são: 

 

• Suporte a sistemas operacionais Windows de 64 bits; 

• Suporte ao Windows Live Messenger 2011; 

• Melhor integração com o Skype versão 5.9; 

• Reconhecimento de chamadas; 

• Leitura automática de mensagens de chat; 

• Leitura da barra de notificações do Internet Explorer 9 (IE9); 

• Leitura de informações de autocompletar no IE9 (enquanto o usuário digita em 
caixas de texto). 

 

Por fim, o JAWS (acrônimo de Job Access With Speech) é um leitor de tela para 

usuários com deficiência visual desenvolvido pelo grupo Blind and Low Vision, da empresa 

norte americana Freedom Scientific, da Flórida (EUA). Trata-se de uma poderosa solução de 

acessibilidade que lê as informações na tela usando voz sintetizada, e oferece diversos 

comandos que tornam mais fácil o uso de programas, a edição de documentos e a navegação 

em páginas da Web. 
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O JAWS pode ser utilizado em computadores com, no mínimo, sistema Windows, 

espaço livre em disco de 200 MB e monitor com resolução de 800x600 e 16 bits de cores. 

Suas principais características são: 

 

• É compatível com aplicativos MS-DOS; 

• É fácil de instalar e conta com apoio por voz durante o processo; 

• É atualizado por volta de duas vezes ao ano; 

• Apesar de possuir sintetizador de software próprio, o Eloquency, também pode 
usar sintetizadores de software externos; 

• Possui síntese de voz em vários idiomas, incluindo o português do Brasil (a partir 
da versão 3.7), permitindo a alteração deste durante sua utilização; 

• Faz indicação das janelas ativadas, do tipo de controle e suas características; 

• Processa a leitura integral dos menus, com indicação da existência de submenus. 
 

4.2 A legislação sobre Tecnologias Assistivas no Brasil 

 

A Constituição Federal de 1988 garante o direito à educação e ao ensino público, 

gratuito e de qualidade a todos os brasileiros e aos que aqui residem, incluindo-se também as 

pessoas que apresentam dificuldades e limitações de ordem física, psíquica ou motora 

passíveis de comprometer seu processo de aprendizagem e de progressão acadêmico-escolar. 

No Brasil, dois decretos disciplinam o uso das Tecnologias Assistivas (ou Ajudas Técnicas) a 

serem implantadas junto às demais práticas pertinentes.  

O Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências. Em seu artigo 19, 

vemos o conceito geral de Ajudas Técnicas e especificações: 

 

Art.19. Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, os 
elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais 
motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, com o 
objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da mobilidade 
e de possibilitar sua plena inclusão social. 

Parágrafo único. São ajudas técnicas: 

I – próteses auditivas, visuais e físicas; 
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II – órteses que favoreçam a adequação funcional; 

III – equipamentos e elementos necessários à terapia e reabilitação da pessoa 
portadora de deficiência; 

IV – equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especialmente 
desenhados ou adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência; 

V – elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessários para 
facilitar a autonomia e a segurança da pessoa portadora de deficiência; 

VI – elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a 
sinalização para pessoa portadora de deficiência; 

VII – equipamentos e material pedagógico especial para educação, 
capacitação e recreação da pessoa portadora de deficiência; 

VIII – adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria 
funcional e a autonomia pessoal; e 

IX – bolsas coletoras para os portadores de ostomia (BRASIL, 1999). 

 

O Decreto n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004, regulamenta a Lei nº 10.048, de 8 de 

novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e a Lei nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

Um dos pontos cruciais do Decreto 5.296 está no art. 5º, que disciplina o conceito e os 

tipos de deficiência física. Segundo ele, deficiente físico é toda pessoa que possui limitação 

ou incapacidade para o desempenho de atividades e se enquadra nas seguintes categorias: a) 

deficiência física; b) deficiência auditiva; c) deficiência visual; d) deficiência mental, 

entendida como a pessoa que apresenta um funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, cuja manifestação tenha ocorrido antes dos dezoito anos; e e) deficiência 

múltipla. 

 

4.3 As tecnologias de apoio, o professor e o aluno 

 

A visão de uma educação de qualidade, que proporciona a formação de alunos e 

cidadãos competentes no exercício de suas habilitações profissionais, passa inegavelmente 

pela existência de um processo educacional que os prepare para enfrentar novas situações a 

cada dia. Da mesma forma, é necessário priorizar a educação motivadora e renovável. 



91 
 

 

A pedagogia de Freire (1996) evidencia a importância do comprometimento 

pedagógico do professor com o aluno, não somente transmitindo conhecimentos, mas criando 

no aprendiz a curiosidade por adquiri-los, por buscar sua própria construção. Nas palavras de 

Freire, o ato de ensinar não é a ação de transferir a inteligência do objeto ao educando, mas de 

instigá-lo no sentido de que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de comunicar o 

inteligido. 

E para a construir o conhecimento, o aluno precisa ter autonomia, a qual não é 

produzida de forma individual, isolada, mas sempre em uma relação mediada pela cultura e 

pelo processo sócio-histórico – em uma relação dialética com as condições objetivas. As 

pessoas com atendimento educacional especial podem construir essa autonomia, bastando que 

lhes seja dado o direito de manifestá-la. 

Para Sassaki (1997), um sujeito diferente ou com necessidades especiais adquire 

autonomia quando tem domínio do ambiente físico e social que queira e/ou necessite 

frequentar.  

Já Dewey (1979) afirma que, ao estabelecer conexões com conhecimentos adquiridos 

no passado, um indivíduo constrói o novo conhecimento. A ideia-chave dessa pedagogia, 

portanto, é a do aprender fazendo, que envolve ações significativas para o aluno, as quais o 

possibilitam questionar, problematizar, refletir e desenvolver uma atitude de busca constante 

do conhecimento. 

Nessa concepção, a prática didática de construção da aprendizagem e de saberes 

aponta para o respeito à diversidade, para o ensino estendido a todos. Logo, é necessário que a 

sociedade se modifique, repense seu formato educacional, pois só assim conseguiremos 

alcançar a acessibilidade e a total inclusão. 

De acordo com Sassaki (1997), inclusão social é o processo de adaptação da sociedade 

para a inserção de cidadãos que foram privados do acesso aos seus direitos fundamentais28 

nos sistemas sociais. Consequentemente, a inclusão digital refere-se a ações de cunho 

tecnológico e político desse paradigma em construção, que diz respeito ao desenvolvimento 

de tecnologias que ampliem a acessibilidade de pessoas com deficiência. Trata-se da 

democratização do acesso às tecnologias da informação, de forma a promover o 

desenvolvimento humano, direito pleno de todo cidadão. 

                                                
28 Direitos reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de um determinado Estado 

nacional. No Brasil, descritos no Artigo 5º da Constituição Federal. 
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Orrico, Canejo e Fogli (apud Glad, 2009) afirmam que as tecnologias e recursos são 

poderosas ferramentas para favorecer o sucesso na inclusão de alunos com baixa visão ou 

cegueira no ensino regular, contribuindo para a construção da igualdade de oportunidades 

acadêmicas. 

Ao proporem, através de construções teórico-metodológicas, modos de conduzir 

eficientemente as práticas educacionais inclusivas, Karagiannis, Stainback & Stainback 

(1996) assinalam que: 

 

As tecnologias educativas e a inclusão constituem duas realidades presentes 
na escola de hoje e do futuro. No entanto, falta ainda um longo caminho para 
que o uso das tecnologias da informação e da comunicação permita 
promover as tão desejadas práticas inclusivas em contextos de educação 
formal e não-formal. Quando utilizadas de forma fundamentada e 
planificada, as tecnologias educativas podem promover atitudes positivas 
face à diversidade e promover ganhos ao nível acadêmico e social, do 
desenvolvimento de um sentido de comunidade e das práticas não-
discriminatórias, que são as componentes da filosofia inclusiva 
(KARAGIANNIS, STAINBACK e STAINBACK, 1996, p.4). 

 

Um dos maiores desafios que surgem na utilização dos recursos tecnológicos 

relacionados às TIC é o despreparo do professorado, decorrente da falta de capacitação e 

especialização. Estes profissionais enfrentam grandes dificuldades em apropriar-se daqueles 

recursos e incorporá-los ao seu fazer pedagógico. 

Ao discorrer sobre os processos e procedimentos exigidos pelas legislações e 

conferências mundiais em educação inclusiva, Bergo et al (2002) salientam que: 

 

Um dos pilares para a realização desse processo é a presença de professores, 
tanto das classes comuns quanto das classes especiais, especializados e 
capacitados para o auxílio às necessidades educacionais dos alunos. O 
professor especialista na área da deficiência realiza um atendimento especial 
com os alunos que apresentam mais dificuldades nas salas de apoio ou salas 
de recurso, que são salas equipadas com materiais didático-pedagógicos 
específicos para os alunos com NEE [necessidades educacionais especiais]. 
O especialista trabalha em cooperação com o professor da classe comum no 
desenvolvimento de práticas que são necessárias para promover a inclusão 
dos alunos com NEE (BERGO et al, 2002, 4). 
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Os autores dizem, de modo subliminar, que não bastam apenas os recursos 

tecnológicos para se construir uma educação inclusiva eficiente e que produza resultados 

contextualizados. 

As instituições escolares privadas e, principalmente, as públicas, para levar a termo 

propostas educacionais inclusivas para alunos com dificuldades de aprendizagem de todas as 

matrizes, deverão dispor de profissionais especializados e garantir que todos compreendam o 

funcionamento da escola, seu currículo, modelo de gestão e tipo de avaliação preconizada. 

Assim, poderão direcionar esses saberes à promoção de uma educação apta a minimizar as 

diferenças e ampliar as possibilidades de aprendizagem das crianças, possuam elas limitações 

ou não. 

Nesse sentido, conforme conclui Schneider, 

 

o desafio da superação das dificuldades de inclusão do aluno com 
necessidades especiais no ensino regular requer que se ultrapasse as práticas 
tradicionais e os sentimentos acerca das pessoas com necessidades 
educativas especiais, realizando a integração, nos âmbitos escolar, laborativo 
e comunitário, isto é, física, funcional, social e societal, deparando-se sobre a 
proposta que apresente, na atualidade, possibilidades concretas de promover 
o processo integracionista, defenda e implante a inclusão dos diversos 
grupos de alunos com necessidades educativas especiais, na escola de ensino 
regular (SCHNEIDER, 2003, p.3). 

 

O professor que trabalha na escola pública brasileira enfrenta, em seu cotidiano, 

inúmeros entraves ao pleno exercício de sua atividade, uma vez que convive, historicamente, 

com uma realidade de falta de investimentos, baixos salários (que o obrigam a ter mais de um 

vínculo profissional), políticas públicas não efetivadas plenamente, deficiências quanto à 

formação continuada, entre outros.  

Ao analisarmos como as TAs serão incorporadas ao espaço escolar e ao trabalho 

concreto do professor junto aos seus alunos com dificuldades especiais de aprendizagem, 

importa ressaltar o conjunto de ajudas técnicas existentes no mercado e comumente utilizadas 

no processo de ensino, tais quais: informática acessível; auxílio para cegos ou pessoas com 

visão subnormal; auxílio para surdos; comunicação alternativa e ampliada (CAA), entre 

outros. 

 



94 
 

 

4.4. A escola pública, as novas tecnologias e as Tecnologias Assistivas 

 

A introdução e efetivação de práticas socioeducativas no Brasil regem-se pelas 

orientações do Ministério da Educação (MEC), segundo as quais alunos com deficiência 

matriculados na rede pública de ensino devem receber, do Estado, os recursos de TA 

favoráveis à sua participação ativa no processo de aprendizado. 

Segundo Bersch, 

 

A Tecnologia Assistiva está chegando na escola através de ações propostas 
pela Secretaria de Educação Especial do MEC ou por projetos desenvolvidos 
diretamente nos municípios. As secretarias de Educação nas cidades, 
realizando o levantamento das necessidades reais dos alunos, encaminham 
ao MEC ou a outras fontes de financiamento da Educação (municipais e 
estaduais) seus projetos, para a obtenção de recursos necessários à 
implementação da TA nas escolas (BERSCH, 2005, p.13). 

 

Objetivamente, os esforços estatais em promover uma educação inclusiva e ofertar 

abordagens técnicas adequadas ao processo educacional de alunos com deficiência podem ser 

observados nas variadas ações do MEC, como por exemplo a concessão de materiais 

específicos, que vão desde os livros adaptados para baixa visão ou em Braille a computadores 

com leitores de tela, teclados e mouses especiais, entre outros. 

A escola pública brasileira, em busca de uma educação inclusiva, oferece, ainda de 

maneira gradativa, salas de recursos multifuncionais que são, hoje, o espaço onde atua o 

professor especializado e se organiza o serviço de Atendimento Educacional Especializado 

com Tecnologia Assistiva.  

Os estudos de Bersh (2005) demonstram que também houve mudanças nos aspectos 

físicos das instituições públicas e privadas de ensino, que, por força das legislações já 

mencionadas, produziram importantes alterações arquitetônicas no espaço escolar como 

forma de contribuir para a qualidade da acessibilidade da pessoa deficiente. 

Segundo o autor, para que uma escola seja acessível, deve adaptar seu espaço físico, 

sua sinalização, e instalar salas de recursos com equipamentos e material didático que 

permitam o acesso à aprendizagem. A meta do MEC era adaptar, até 2010, 6.273 escolas e 

instalar 6.500 salas de recursos. 
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É fundamental ressaltar que tais mudanças e adequações também exigem a capacitação 

de professores e funcionários para prestar um atendimento de acordo com as necessidades 

específicas de cada aluno. 

As legislações nacionais e internacionais, procurando garantir o direito a uma 

educação pública e de qualidade também às pessoas com deficiência, preconizam um desenho 

universal de ajudas técnicas: 

 

O Desenho Universal para Aprendizagem (Universal Design for Learning – 
DL) é um conjunto de princípios baseados na pesquisa e constitui um 
modelo prático para maximizar as oportunidades de aprendizagem para 
todos os estudantes. Os princípios do Desenho Universal se baseiam na 
pesquisa do cérebro e mídia para ajudar educadores a atingir todos os 
estudantes a partir da adoção de objetivos de aprendizagem adequados, 
escolhendo e desenvolvendo materiais e métodos eficientes, e 
desenvolvendo modos justos e acurados para avaliar o progresso dos 
estudantes. (ROSE e MEYER apud BERSH, 2005, p.15). 

 

O acesso às ajudas técnicas deveria gozar do status de direito fundamental, pois 

somente através destas é possível que as pessoas com deficiência exerçam sua cidadania de 

forma plena e autônoma. A aplicação ineficaz das ajudas técnicas no Brasil deve-se, do ponto 

de vista educacional, ao lento processo de formação de professores e também à falta de uma 

formação continuada que os qualifique a lidar com o aluno deficiente e com os aportes 

tecnológicos e técnicas de assessoramento necessários para tanto. 

Um dos grandes entraves à utilização plena das ajudas tecnológicas no espaço escolar 

público, segundo Santos e Pequeno (2011), é a persistência do uso de modelos educacionais 

ultrapassados e incompatíveis com a inclusão digital: “A inclusão digital é incompatível com 

modelos educacionais baseados no exercício de poder do docente, na comunicação unilateral, 

no exercício repetitivo, no controle do discente”. 

Os mesmos autores, ao defenderem os benefícios didáticos e pedagógicos do uso das 

TAs na educação de pessoas com deficiência, observam que: 

 

(...) as NTIC (novas tecnologias) geram a possibilidade de comunicação, 
informação, cooperação e colaboração, extensão da memória, a publicação 
de informações e mensagens, por serem instrumentos capazes de, junto às 
pessoas com deficiências, renovar as situações de interação, expressão, 
criação, de modo muito diferente das tradicionalmente fundamentadas na 
escrita através dos meios impressos (SANTOS e PEQUENO, 2011, p.90) 
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Segundo Moran (2008), será necessário que a educação, em médio prazo, em todos os 

níveis e de todas as formas, seja reinventada para se adequar ao estado atual da sociedade, já 

que as tecnologias em rede passaram a fazer parte da vida dos cidadãos. 

Logo, a educação inclusiva exige que as instituições se reestruturem, tanto no âmbito 

físico como no de recursos humanos e informáticos, para que as pessoas com deficiência não 

fiquem segregadas dos ambientes virtuais. Esses espaços precisam atender à demanda de 

indivíduos com necessidades educativas especiais, respeitando seus modos e ritmos diferentes 

de aprendizagem. 

Em seguida, apresentamos e discutimos os principais resultados encontrados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos 
por aqueles que não podiam escutar a música. 

Nietzsche 

 

A acessibilidade digital é um tema muito discutido na atualidade, mas é bem pouco o 

que a sociedade e o setor público vêm fazendo para proporcionar a acessibilidade plena na 

internet. Os órgãos da administração pública tiveram o prazo de 12 meses, a contar da data de 

publicação do Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, para tornar seus portais e sítios 

eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência visual. Apesar de o prazo ter sido 

prorrogado por mais 12 meses, a acessibilidade até hoje não foi plenamente atingida. 

Por isso, a análise dos dados da pesquisa iniciou-se pela validação de acessibilidade do 

site da UFS e de seu Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). A 

validação automática é realizada através de um software que verifica se o site cumpre as 

diretrizes definidas pela W3C (SOARES, 2005). É um processo bem mais rápido, porém 

menos conciso e menos inteligente. Já a validação manual é feita através da navegação no site 

por pessoas com ou sem deficiência, ou pelos dois em conjunto. Utilizamos ambas as formas 

de análise, começando pela validação automática.  

Apesar de todos os softwares emitirem relatórios de irregularidades parecidos, optou-

se pelo validador conhecido antigamente como DaSilva, hoje ASES, devido à sua 

simplicidade e praticidade, à clareza dos textos do relatório e também porque o programa é 

nacional e em língua portuguesa. 

 

5.1 Os padrões de acessibilidade WCAG e e-MAG 

 

No Brasil, existem atualmente dois padrões de acessibilidade digital: o WCAG (do 

inglês Web Content Accessibility Guidelines, ou Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo 

da Web), padrão da W3C, e o e-MAG (Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico), 

padrão do governo federal. 



98 
 

 

O e-MAG define recomendações a serem consideradas para que a acessibilidade nos 

sítios e portais governamentais seja padronizada e de fácil implementação. Está em 

conformidade com os padrões internacionais, mas buscou suprir as necessidades brasileiras ao 

orientar os profissionais de publicação de informação e de desenvolvimento Web. Sua 

primeira versão foi publicada em 18 de janeiro de 2005 e, em 14 de dezembro daquele mesmo 

ano foi lançada sua segunda versão. 

Através da Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, institucionalizou-se a obrigatoriedade 

de contemplar as regras do e-MAG no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação (SISP). 

A versão 3 do e-MAG surgiu do Projeto de Acessibilidade Virtual, elaborado pela 

Rede de Pesquisa e Inovação em Tecnologias Digitais (RENAPI), em colaboração com o 

Departamento de Governo Eletrônico e a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

(SLTI), vinculada ao Ministério do Planejamento. Tal modelo levou em consideração as 

recomendações da WCAG 2.0, contribuições de especialistas da área e as novas pesquisas em 

acessibilidade para a Web. 

O padrão WCAG foi um projeto que nasceu através da Web Accessibility Initiative 

(WAI), um grupo da W3C que busca soluções para a acessibilidade digital, além de investigar 

navegadores, ferramentas assistivas e de autoria de código Web, códigos Web e players de 

mídia. O grupo lançou a primeira versão do WCAG em 1999 e, devido à grande aceitação, o 

padrão vem sendo utilizado como orientador para criação de sites acessíveis. Em 11 de 

setembro de 2008, foi oficializada pela WAI a versão 2.0. 

Segundo Sonza, Santarosa e Conforto (2005), nenhuma das diretrizes garante a 

acessibilidade, pois são orientações e requisitos que nem sempre são cumpridos pelos 

desenvolvedores web. Como a principal referência foi definida em 1999 pelo Consórcio 

W3C, utilizamos este modelo como forma de validar os sites pesquisados. 

 
5.2 Fragilidades encontradas 
 

Apresentamos a seguir as principais fragilidades encontradas quanto à acessibilidade 

dos sites durante a validação automática pela ASES e a validação manual através da 

observação dos sujeitos da pesquisa. 
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5.2.1 Validação automática – ASES 

 

Para a validação automática, foi utilizado o sistema avaliador e simulador de 

acessibilidade ASES, antigo DaSilva. Este sistema apresenta dois tipos de validação, o 

WCAG e o e-MAG, conforme é possível observar na figura abaixo. 

 

 

Figura 19 – Sistema ASES para validação de acessibilidade 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

Iniciamos a análise pela homepage29 da UFS (Figura 20) e selecionamos WCAG como 

tipo de avaliação. No campo Níveis a Avaliar, escolhemos a opção Página, pois o objetivo era 

que somente a página inicial fosse considerada. Depois de marcar os três níveis de prioridade 

e digitar o endereço da homepage (http://www.ufs.br), finalmente demos início ao 

procedimento clicando sobre o botão Executar. 

Como resultado da varredura do ASES (Figura 21), foram encontrados no portal da 

UFS um total de 1.727 páginas e 1.725 links, conforme é possível observar no relatório da 

Figura 22. Devido à grande quantidade de páginas existentes, avaliamos para os fins dessa 

pesquisa somente aquelas mais acessadas pelos alunos. 

 

                                                
29 É a primeira pagina exibida quando se acessa um site. 
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Figura 20 – Homepage do endereço eletrônico da UFS 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

 
Figura 21 – Avaliação do site da UFS 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 
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Figura 22 – Resultados da validação do site da UFS 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

Na avaliação eletrônica da homepage da UFS, foram encontrados erros e avisos de 

desconformidade nos três níveis de prioridade (alta importância-nível 1; média importância-

nível 2; baixa importância-nível 3), como se pode constatar na Figura 23. 

 
Figura 23 – Tela do sistema de avaliação da homepage da UFS 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

Em seguida, acessamos o site do SIGAA, no endereço 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/home.jsf, para avaliar se o mesmo está em 
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conformidade com as normas de acessibilidade. A página inicial do sistema é apresentada na 

Figura 24. 

 

 
Figura 24 – Homepage do SIGAA 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

Visto que o SIGAA conta com uma ferramenta de acessibilidade, avaliamos o acesso 

em ambas as modalidades, ou seja, com a opção ligada (Figura 25) e desligada (Figura 26), no 

intuito de visualizar as diferenças entre as duas situações. 
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Figura 25 – Tela de login do SIGAA com o modo de acessibilidade desativado 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

 

Figura 26 – Tela de login do SIGAA com o modo de acessibilidade ativado 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 
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Figura 27 – Cadastro de aluno com o modo de acessibilidade ativado 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

Na avaliação eletrônica da homepage do SIGAA, tanto com o modo de acessibilidade 

ativado como desativado, foram encontrados avisos e erros de desconformidade nos três 

níveis de prioridade, conforme mostrado nas Figuras 28 e 29, respectivamente. 

 

 
 
Figura 28 – Tela de avaliação da homepage do SIGAA com modo de acessibilidade 
desativado 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 
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Figura 29 – Tela de avaliação da homepage do SIGAA com modo de acessibilidade ativado 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

De acordo com a avaliação do ASES, o site da UFS e o sistema SIGAA apresentaram 

irregularidades que impedem a total acessibilidade. As desconformidades surgiram nos níveis 

de avisos e de erros, e levaram-nos a algumas conclusões. 

Foram detectados um total de 503 avisos e 38 erros na homepage da UFS. Em relação 

ao site do SIGAA, com o modo de acessibilidade desativado, foram encontrados 124 erros e 

avisos; e com o mesmo desativado, 132. A seguir, descrevemos apenas os erros e fazemos 

alguns comentários segundo a desconformidade encontrada. 

As imagens não possuem uma referência textual. Esta é a mais comum de todas as 

irregularidades detectadas, já que o desenvolvedor não se preocupa em fazer uma descrição 

das imagens que estão contidas nas páginas, embora isso não represente um grande desafio. 

Somente com uma equivalência textual da imagem será possível que um deficiente visual 

possa entender a contextualização do site. Foram encontrados 34 erros desse tipo, tanto no 

portal da UFS como no site do SIGAA.  

É necessário fornecer um equivalente textual a cada elemento não textual por meio de 

indicadores no código da página (tags “alt” ou “longdesc”), que descrevem o conteúdo da 

imagem de forma oculta. Tal conteúdo é exibido como parte do elemento ou quando a 

imagem não é carregada por algum motivo. Os elementos não textuais abrangem, além de 

imagens, representações gráficas do texto (incluindo símbolos), regiões de mapa de imagem, 
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animações (como GIFs), applets, flash e objetos programados, arte ASCII, frames, programas 

interpretáveis, imagens utilizadas como sinalizadores de pontos de enumeração, espaçadores, 

botões gráficos, sons reproduzidos com ou sem interação do usuário, arquivos de áudio 

independentes, trilhas de áudio e trechos de vídeo. 

Como as páginas na internet podem ser acessadas por diversos dispositivos, é 

necessário que suas dimensões possam ser adaptadas a tamanhos diferentes de tela. Por isso, 

recomenda-se utilizar unidades relativas na codificação em HTML – linguagem padrão 

interpretada pelos navegadores para formar a página que o usuário visualiza –, bem como nas 

propriedades das folhas de estilo, responsáveis pelo design da página, definidas em CSS. O 

ideal é que não se utilizem valores absolutos de métrica, como “pt” ou “cm”, mas parâmetros 

relativos, como “em”, “ex” ou porcentagem. Foi encontrada uma ocorrência desse erro. 

Constatamos também que não foram atribuídos rótulos para identificar os campos dos 

formulários. É importante associar os rótulos aos respectivos controles para que os leitores de 

tela identifiquem corretamente os elementos dos formulários. Tal associação é possível 

através do comando LABEL. Foram encontradas duas ocorrências desse erro. 

As caixas e áreas de texto são campos que o usuário preenche com alguma 

informação, e seu conteúdo não é acessível aos leitores de tela. Logo, é importante incluir 

caracteres de preenchimento predefinidos nestes elementos, até que os leitores, também 

chamados de agentes do usuário, tratem corretamente os controles vazios. Alguns 

navegadores antigos não permitem que a tecla TAB seja usada para a movimentação de 

campo a campo dentro de formulários. Para isso, é preciso colocar um texto no campo do 

formulário para que este seja localizado mais facilmente. Foi encontrada uma ocorrência 

desse erro. Ademais, é necessário definir uma sequência lógica dos objetos gráficos para que 

a pessoa com deficiência possa percorrê-los também logicamente. 

Em relação ao carregamento do site, devem ser evitadas páginas contendo movimento 

até que, futuramente, os agentes do usuário possibilitem o controle e a imobilização do 

conteúdo. 

É preciso, ainda, assegurar que todas as informações veiculadas com cor estejam 

disponíveis também sem cor, para que as pessoas com cromodeficiência possam utilizar o 

sistema. 
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Percebeu-se a inexistência de páginas alternativas, as quais devem ser executadas em 

caso de inacessibilidade das originais. Quando disponíveis, é necessário que sejam atualizadas 

com a mesma frequência que as páginas de que derivam. 

Deve-se criar também um resumo das tabelas utilizando-se o atributo “summary”, caso 

se tratem de tabelas de dados. Se a tabela for criada para efeito de design, o atributo 

“summary” pode ficar em branco. 

Outra medida fundamental é identificar claramente quaisquer mudanças de idioma no 

texto de um documento, bem como em legendas de imagens. Para isso, pode-se recorrer ao 

atributo “lang”. 

Também é preciso organizar os documentos de tal forma que possam ser lidos sem 

recorrer às folhas de estilo. Em outras palavras, se um documento em HTML for reproduzido 

sem as folhas de estilo que estão a ele associadas, deve continuar legível. 

Por fim, recomenda-se assegurar que a combinação de cores entre o fundo e o 

primeiro plano seja suficientemente contrastante para ser vista por pessoas com 

cromodeficiência, bem como por aquelas que utilizam monitores monocromáticos. 

 

5.2.2 Validação manual 

 

Nessa fase da pesquisa, foram feitas uma entrevista e a observação da experiência de 

uso dos sites, analisando-se o comportamento dos usuários ao navegarem no portal da UFS, 

no SIGAA, nas contas de e-mails e nas redes sociais em que estavam cadastrados. Atentamos 

ainda para o modo de utilização das Tecnologias Assistivas. Com o objetivo de proteger a 

identidade dos pesquisados, estes foram identificados apenas pela letra inicial de seu primeiro 

nome. 

Foram utilizados dois questionários e a observação de acesso aos ambientes Web 

acima citados. O primeiro questionário destinava-se a traçar um perfil dos sujeitos da 

pesquisa. Já o seguinte buscava conhecer o posicionamento destes com relação às TAs para 

navegação na internet, compreender como avaliam essas tecnologias e como estas os ajudam 

a perceber o ambiente Web.  
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*** 

 

R. é um jovem de 35 anos, único homem de um total de 4 filhos, aluno de Direito no 

turno da noite. Possui cegueira total adquirida aos 15 anos de idade, como consequência de 

um acidente doméstico. Aprendeu Braille aos 25 anos, sabe assinar com tinta graças ao 

Centro de Apoio Pedagógico para Deficientes (CAP) e utiliza bengala e computador há 5 

anos. 

R. utiliza a internet por meio de leitores de tela, como o DOSVOX, NVDA e JAWS, 

os quais instala sozinho e sem dificuldade. Por costume, tem preferência pelos navegadores 

Internet Explorer e Mozilla Firefox; como editores de texto, utiliza o Word e o Edivox. 

Acessa bastante os sites da UFS, portais de notícias (G1, Estadão, Folha de São Paulo, El País 

e El Mundo) e o Google. Quando encontra sites sem acessibilidade, busca alternativas e 

percebe que os mais difíceis de acessar são os sites privados, porque normalmente possuem 

muitos itens em flash e animações. 

Entrevistamos e observamos R. em seu local de trabalho, o CAP. Por meio de uma 

conversa amigável, buscamos identificar como ele percebia as Tecnologias Assistivas. O 

pesquisado também utilizou a internet para que analisássemos o comportamento dos sites 

solicitados e verificássemos se ele conseguiria imaginar o site como um vidente o visualizaria. 

Também pedimos que o entrevistado tentasse encontrar algumas informações dentro das 

páginas a fim de que observássemos suas dificuldades. 

 

Os sites citados não oferecem dificuldades. Os sites têm uma estrutura que 
apresenta acessibilidade, digamos assim, aos leitores de tela que eu utilizo. É 
claro que o Estadão, o G1 da Globo, eles me permitem ter acesso ao 
conteúdo, só que eu acho as páginas bem pesadas, mas isso não interfere de 
forma negativa ao meu acesso, não. Às vezes, quando você vai fazer um 
download de um site, fora esses citados, a estrutura do site oferece algumas 
dificuldades, mas em geral não tenho problemas, não (R., 2014). 

 

Notamos que R. acredita que todos os sites que utiliza são acessíveis, embora não haja 

nenhum tipo de parâmetro para comparar sua percepção do site com a de alguém que pode 

enxergar. Esse pensamento decorre da utilização da TA sem a orientação de nenhum vidente. 

Como o entrevistado pode afirmar que tem acesso a todas informações disponíveis sem 
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contrapô-las àquelas as quais tem acesso uma pessoa vidente? Será que ele consegue desfrutar 

de tudo da página, tal como uma pessoa vidente? 

Na entrevista, R. informou que os leitores gratuitos deixam a desejar em termos de 

recursos para o deficiente. Por isso, ele valoriza os leitores de tela que são pagos. Faremos 

uma ponderação sobre isso ao final dessa seção.  

 

 

Figura 30 – Participante da pesquisa navegando em redes sociais 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

Na utilização do Facebook, percebeu-se que R. não conseguiu navegar com 

praticidade. O entrevistado precisou usar a versão para ambientes móveis – no endereço 

http://m.facebook.com – para que pudesse alcançar alguma autonomia. 

O uso de sites de ambiente móveis em computador é uma das soluções que alguns 

usuários cegos estão buscando para ter acessibilidade. A explicação é que, para serem 

acessados em dispositivos móveis, os sites são desenvolvidos com menos recursos 

multimídias (botões, imagens, flash etc.), que consomem mais banda de internet e restringem 
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a memória do aparelho. Tendo páginas compostas basicamente por textos e links, as versões 

móveis são mais facilmente reconhecidas e vocalizadas pelos leitores de tela. 

Mesmo no ambiente móvel do Facebook, R. não percebeu os objetos de imagens, pois 

não havia descrição. De um modo geral, o entrevistado navegou e conseguiu responder as 

perguntas feitas pelo pesquisador. Observamos, no entanto, que ele demorava muito até 

conseguir achar no site a informação solicitada, o que é uma consequência de as Tecnologias 

Assistivas transformarem os usuários cegos em seres passivos que só conseguem agir após 

receber a informação auditiva da TA.  

Ao ser questionado sobre a demora em obter informação e sobre alguma sugestão de 

melhoria, R. respondeu que não acredita ser possível aprimorar ainda mais as Tecnologias 

Assistivas, pois entende que as limitações atuais decorrem das limitações impostas pela 

própria deficiência. Esse pensamento é reflexo da rápida evolução das TAs para navegação na 

Web, já que há pouco tempo, o número de sites acessíveis era limitado. Sentindo-se satisfeito 

com o quadro atual, o entrevistado acredita que este é o máximo que as Tecnologias 

Assistivas para cegos têm a oferecer.  

Em seguida, foi testada a acessibilidade da versão desktop do Facebook 

(http://www.facebook.com) para que as diferenças fossem observadas. R. teve muita 

dificuldade de navegação. Não conseguiu, por exemplo, utilizar o bate-papo e nem encerrar a 

sessão através do logout, pois não conseguia encontrar o botão correspondente. 

Ao observarmos R., percebemos que a Tecnologia Assistiva facilita muito o seu 

acesso aos sites, mas também o deixa muito passivo, esperando a resposta quando procura 

pelas informações disponíveis. O tempo de retorno da informação é muito maior que o 

despendido por um usuário vidente e a demora é consequência dessa passividade. 

 

*** 

D. é um jovem de 24 anos, estudante de licenciatura em Música na UFS, com cegueira 

total congênita. Aprendeu o Braille aos 9 anos e a assinar com tinta com a professora Maria 

Júlia. Aprendeu também a utilizar a bengala, mas abandonou a prática e hoje, na maioria das 

vezes, é acompanhado pela mãe ao sair. Possui 2 irmãos e 1 irmã, nenhum com deficiência. 

D. utiliza a internet por meio de leitores de tela como o NVDA, DOSVOX e JAWS, 

tendo preferência pelo NVDA, o qual instala sozinho e sem dificuldade. Tem dificuldades 
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para instalar o JAWS e o DOSVOX. Prefere o navegador Mozilla Firefox e utiliza como 

editor de texto o Microsoft Word. 

 

 

Figura 31 – Participante da pesquisa navegando na Web com o uso de TA 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

D. utiliza o SIGAA, Gmail, Hotmail, YouTube, blogs (poucos), Facebook e MSN 

(muito). Quando não consegue navegar em algum site, abandona-o. Ele afirma que os piores 

sites são os públicos e as maiores dificuldades estão em sites de vídeos e aqueles que possuem 

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, 

ou Teste de Turing público completamente automatizado para diferenciação entre 

computadores e humanos).  

Após a entrevista, D. começou a navegar pelo portal da UFS, uma ferramenta que 

pouco utiliza. Na navegação, foram feitas algumas perguntas e solicitadas algumas 

informações que estavam dentro do site, disponíveis para os videntes. Percebeu-se que o 

pesquisado não conseguia achar essas informações, pois estavam inacessíveis para pessoas 

cegas devido à codificação na linguagem de programação JavaScript. Os menus suspensos, 
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gerados nessa linguagem, ficavam invisíveis para os leitores de tela, impossibilitando aos 

deficientes visuais executar alguma opção localizada naquela área. Também havia imagens e 

flash que o pesquisado não conseguia identificar. 

Observamos que a Tecnologia Assistiva não dá um senso de direção dentro do site, 

deixando o deficiente visual sem saber se textos, links e outros objetos da página estão 

localizados acima ou abaixo, à direita ou à esquerda. 

A navegação no SIGAA foi realizada pela opção de acessibilidade. Nota-se que é um 

sistema que possui, basicamente, imagens, links e textos. Esses itens são facilmente 

identificáveis pelos leitores de tela e não deveriam gerar nenhum problema de acesso.  

No entanto, embora D. tivesse afirmado que poderia obter todas as informações com 

facilidade, percebeu-se que teve dificuldade de encontrar o que lhe foi solicitado. Quanto às 

imagens, estas não possuíam nenhuma descrição, o que ocasionou a mudez dos leitores de 

tela.  

Outro problema encontrado foram as opções em abas, construídas também na 

linguagem de programação JavaScript. Quando o usuário seleciona uma destas opções, 

abrem-se vários links que o leitor de tela não consegue identificar de imediato. Ao se 

pressionar a tecla TAB ou a seta para baixo – comando para ler o próximo objeto –, o leitor de 

tela vai para a próxima aba, fazendo com que o usuário fique sem saber o que aconteceu com 

a opção que escolheu. As opções só são lidas depois de se passar por todas as abas, o que faz 

com que o usuário cego fique perdido, sem saber a que área pertence cada informação (Figura 

32). 
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Figura 32 – Menu de abas no SIGAA 
Autor:  Alberto Dantas de Souza 

 

Existe também, no SIGAA, um objeto rotacional de exibição de notícias, que faz com 

que o usuário cego fique desorientado na navegação. Não é uma dificuldade muito grande, 

que leve à inacessibilidade, mas o usuário gasta o dobro ou o triplo do tempo para realizar 

uma operação, comparando-se ao que gastaria se o site fosse desenvolvido de forma 

adequada. 

Os mesmos testes foram feitos na navegação com a opção de acessibilidade desligada 

e não foi percebida nenhuma diferença ou alteração visível no comportamento do SIGAA. 

 

*** 

 

E. é um jovem estudante de Engenharia Civil, que possui visão subnormal congênita 

em ambos os olhos (CID 10 H54.2)30. Tem um total de 13 irmãos, dos quais 50% possuem a 

deficiência e os outros 50% têm a visão normal. Não faz uso de Braille e nenhum outro 

recurso para cegos.  

Utiliza o computador com a TA de ampliador de tela, com fonte 18 ou 20, e entre 

124% e 130% de ampliação. Não possui nenhuma dificuldade e instala seus programas 

sozinho. Normalmente, prefere os sites que possuem informações e notícias. Trabalha com o 

                                                
30 CID: Classificação Internacional de Doenças, publicada pela Organização Mundial da Saúde. 

Menu de Abas 
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Word como editor de texto, não possui dificuldades em navegar na internet e nunca deixou de 

entrar em alguma página por falta de acessibilidade. Observamos que sua experiência de 

navegação foi fácil, principalmente porque E. não utiliza nenhuma Tecnologia Assistiva de 

acesso à Web. 

 

*** 

L. é um jovem graduado em Jornalismo, atualmente cursando uma disciplina de 

mestrado. Nasceu com glaucoma, mas até o ano de 2010 conseguia ver cores e vultos. Hoje, 

possui cegueira total, utiliza bengala e sabe ler em Braille, o que aprendeu durante os 4 anos 

em que frequentou o Instituto Jackson de Serran, com a professora Júlia Maria Santos. Faz 

uso do computador para trabalho, diversão, pesquisa e convívio social.  

Deixou de utilizar o Visual Vision e navega na internet com ajuda dos leitores de tela 

NVDA, DOSVOX e JAWS. Tem preferência pelo NVDA, o qual instala sozinho, sem 

dificuldades. Como navegadores, utiliza o Internet Explorer e o Mozilla Firefox. Seus editores 

de textos são o Edivox, o Microsoft Word, o Write e o Pages. 

Gosta de navegar nas páginas do Terra, Globo Esporte, Futebol Interior, Gmail e nos 

sites de jogos virtuais. Utiliza muito o tato para ler e para manusear equipamentos eletrônicos, 

como computador, celular, rádio etc. Os motivos que o fazem abandonar sites são a falta de 

acessibilidade e a impossibilidade de explorá-los por meio do leitor de tela. Afirma que, em 

alguns, não consegue quase nenhuma navegação, pela presença de flash, CAPTCHA, muitas 

fotos e imagens sem descrição, ou devido ao teclado virtual, como nos sites de serviços 

bancários. 

L. relata que costuma ter dificuldade para acessar certas informações porque, muitas 

vezes, apesar de existir atalho, é preciso passar por todos os objetos da página antes de se 

chegar onde se deseja. Além disso, existem botões que os leitores de tela não conseguem 

identificar e, consequentemente, não vocalizam para o usuário. Como exemplo, cita o grupo 

de discussões do Google. 

 

*** 

R. afirma que os softwares gratuitos não apresentam recursos suficientes para suprir as 

necessidades do usuário cego. No entanto, ao observarmos os entrevistados em suas 
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atividades, pareceu-nos que não existem tantas diferenças entre o desempenho do JAWS 

(pago), utilizado por R., e do NVDA (gratuito), utilizado por D..  

Entretanto, partindo-se do princípio de que o cego tem necessidades e habilidades 

bastante específicas, conclui-se que a maneira como ele enxerga o mundo é também distinta. 

Logo, a percepção do pesquisador, que é vidente, em relação à diferença entre os softwares 

gratuitos e os pagos, pode estar equivocada. Não podemos ser taxativos quanto a esse aspecto 

da comparação, visto que o tema não foi aprofundado e não é objetivo da pesquisa fazê-lo. 

Um fato que ficou claro é que o acesso a páginas Web por meio de tecnologias 

assistivas é muito mais demorado para um usuário cego do que o acesso convencional para 

um usuário vidente, já que o primeiro precisa de um estímulo externo, proporcionado pelo 

leitor de tela, para poder interpretar e reagir, enquanto o último identifica as diversas 

informações do site como um todo, em bloco, de forma quase imediata. 

Por fim, como o deficiente visual utiliza somente o sentido da audição para navegar na 

rede, os leitores de tela, que vocalizam os textos e os objetos de programação, acabam 

estimulando o usuário a desenvolver por meio da prática uma melhor compreensão do som 

produzido pelos sintetizadores de voz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mente que se abre a uma ideia jamais voltará ao seu 
tamanho original. 

Oliver Holmes 

 

Este estudo se propôs a investigar como as Tecnologias Assistivas de acesso à Web 

estão contribuindo para o desenvolvimento educacional autônomo dos estudantes com 

cegueira ou com baixa visão da Universidade Federal de Sergipe. Como elementos da 

investigação, utilizaram-se a análise de documentos, entrevistas semiestruturadas e 

observações filmadas dos pesquisados fazendo uso do computador. 

Dentre as Tecnologias Assistivas existentes, encontram-se as de recursos de 

acessibilidade ao computador, tais como equipamentos de entrada e saída (sintetizadores de 

voz e Braille), auxiliares alternativos de acesso (ponteiras de cabeça, de luz), teclado 

modificado ou alternativo, acionadores, softwares especiais etc. As que mais se destacam para 

o uso da internet são os leitores e os ampliadores de tela. 

Os ampliadores de tela, como o próprio nome diz, aumentam a área em que se 

encontra o ponteiro do mouse, possibilitando que o usuário utilize a visão residual existente 

para ler e navegar. Os leitores de tela vocalizam o texto apresentado através de sintetizadores 

de voz. Foram esses os equipamentos utilizados pelos sujeitos da nossa investigação. 

Na pesquisa com o ampliador de tela, não foi constatado nenhum obstáculo na 

navegação. Notou-se que os alunos com baixa visão utilizam a Web de forma limitada, mas 

independente. Os cegos apresentaram algumas dificuldades no uso da internet por meio dos 

leitores de tela, o que tornava a navegação limitada e dependente. 

No desenvolvimento deste trabalho, a verificação de tais dificuldades no acesso ao 

portal da UFS e ao SIGAA demonstrou que é necessário um olhar mais minucioso e crítico da 

instituição a respeito dos serviços que disponibiliza para os alunos através do site. As 

orientações de prioridade 1 da W3C, mesmo sendo fundamentais e obrigatórias, não são 

cumpridas, bem como os outros princípios. A Universidade Federal de Sergipe precisa 

garantir que sua página Web não cerceie os alunos deficientes e não lhes crie empecilhos no 

uso de algum serviço. Por fim, faz-se necessário compor um grupo de trabalho que dialogue 

com a equipe de desenvolvimento Web da UFS, para que se avalie a acessibilidade digital dos 
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serviços disponíveis, de forma automática e manual, e também a usabilidade e 

comunicabilidade dos sites da instituição. 

A sociedade produz conhecimentos em diversas áreas. É preciso absorvê-los para que 

seja possível, a partir deles, gerar novos conhecimentos, de forma evolutiva e cíclica. Os 

alunos entrevistados, apesar de conhecerem o sistema Braille, não o utilizam, preferindo os 

leitores de tela. Esses estudantes precisam absorver muita informação em pouco tempo e, 

segundo eles, isso não é possível por meio da leitura Braille, já que existe pouquíssima 

produção literária escrita neste sistema. Além disso, a leitura, por ser mais lenta, demanda 

mais tempo por parte dos indivíduos e implica um grande volume de material impresso. Para 

eles, o estudo tem sido possível utilizando a Web com leitores de tela. 

O Braille tem suprido as necessidades educacionais das pessoas cegas de maneira 

satisfatória até o ensino fundamental, pois a quantidade de conhecimento exigida nesse nível é 

pouca e limitada. Já no ensino médio e em cursos de nível superior, o volume de informação 

que o aluno precisa absorver é muito grande e isso exige maior velocidade de leitura. O 

Braille não atende a essa demanda, tanto pela mínima quantidade de livros disponíveis como 

pelo tempo gasto para a leitura nesse sistema. 

De acordo com a Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais – APADEV 

(2013), um cego é capaz de ler, por meio do sistema Braille, até 125 palavras por minuto com 

uma só mão, podendo chegar ao máximo de 250 palavras por minuto se utilizar ambas as 

mãos. A média é de 104 palavras por minuto. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo 

(2012), um leitor sem deficiência consegue ler, em média, entre 150 e 900 palavras por 

minuto. É evidente que o tempo despendido em uma leitura em Braille é muito maior do que 

em uma leitura visual. No entanto, é preciso criar novos métodos e mecanismos para que o 

cego possa absorver conhecimento de maneira análoga à do vidente. 

Percebeu-se também que, embora os leitores de tela e de texto aumentem a velocidade 

de leitura dos cegos, fazem também com que esses indivíduos demorem muito para encontrar 

uma informação específica nos ambientes virtuais, visto que, por serem sintetizadores de voz, 

estão programados para ler todos os campos. Essa situação tem sido aceita porque, até o 

momento, os leitores eletrônicos ainda estão em uma fase inicial de desenvolvimento. 

Futuramente, porém, deverão contar com recursos que aumentem a velocidade de localização 
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e absorção de conhecimento – assim como os videntes desenvolveram técnicas de leitura 

dinâmica como o skimming31 e o scanning 32. 

Para proporcionar mais segurança a alguns sites, foi criada uma funcionalidade 

chamada CAPTCHA, que nada mais é do que um teste de desafio cognitivo para saber se 

quem está utilizando o sistema é uma máquina ou um ser humano. Esta funcionalidade torna a 

página inacessível por meio de leitores de tela, pois somente seres humanos conseguem, até o 

momento, identificar o campo em CAPTCHA. Logo, esta é uma situação em que é 

imprescindível a interferência de uma pessoa vidente para auxiliar o cego. 

Durante a investigação, comprovamos que as TAs de acesso à Web que mais se 

adaptam às necessidades atuais dos cegos são os leitores de tela do iPad33, desenvolvido pela 

Apple34. Em aspectos gerais, a tecnologia utilizada pelos leitores precisa melhorar para que 

não limite tanto os deficientes visuais no processo de interação educacional e social por meio 

de ambientes virtuais.  

Quanto ao nosso objetivo de verificar se os recursos sensoriais – tato e audição – 

auxiliam na navegação, reparamos que os leitores de tela utilizam apenas o sentido da audição 

para orientar o cego. Notou-se também que, na utilização do iPad, que possui tela sensível ao 

toque, os deficientes visuais conseguem ter uma melhor noção de localização dentro do site, 

como as posições acima, abaixo, à direita e à esquerda, o que não acontece no uso de todos os 

demais leitores de tela. Por conta disso, os indivíduos encontram as informações de maneira 

bem mais rápida. 

Concluímos que as atuais Tecnologias Assistivas de acesso à Web precisam melhorar, 

pois limitam o usuário cego ao não permitem a navegação em todas as páginas. Os sites em 

que isso é possível, por sua vez, não proporcionam uma navegação ágil e fácil, assim como 

não fornecem ao cego a noção da posição da tela onde está a informação desejada. 

A respeito da hipótese levantada no início da pesquisa, isto é, de que as Tecnologias 

Assistivas de acesso à Web conseguem satisfazer as necessidades atuais dos cegos, 

promovendo seu desenvolvimento intelectual de forma autônoma, constatamos que ela é 

verdadeira, ainda que essa satisfação não seja plena. Os leitores de tela carecem de melhorias, 

                                                
31 Técnica de mover rapidamente os olhos sobre o texto com o propósito de absorver somente a ideia principal e 

ter uma visão geral do conteúdo. 
32 Técnica de cobrir rapidamente uma grande quantidade de material, a fim de localizar um fato ou informação 

específica. 
33 Nome do tablet produzido pela empresa Apple Inc. 
34 Empresa norte-americana de tecnologia.  
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visto que fazem com que os usuários fiquem passivos e não percebam o site de maneira 

panorâmica, demorando assim a localizar informações e a executar ações.  

Percebemos ainda que existe uma dependência muito grande dos leitores de tela em 

relação ao próprio site, pois, para que funcionem adequadamente, requerem que a codificação 

das páginas siga a normatização. Além disso, os leitores utilizam somente a audição do 

usuário. É necessário que também façam uso de outros sentidos do cego para acelerar o 

processo. 

As tecnologias de acessibilidade para a Web precisariam ser independentes dos sites 

para que fosse cumprido o princípio básico da internet, que é ser acessível por qualquer 

pessoa, a partir de qualquer lugar. No entanto, elas são fortemente dependentes de padrões 

ainda não adotados pela maioria dos sites. 

Em suma, entendemos que esta pesquisa contribuiu para mostrar que as TAs de acesso 

à Web ajudam o cego ou deficiente visual a ampliar sua bagagem intelectual e ter sua 

cidadania respeitada. Concluímos que as Tecnologias Assistivas estão possibilitando o uso da 

internet por meio dos ampliadores e leitores de tela, e que os alunos com baixa visão utilizam 

a Web com independência. Já os cegos ainda são muito dependentes de ferramentas e padrões, 

e mesmo os que têm relativa independência possuem dificuldades.  

Por fim, os principais empecilhos encontrados pelos pesquisados ao acessar sites da 

Web foram: 

 

a) Sites inacessíveis aos leitores de tela; 

b) Imagens sem descrição, que provocam a mudez, isto é, um vazio de informação; 

c) A existência de CAPTCHAs, que também faz com que os leitores de tela fiquem 
mudos. A forma auditiva dos CAPTCHAs é incompreensível para os cegos; 

d) Tempo de busca. O tempo de busca das informações é grande, pois estas não são 
sistematizadas. Tal problema seria sanado facilmente com a quadriculação, que 
diminuiria o tempo de busca em 75%; 

e) Desconhecimento da norma. Existe uma norma de acessibilidade produzida pela 
W3C. Se o técnico desconhece a norma, não existe acessibilidade, o que torna os 
softwares de leitura de tela ineficientes; 

f) Localização da informação. Os leitores de tela não permitem, ao usuário cego, 
selecionar a localização da informação pretendida (acima, abaixo, à direita, à 
esquerda); 

g) Desconformidades. Os sites da UFS, quando submetidos aos validadores, 
apresentaram diversas desconformidades nos três níveis de acessibilidade. Dentre 
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elas, destacamos a programação em JavaScript e a existência de imagens sem 
descrição.  

 

A pesquisa não se esgota aqui. Este estudo foi o início de um futuro projeto de TA 

para pessoas com cegueira e surdo-cegueira. Buscaremos, por meio das TIC, desenvolver 

tecnologias que reduzam ao máximo as barreiras da deficiência. 

Nosso sentimento é de alegria quando percebemos que chegamos ao final da pesquisa 

e superamos todos os obstáculos. Felicidade é o que sentimos quando cogitamos a 

possibilidade de que nosso trabalho ajude outras pessoas. Desejamos continuar nesse mesmo 

caminho, tendo como meta de vida a construção de TAs de alta tecnologia para as diversas 

deficiências. 

Finalmente, é revigorante compreender tudo que foi estudado e vislumbrar uma nova 

Tecnologia Assistiva de acesso à Web, que, por meio de novos conceitos, venha a superar as 

dificuldades encontradas nas tecnologias atuais. E é com entusiasmo que nos voltamos para 

mundo e disponibilizamos o conhecimento adquirido. 
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APÊNDICE A – Desenho do Leitor Braille 
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APÊNDICE B – Ofício para o DEAPE 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Prezado (a) participante: 
 
Sou estudante de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), do curso de Mestrado em 

Educação. Estou realizando uma pesquisa sob supervisão da professora Dr.ª Verônica dos Reis Mariano Souza, 

cujo objetivo é Avaliar como as tecnologias assistivas de acesso à Web estão contribuindo no 

desenvolvimento e na autonomia intelectual educacional dos deficientes visuais da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS). 

Sua participação envolve: observação no uso do computador, que será filmada; entrevista, que será 

gravada, e questionário. 

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de continuar 

em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão 

omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo para a 

compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador fone 79-8822-3790 

ou pela entidade responsável – Núcleo de Pesquisa em Educação NPGED da UFS, fone 3320 3345. 

Atenciosamente 

 

________________________________ 
Alberto Dantas de Souza 
Matrícula: 201211000534 

____________________________ 
Local e data 

 

__________________________________________________ 
Profª Dr.ª Verônica dos Reis Mariano Souza 
Matrícula: 
 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de 
consentimento. 

 

_____________________________ 
Nome e assinatura do participante 

______________________________ 
Local e data 
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APÊNDICE D – TCLE de R. 
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APÊNDICE E – TCLE de D. 
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APÊNDICE F – TCLE de L. 
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APÊNDICE G – Questionário de Identificação 
 
1. Identificação da pessoa 
1.1. Nome: _____________________________________ 
1.2. Dt. Nasc: ___________________ 
1.3. Gênero: (  ) Feminino  (  ) Masculino  (  ) Não Informado 
1.4. Endereço: __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
1.5. Curso: _________________________ 
 
2.Identificação da deficiência 
1.4. Qual a deficiência visual? 
1.5. Acuidade visual: 
1.6. Desde quando tem o problema visual? 
 
2.Identificando as habilidades – Mobilidade, leitura e escrita 
2.1.Sabe ler em braille? 
2.2.Aprendeu com quantos anos? 
2.3.Sabe assinar? 
2.3.1.Aprendeu onde? 
2.4.Utiliza bengala? 
2.5.Utiliza computador? 
2.5.1.Utiliza desde quantos anos? 
2.6.Possui computador em casa? 
2.7.Você utiliza muito o tato? 
 
3.Identificando cenário familiar 
3.1.É filho único? 
3.2.Quantos irmãos? 
 
4.Identificando o conhecimento em TIC 
4.1.Quais tipos de programa que utiliza para acessar computador? 
4.2.Instala o programa sozinho? 
4.2.1.Tem dificuldade na instalação? 
4.3.Utiliza a internet? 
4.3.1.Se sim qual o browser que utiliza para navegação? 
4.3.2.Tem algum motivo por utilizar esse browser? 
4.3.3.Quais os tipos de programas (leitor de tela) que utiliza para acessar internet? 
4.4.Quais os sites que gosta de navegar? 
4.5.Tem sites que você não consegue navegar? 
4.6.Quais os motivos que você desiste de navegar em um site? 
4.7.Utiliza algum editor de texto? 
4.8.Teclado em Braille é necessário?  
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APÊNDICE H – Entrevista 

 

1.Navegando na Web 
1.1.Quais sites que navega normalmente? 

1.2.Quais dificuldades você sente ao navegar? 

1.3.Quais endereços que não conseguiu navegar? 

1.4.Quais os seus maiores obstáculos na navegação da Web? 

1.5.O que você propõe para melhorar a navegação? 

1.6.Quais as adaptações você fez ou utilizou para navegar na Web? 

1.7.Desenvolveu algum dos seus sentidos para navegar melhor? 

1.8.As tecnologias assistivas de acesso à Web são adequadas no desenvolvimento 
1.9.intelectual e da autonomia para os deficientes visuais? 

1.10.Como as tecnologias assistivas de acesso à Web estão ajudando os DV atualmente? 

1.11.Quais as dificuldades encontradas? Quais as dificuldades mais comuns? 

1.12.O que fazer quando não consegue acessar uma página na Web? 

1.13.O que fazer com as páginas e textos em outros idiomas? 

1.14.Sente dificuldade com a CAPTCHA? As TAs ajudam com os CAPTCHAs? O quando 
aparece o CAPTCHA? 

1.15.As páginas da UA – Universidade Aberta – estão preparadas para atender o DV 
através dos softwares de acessibilidade? 

1.16.As páginas governamentais atende os dispositivos da legislação que diz que todos os 
sítios públicos precisam ter acessibilidade web? 

2.Navegando no PORTAL DA UFS 
1.17.Relate as dificuldades de pegar as notícias da UFS no PORTAL DA UFS. 

1.18.Relate a experiência de pegar informações ou solicitar serviços no PORTAL DA UFS 

3.Navegando no SIGAA 
1.19.Relate a experiência que teve de fazer a matrícula no SIGAA. 

1.20.Relate a experiência de pegar as notas no SIGAA. 

4.Navegando nas REDES SOCIAIS 
1.21.Quais redes sociais participa?  

1.22.Quais dificuldade que possui nas redes sociais que participa? 

1.23.Relate as suas experiências com as redes sociais. 

5.Lendo e enviando e-Mail 
1.24.Quais e-mail possui? 

1.25.Quais dificuldades que possui nos e-mail? 

1.26.Relate as suas experiências com os e-mails. 
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APÊNDICE I – Questionário de Estrutura dos Profissionais da UFS 
 
 
1. Quantos profissionais trabalham na construção do site da UFS? Quais as suas formações? 
 
2. Quantos os profissionais envolvidos na construção do site da UFS? Quais possuem 
conhecimento de tecnologia assistiva? 
 
3. Quais as necessidades especiais que o site da UFS atende? 
 
4. Quais as reclamações relacionadas a acessibilidade são feitas ao site da UFS? 
 
5. Qual a estimativa de uso com por pessoas com necessidades especiais? 
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APÊNDICE J – Questionário para os profissionais que desenvolvem o site 
da UFS 
 
1. Qual o seu nome?  
 
2. Qual a sua formação profissional? 
 
3. Quais as linguagens de programação que conhece? 
 
4. Qual o conhecimento em tecnologia assistiva que possui? 
 
5. Quais linguagens utiliza na construção do site? Utiliza JAVASCRIPT e CSS na construção 
do site? 
 
6. Qual o custo para fazer um site sem ACESSIBILIDADE? Qual o custo para fazer um site 
que um cego utilize? 
 
7. Tem necessidade de fazer site para CEGO? Como fazer o site para que uma pessoa cega 
consiga acessar? 
 
8. Qual a deficiência que gera maior dificuldade para ser atendida na construção do site? 
 
9.Conhece as Recomendações de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 da W3C?  
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APÊNDICE K – Questionários Respondidos 
 

QUESTIONÁRIO IDENTIFICADOR  
 
Identificação 
Nome: DDD Santos de Oliveira 
Dt. Nasc: 16/10/1989 
Curso: Licenciatura em Música 
Acuidade visual: Cegueira total. Congênita 
Qual a deficiência visual? Cegueira 
Desde quando tem o problema visual? Nasceu cego de um olho e com glaucoma no outro 
olho 
Sabe ler em braille? Sabe.  
Aprendeu com quantos anos? 9 anos. Professora Maria Júlia.  
Sabe assinar? Sim  
Aprendeu onde? Professora Júlia. 
Utiliza bengala? Aprendeu, mas deixou de utilizar.  
Utiliza computador? Sim.  
Utiliza desde quantos anos? 18 anos.  
Possui computador em casa? Sim 
É filho único? NÃO.  
Quantos irmãos? 2 irmãos e 1 irmã. 
Quais tipos de programa que utiliza para acessar computador? NVDA. Dosvox. Jaws. 
Utiliza a internet? SIM 
Se sim qual o browser que utiliza para navegação? Utiliza Mozilla Firefox.  
Tem algum motivo por utilizar esse browser? Costume.  
Quais os tipos de programas (leitor de tela) que utiliza para acessar internet? NVDA 
Instala o programa sozinho? NVDA instala sozinho.  
Tem dificuldade na instalação? Jaws e Dosvox. 
Quais os sites que gosta de navegar? Gmail, Hotmail, YouTube, blogs (pouco), Facebook 
(pouco), MSN (muito) 
Tem sites que você não consegue navegar? Tem. Quanto não consegue navegar abandona. 
Os sites públicos são os piores.  
Por quais motivos você desiste de navegar em um site? Chaves para download (CAPCHA). 
Sites para assistir vídeos.  
Você utiliza muito o tato? Sim.  
Teclado em braille é desnecessário. 
Utiliza algum editor de texto? Office. 
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QUESTIONÁRIO IDENTIFICADOR  
 
Identificação 
Nome: Robson de Santana de Guidice 
Dt. Nasc: 20/04/1978 
Curso: Direito 
Acuidade visual: Cegueira total adquirida 
Qual a deficiência visual? Cegueira 
Desde quando tem o problema visual? Acidente doméstico. Aconteceu com 15 anos, 
brincando. 
Sabe ler em braille? Sabe.  
Aprendeu com quantos anos? 25anos. Cap. Centro de Apoio Pedagógico para deficientes 
visuais. 
Sabe assinar? Sim  
Aprendeu onde? CAP 
Utiliza bengala? SIM. 5 anos 
Utiliza computador? SIM. 
Utiliza desde quantos anos? 5 anos.  
Possui computador em casa? Sim 
É filho único? NÃO.  
Quantos irmãos?3 irmãs. 
Quais tipos de programa que utiliza para acessar computador? Dosvox. NVDA. Jaws. 
Utiliza a internet? SIM 
Se sim qual o browser que utiliza para navegação? Utiliza Internet Explorer e Mozilla 
Firefox.  
Tem algum motivo por utilizar esse browser? Costume.  
Quais os tipos de programas (leitor de tela) que utiliza para acessar internet? Os 3 
citados 
Instala o programa sozinho? Sim, instala sozinho.  
Tem dificuldade na instalação? Não 
Quais os sites que gosta de navegar? UFS, G1, Estadão, Folha de São Paulo, El País, El 
Mundo, Google. 
Tem sites que você não consegue navegar? Sim, existe. Quanto não consegue navegar? 
Busca alternativa. 
Os piores sites para navegar? Privados.  
Por quais motivos você desiste de navegar em um site? Acessibilidade. Site com estrutura 
com bastante flash, animações. 
Você utiliza muito o tato? Sim.  
Teclado em braille é desnecessário? Não. 
Utiliza algum editor de texto? Word, Edivox. 
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QUESTIONÁRIO IDENTIFICADOR  
 
Identificação 
Nome: Eziel Oliveira 
Dt. Nasc: 19/02/79 
Curso: Engenharia Civil. 
Acuidade visual: Visão subnormal. CID 10 - H54.2. Congênita 
Qual a deficiência visual?  
Desde quando tem o problema visual? Desde criança 
Sabe ler em braille? NÃO 
Aprendeu com quantos anos?  
Utiliza ampliação de fontes?  
Sabe assinar? SIM 
Aprendeu onde?  
Utiliza bengala? NÃO 
Utiliza computador? SIM 
Utiliza desde quantos anos?  
Possui computador em casa? SIM 
É filho único? NÃO. 
Quantos irmãos? 13 irmãos 
50 por cento utiliza, e cinquenta por cento tem a visão normal 
Quais tipos de programa que utiliza para acessar computador? Ampliador de tela. 
Utiliza a internet? Sim 
Se sim qual o browser que utiliza para navegação? Chrome 
Tem algum motivo por utilizar esse browser? Agilidade. 
Quais os tipos de programas (leitor de tela/ampliador de tela) que utiliza para acessar 
internet? Fontes 18 ou 20. 125 ou 130% 
Instala o programa sozinho? SIM 
Tem dificuldade na instalação? NÃO 
Quais os sites que gosta de navegar? Informações 
Tem sites que você não consegue navegar? NÃO 
Por quais motivos você desiste de navegar em um site?  
Você utiliza muito o tato?  
Utiliza algum editor de texto? Word 



142 
 

 

QUESTIONÁRIO IDENTIFICADOR  
 
Identificação 
Nome: Lucas Aribé Alves 
Dt. Nasc: 21-05-1986 
Curso: Jornalismo (Unit) e Disciplina isolada de mestrado 
Acuidade visual: Hoje em dia é cegueira total. Congênita. Progressiva. Cores e vultos até 
2010. Devido ao glaucoma. 
Qual a deficiência visual? Glaucoma. Cegueira total. 
Desde quando tem o problema visual? Desde o nascimento. 
Sabe ler em braille? Sim 
Aprendeu com quantos anos? 4 anos 
Utiliza ampliação de fontes? Não 
Sabe assinar? Sim 
Aprendeu onde? Instituto Jackson de Serran, com a professora Júlia Maria Santos 
Utiliza bengala? Sim 
Utiliza computador? Sim 
Utiliza mais para que? Trabalho, diversão, pesquisa, convívio social. 
Utiliza desde quantos anos? 10 ou 11 anos 
Possui computador em casa? Sim 
É filho único? Hoje é. 
Quantos irmãos? 1 irmã. 
Quantos apresentam o mesmo problema? Nenhum 
Quais tipos de programa que utiliza para acessar computador? Dosvox, Jaws, NVDA, 
Não usa mais o Visual-Vision. 
Utiliza a internet? Sim 
Se sim qual o browser que utiliza para navegação? Internet Explorer e Mozilla Firefox 
Tem algum motivo por utilizar esse browser? Não. Foi somente o costume. 
Quais os tipos de programas (leitor de tela/ampliador de tela) que utiliza para acessar 
internet? NVDA 
Instala o programa sozinho? SIM 
Tem dificuldade na instalação? NÃO 
Quais os sites que gosta de navegar? Terra, Globo Esporte, Futebol Interior, Gmail, sites de 
jogos virtuais.  
Tem sites que você não consegue navegar? Tem alguns que não consegue quase nada. Sites 
que trabalham muito com flash, site que tem aqueles CAPTCHA, muitos sites com fotos e 
imagens sem descrição, site com teclado virtual (bancos). 
Quais os motivos que você desiste de navegar em um site? Falta de acessibilidade e 
também a impossibilidade de que possa explorar através do leitor de tela. Sites que não dão 
acesso via leitor de tela. 
Nas pesquisas que faz no site (Google), tem muitos sites que ao entrar não tem respostas? É 
raro acontecer. 
Você utiliza muito o tato? Sim 
Como você mais utiliza o tato? Mais para lê e para manusear os equipamentos (computador, 
celular, rádio etc.) 
Utiliza algum editor de texto? Sim. Edivox (Dosvox), Word com leitor de tela, Write com 
leitor de tela e o do iPhone (Pages) 
Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar para poder navegar bem na internet? 
Apesar de navegar existe uma dificuldade das informações estarem muito longe de onde está, 
muitas vezes precisa passar por todos os objetos para até chegar onde deseja. Antigamente 
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não existia atalhos, agora já existe atalho para o próximo link, para o link anterior, lista 
cabeçalho, campo de edição, frame, mas precisa pressionar a tecla de tabulação para ir para o 
próximo e etc.  
Existe algum botão que fica mudo? Às vezes diz botão e não diz o que é. No group do 
Google tem uma página. Esse novo layout para o cego é horrível. Fala botão e não diz o que 
é. 
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APÊNDICE L – Entrevista com R. 
 

Entrevistador: Tem algumas perguntas que vou fazer algumas 
perguntas para você e depois gostaria de ver você trabalhando na 
internet, navegando, no seu dia a dia, certo. 
A primeira pergunta é: Quais sites que você navega 
normalmente, no seu dia a dia?  
R: Acesso os sites mais sociais, sites do governo (planalto ponto 
gov), facebook, o site de publicações direcionado ao universo 
jurídico, jus navigandi, Agência Brasil, jornais online como 
folha de São Paulo, estadão, El País, El Mundo. São esses sites 
que navego com uma certa frequência, claro que tem outros. 
Entrevistador:  Quais dificuldades você sente ao navegar?  
R: Esses sites citados não oferecem dificuldades, os sites tem 
uma estrutura que apresenta acessibilidade, digamos assim aos 
leitores de tela que eu utilizo. É claro que o Estadão, G1 da 
Globo eles oferecem eu ter acesso ao conteúdo, só que eu acho o 
site, página bem pesadas, mas isso não interfere de forma 
negativa ao meu acesso não. Às vezes quando se vai efetuar um 
download do sites fora esses citados, que a estrutura do site 
oferecem alguma dificuldades, mas em geral não me oferece 
problemas não. 
Entrevistador: Mas você já teve dificuldades ao navegar a essa 
situação.  
R: Sim essa questão quando em download. Bloqueado por 
código, inserir, código visual. Diria até que, recordando agora, 
dificuldade na navegação, na criação de e-mail do endereço 
eletrônico, principalmente quando meus alunos me pedem, que 
eu crie algum e-mail. No formulário, o campo lá do formulário é 
necessário se preencher com aquela codificação. Claro que esses 
serviços oferecem o áudio do código. Só que o áudio é muito 
ruim. O da Hotmail é horrível, é péssimo. É necessário chamar 
alguém que enxergue para fazer a leitura do código, que são as 
letrinhas. Eu ouvi o áudio e não obtive sucesso não. Só que isso 
representa na parte do Hotmail, Gmail, Yahoo repito, na criação 
de e-mail 
Entrevistador: Você sentiu essa dificuldade, mas você teve 
algum site que você não conseguiu navegar. Que você entrou, 
fez alguma pesquisa no Google, mas não conseguiu navegar? 
R: Não. Ainda não. 
Entrevistador: Quais são os seus maiores obstáculos na 
navegação da Web? 
R: Olha, piores dificuldades, dificuldade, não sei se é devido ao 
meu uso frequente de acesso, experiente, de navegação, tipo 
assim, até o momento não tive uma situação maior, sentei para 
acessar uma pesquisa, ele me apresentou um determinado 
estado, uma dificuldade, a ponto de fazer desistir da pesquisa, 
em razão desse obstáculo, não. No momento não. 
Entrevistador: Então por exemplo, aqueles CAPTCHA, você 
nunca teve problema com eles? 
R: Essa questão é exatamente quando vai proceder um 
download. Download que. É claro, a um serviço, um aplicativo 
na verdade, auxilia inclusive nessa questão, que é o Web, 
Webzoom fora o engano. Você faz um cadastro e um serviço, 
que quando você acessa um site que aparece essa codificação, 
você clica no comando copiar e colar, esse aplicativo não 
automaticamente copia esse código, você informa o campo 
download propriamente dito, você consegue copiar sem muita 
dificuldade. Agora, sem esse aplicativo, Webzoom, eu diria ser 
impossível uma pessoa cega dá o valor onde apareçam, apareça 
esse código. Como eu diria anteriormente, eles também presente 
na criação de e-mail. 
Entrevistador: Você disse que não tem obstáculo pra você. Se 
não tem obstáculo então a Web esta boa pra você. Você não teria 
uma proposta de melhoria de alguma coisa? 
R: A questão dos ..., os obstáculos eu diria assim, absurdos, 
especialmente nos sites que mencionei a pouco, eles não me 
oferecem esses problemas. Eu restringiria o meu comentário 
nesse sentido, se eu ampliar ao universo web, e emitir opinião 
geral, eu não conheço outros sites que me tenham oferecidos 
obstáculos. Por exemplo, para citar como obstáculo que ainda 
percebo em um determinado programa, o site do facebook, na 
página principal. Existem duas páginas no face a móvel e a outra 
a principal. A principal por exemplo para você sair do face, 

localizar o botão sair, em um determinado programa ele não lê. 
Se tiver navegando com esse programa que oferece essa 
limitação, eu preciso chamar alguém para clicar no botão sair, 
nessa página principal do Face. Mas em outros sites que me 
tenha deixado, impedido, de acessar, não. Não me recordo. 
Entrevistador: Você navega na internet. Você fez ou utilizou 
algum tipo de adaptação para poder navegar na Web? 
R: Se é que podemos chamar de adaptação, pra eu ter acesso a 
internet, você sabe que utilizo o recurso de leitores de tela. 
NVDA, Jaws ou Dosvox. 
Entrevistador: E hoje você usa o qual exatamente? O que é 
você tem desses? 
R: Com mais frequência o NVDA e o Jaws. O Dosvox, não 
utilizo com frequência na Web. 
Entrevistador: O NVDA é gratuito, não é? O Jaws não? 
R: Isso 
Entrevistador: Normalmente quando a gente perde a visão, 
perde um dos sentidos, a gente tende a ampliar um outro, por 
exemplo quando a pessoa fica cega, ela tende a ampliar a 
audição. Essa é uma pesquisa de Vygotsky. Eu queria saber se 
aconteceu isso com você. Se você desenvolveu algum sentido. 
R: Eu sempre faço uma observação nesse sentido. Porque de fato 
essa é a ideia geral. Há a pessoa não enxerga, ela ouve melhor do 
que as demais pessoas. Observe que isso é relativo. Na minha 
opinião isso é relativo. Eu já li uma pesquisa, não lembro, só 
lembro que era um casal de cientista do Canadá, fez essa 
pesquisa para aferir exatamente essa questão. E foi constatado 
que as pessoas que nascem cegas ou pedem a visão até os 2,3 ou 
4 anos de idade elas tendem de fato a desenvolverem mais a 
audição, entretanto as pessoas que perdem a visão na 
adolescência ou na fase adulta, esse quadro não apresenta 
alteração, quadro da audição. Segundo essa pesquisa. 
Aplicando a minha realidade, meu dia a dia, como eu perdi a 
minha visão na adolescência. Sinceramente eu acho. Hoje eu 
ouço muito, mais ou melhor do que antes de perder a visão? O 
que acontece na verdade é a analisação da sua concentração. Vai 
depender do seu foco de concentração. Quantas vezes, as vezes, 
sentado em algum local, estudando ou fazendo alguma atividade, 
concentrado em uma determinada atividade e alguém me chama, 
eu não ouço. Às vezes as pessoas necessária se aproximar de 
mim para chamar a minha atenção. Se eu escutasse de forma 
superior aos demais, penso eu, seria uma regra eu ouvir.  
Entrevistador: Esquecendo o sentido da audição, você 
desenvolveu outro sentido? 
R: Sim, para a leitura Braille. 
Entrevistador: E com relação de navegar na internet? 
R: No sentido de ter adquirido alguma habilidade? 
Entrevistador: Sim 
R: Passei por um processo.... Não desenvolvi nenhum sentido 
para navegar na internet. 
Entrevistador: As tecnologias assistivas de acesso à Web esta te 
ajudando atualmente ou elas precisam melhorar um pouco? Esta 
ajudando? 
R: A questão do auxílio de tecnologias, tem sido decisivo, 
imprescindível para o meu desenvolvimento intelectual, também 
nas minhas atividades cotidianas com relação ao trabalho, pois 
sem essas ferramentas certamente eu diria que meu nível de 
desenvolvimento não teria atingido o nível que tenho hoje, tanto 
no ambiente de trabalho, porque trabalho com isso, tecnologia 
assistiva, tanto no aspecto acadêmico senão fosse a TA mais um 
eu que não estaria caminhando, porque se a gente entender o 
sistema Braille, uma espécie de tecnologia assistiva, no 
universo superior acadêmico ele não me ofereceria o suporte 
necessário para eu me manter ou desenvolver dentro desse 
nível superior. Repito se nós entendermos o sistema Braille 
como uma espécie de tecnologia assistiva, ele oferece restrições, 
limitações. Já chegando a tecnologia de softwares são 
imprescindíveis. O auxílio, suporte que essa tecnologia me 
oferece, sem ele, não sei se as coisas seriam conseguiria avançar, 
não. 
Entrevistador: E quais seriam as dificuldades encontradas no 
software que você percebeu ou as dificuldades mais comuns? 
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R: Inicialmente se a gente pensar nos softwares mais 
desenvolvidos no mercado ou no aspecto econômico é um 
problema, porque os softwares que oferecem uma qualidade 
melhor para se trabalhar com ele, economicamente, foge um 
pouco a realidade. Mas tem os gratuitos. 
Nem sempre os gratuitos oferecem uma qualidade interessante. 
Por exemplo os aplicativos de síntese de voz. Os gratuitos a 
qualidade bem, bem insignificante.  
O aspecto econômico se apresenta como, eu não diria a maior ou 
melhor uma das maiores eu classificaria como a maior. 
Entrevistador: E essa seria a mais comum. 
R: Eu diria que essa eu colocaria no topo. As funcionalidades do 
aplicativos, dos softwares e leitores de tela, o que me recordo 
naquele momento, que ainda é bem elementar, no sentido de 
PowerPoint, Se o cego quiser trabalhar com esse recurso ele 
ainda encontra dificuldade  
Entrevistador: Então o PowerPoint apresenta dificuldade para 
leitores de tela. 
R: Sim. Tanto conversão do slide quanto na leitura do conteúdo. 
Agora ela utiliza, sim. Mas com certas limitações. Esta 
ocorrendo melhorias? Está. Lentamente? Está. Mas hoje pra 
usuário cego, para ele resolver criar slide para uma palestra. Que 
legal, vou sentar de forma tranquila. Não acontece. Ainda 
encontra algumas limitações. Aqui, ali, você encontra alguns 
usuários que recorre a esses recursos mas sofrível. 
Entrevistador: Tem uma outra pergunta aqui, que irei pular. O 
que você faz quando não consegue acessar uma página web. Mas 
você disse, que nunca sofreu essa dificuldade. 
R: Quando isso acontece, né. Você recorre alguém para auxiliar. 
Entrevistador: Você já fez isso? 
R: Já. 
Entrevistador: O que fazer com as páginas de texto que estão 
em outros idiomas? 
R: A depender do leitor de tela utilizado por exemplo o NVDA, 
Jaws eles trazem uma configuração de idioma e o usuário pode 
alterar a configuração de idioma, pra ter acesso aquele conteúdo. 
Esses dois leitores de tela já suportam alguns idiomas. 
Entrevistador: Você esta em uma página que esta em língua 
portuguesa. Tem um link que mandou para uma página em 
espanhol. O software faz essa identificação,  
R: Na sequência da leitura, por exemplo o espanhol, se for o 
caso fará uma leitura como se fosse em português. 
Entrevistador: Aí, você tem que perceber. Então no caso 
quando tem outro idioma, você vai ouvir, vai dizer, aí não é 
português, vai perceber e vai mudar o idioma? 
R: Sim. Altera para o idioma da página 
Entrevistador. Você já teve dificuldade de perceber qual era o 
idioma? Passando de link para o outro? 
Esses dois especificamente o espanhol e o inglês, não. Talvez 
pelo fato de ter estudado o espanhol um certo domínio da língua, 
pelo fato de estar estudando o inglês. Um aspecto interessante é 
o seguinte, quando falo que eu não tenho essa ou aquela 
dificuldade é interessante deixar bem evidenciado que, não deve 
ser visto como um critério comum. Há RRR disse no 
depoimento que não tem problemas de navegação. Essa regra se 
aplica a todos? Não. Cada um pode ter uma visão diferenciada. 
Cada usuário pode ter uma dificuldade que eu não tenho.  
Entrevistador: No momento de fazer esse reconhecimento de 
idioma você não tem essa dificuldade no inglês e no espanhol, 
pode ser que tenha outra? 
R: Sim 
Entrevistador: Voltando aos CAPTCHA, os CAPTCHAs são 
aquelas imagens que têm um texto, que é para saber se quem tá 
executando é um homem ou uma máquina. É isso? 
R: Até hoje não entendi o sentido daquilo.  
Entrevistador: Não entendeu não? É o seguinte: Eu posso fazer 
um programinha para procurar o endereço das pessoas. Por 
exemplo, tem um site que pede o seu CPF e dá o seu nome e o 
seu endereço. Eu poderia fazer um programinha, esse 
programinha iria gerar CPF aleatórios iria botar no site e 
pegando a informação, botando no site, pegando a informação, 
botando no site, pegando a informação. Certo. Aí, você tem os 
CAPTCHAs certo, porque hoje os programas não conseguem 
entender o que tem no CAPTCHA. É por isso que existe os 
CAPTCHAs. 
R: É uma forma de segurança? 

Entrevistador: Não, é uma forma de identificar se é uma pessoa 
que esta digitando, ou se é um programa que esta gerando 
aleatoriamente a informação. 
R: Entendi. 
Entrevistador: Porque eu poderia fazer um programa na receita 
federal onde tem CPF, aí eu saia colocando o CPF de todo 
mundo, gerando, 0001, 0002, 0003, porque o programa faz isso 
rapidinho, aí a ele ira botar o site da receita e pegar a informação 
e guardava dessas pessoas. Por isso eles colocam essa imagem, o 
programa quando chega na imagem não consegue entender o que 
esta escrito ali e para. 
O que eu pergunta é: Você sente dificuldade em sites que tem os 
CAPTCHAs? 
R: Sim 
Entrevistador:  Hoje tem algum leitor de tela que ajuda com os 
CAPTCHAs? 
R: Não. 
Entrevistador: No caso, quando aparece algum CAPTCHA o 
que você faz?  
R: Se eu tiver o aplicativo Webvisum, instalado. Ele interage 
com o Mozila Firefox. É um serviço, faz um cadastro no site e 
disponibiliza essa extensão. Ele permite copiar e colar os 
CAPTCHAs. Quando não, é necessário chamar, quando não 
disponho, não instalei, é necessário chamar alguém para me 
auxiliar. 
Entrevistador: Agora eu pergunto: você já teve algum acesso a 
Universidade Aberta? Em EaD? 
R: Não. 
Entrevista: As páginas de governo que você navega, ela atende 
todos os dispositivos da legislação que diz que todos os sites 
públicos eles precisam ter acessibilidade. 
R: Os que eu tenho navegado até hoje, de forma particular, ao 
leitor de tela eles tem oferecidos essa acessibilidade. 
Entrevista: E as imagens que normalmente os sites têm você 
leem com tranquilidade? 
R: hã 
Entrevista: Porque você disse que você entrou no site oficial do 
governo, e lá tem imagem. Aí, você consegue visualizar todas as 
imagens com tranquilidade? Todas as imagens são visíveis? 
R: A questão da descrição das imagens, eu tinha notado, que, 
aqui ali, já oferece alguma forma de descrição. Não sei se seria a 
descrição completa.  
Entrevistador: Você está dizendo que não tem uma descrição 
ampla. A descrição ainda é limitada?  
R: Veja. Eu ainda não fiz ainda um parâmetro. Tipo assim, 
chamar alguém que enxergue para olhar a imagem e eu comparo 
com o que está escrito. 
Entrevistador:  Todos tem uma descrição de imagem? 
R: Os que foram acessados, de forma básica, sim. Entendeu. 
Não sei também pelo fato de  
Entrevistador:  Lê mais os textos 
R: Sim. Exatamente, ir diretamente para aquele conteúdo 
específico, por isso sou um tanto cauteloso nessas informações, 
não chego generalizar. Vou direto ao aquele conteúdo 
específico. Eu não sento, agora vou explorar o site, a estrutura 
do site. Eu não fiz até hoje. Vou sentar explorar para conhecer a 
acessibilidade nesse site.  
Entrevistador: Vamos agora para o portal da UFS. Relate as 
suas dificuldades de pegar notícias do portal da UFS.  
R: Dentro do portal da UFS, as vezes que eu acessei, e tive 
acesso ao conteúdo das notícias, a própria estrutura do portal, 
por exemplo, dentro dessa estrutura pensando em SIGAA ou 
SIPAC. Já apresentaram melhorias significativas de 2012 pra cá. 
Porque antes do SIGAA, por exemplo a dificuldade de acessar a 
minhas notas, minha grade, não conseguia. Não pelo conteúdo. 
O conteúdo é que esta inacessível, não era exatamente o 
conteúdo, mas o link o botão que tinha que clicar e tinha que 
abrir. Antes não tinha. Eu tinha essa dificuldade depois do 
SIGAA por exemplo no SIGAA tem duas opções, a página entre 
aspas, a normal e um link que direciona de forma específica 
acessibilidade. Através desse link direcionado eu tenho 
navegado de forma tranquila. Eu tenho navegado as minhas 
notas, as turmas virtuais, os horários, em fim. No SIPAC por 
exemplo pra você preencher, gerar a GRU, os créditos para o 
restaurante. Eu procedo sozinho, sem o auxílio de pessoas. O site 
me oferece essa acessibilidade, sem problema sem dificuldades.
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APÊNDICE M – Diálogo com D. durante a navegação 
 
A: DDD, eu queria inicialmente que você entrasse no site da 
UFS, no portal www.ufs.br. 
D: Não navego neste site, mas já entrei nele, pois o SIGAA me 
joga às vezes para olhar algumas coisas, agora que estou me 
lembrando dele. O que você quer? 
A: eu quero que você navegue normalmente e fale para mim o 
que você está percebendo do site, quais dificuldades que está 
sentindo no site ou se para você está totalmente tranquilo e quero 
que você me descreva o que percebe. 
D: estou percebendo que tem um bocado de página que eu já 
entrei aqui. Quer que eu procure algo específico? 
A: não, quero que você descreva o que está percebendo do site 
como um todo. 
D: está difícil vocês entenderem? Tá muito rápido, né? 
A: não, estou achando até mais fácil do que o de RRR, pois ele 
usa o JAWS. 
D: é que o JAWS é bem mais rápido. E é o pago. E este aqui eu 
acho bem melhor e uso este. Sinceramente... este programa aqui 
eu não preciso instalar ele no computador, eu uso direto no 
pendrive em qualquer que eu computador que eu vá acessar, 
independentemente do Windows. Diga ai onde você quer que eu 
chegue. Estou vendo aqui as notícias. 
A: eu gostaria que você entrasse na pós graduação e que você 
imprima uma guia da GRU, faça um cadastro de estagiário 
D:onde tem? 
A: está aí na página. Faça um cadastro de estagiário. Você 
consegue? 
D: onde é? 
A: bem, está dentro de serviços online 
D: então primeiro tenho que entrar em serviços online? 
A: é 
D: Serviços online... achei... é que eu nunca fiz isso. Depois de 
serviços online eu vou para onde? 
A: bem, dentro de serviços online tem várias funções, como 
agenda de contatos, se você quiser imprimir GRU ou imprimir o 
calendário acadêmico... 
D: gestão de atividades acadêmicas... melhor voltar né? 
A: não, é em serviços online 
D: eu cliquei lá e não tem não 
A: ele não abre 
D: é. Não tá carregando. Mas é estranho, pois era para ter 
carregado. 
S: aí não está no modo acessibilidade 
D: a UFS né? 
A: não, ele tem que ir como navega. Existe um modo 
acessibilidade, entre no modo acessibilidade. 
D: entrando nele deve ficar mais fácil. Eu nunca entrei por essa 
página não, eu entro pelo SIGAA e o SIGAA muitas vezes fica 
me jogando para este site. (Ouvindo navegação) Serviços 
online... agora vai abrir. 
S: não abriu 
D: não tá funcionando não, sinceramente... 
A: o objetivo é esse 
A: existe na UFS comunidade uma opção chamada serviço de 
orientação psicossocial. 
D: (ainda tentando abrir serviços online). Ele não entra não, não 
abre não serviços online. (...) Você quer o qual mesmo? 
A: que você entre em serviço de orientação psicossocial, dentro 
de UFS comunidade 
D: também não tá abrindo nenhum desses links não. Esses links 
aqui não tão abrindo nenhum, não sei se é problema no site 
agora ou é realmente um problema do (SVDA ???) que não tá 
abrindo. Acesso à informação abriu, olhe. Mas aqueles dois que 
você pediu não abriu não, então você já sabe os que não 
funcionam 
A: bem, dentro de acesso à informação tem um serviço de 
informação ao cidadão, existe uma opção que é o SIC e aí tem 
um formulário que você vai preencher... Vamos desde o início, 
entre no portal da UFS, no modo acessibilidade, vá em acesso à 
informação, dentro de serviço de informação ao cidadão.  
D: (DDD está tentando abrir o link) é esse acesso a informação? 
Não né? 

A:não, serviço de informação ao cidadão. Vá, pode descer, pode 
descer. Isso. Não entrou 
D: não abriu não? 
A: não 
D: engraçado que ele dá como visitou link, mas não abre né? E é 
alguns links como visitado... um programa desse... ele apertou, 
mas ele não abre as opção embaixo... (tentando de novo) ele 
abriu ... as mesmas coisas de antes... não tá não. 
A: OK. Volte para a página inicial. Você tem condições de dizer 
mais ou menos o que tem nesta página? Eu quero que você vá 
dizendo para mim, certo, como é que você está percebendo a 
página. Eu estou vendo a página, eu preciso que você me diga 
para eu saber se você está percebendo a página como eu estou 
vendo. 
D: portal do estado brasileiro... (navegando) universidade federal 
de Sergipe... aqui está o lugar de buscar o que quer, visualizar 
em inglês, tá dizendo que está em estilo padrão, tem uma 
tabelazinha ufs. 
A: só um momento 
D: você quer anotar, é? 
A: estou fazendo aqui uma observação, só um momento, viu? 
D: vamos lá, volte em buscar uma informação 
A: vá para o começo da página da ufs 
D: tô aqui nela, deixa eu colocar em acessibilidade... portal do 
estado do Brasil, universidade federa de Sergipe.... 
A: eu quero que você me fale, pois está falando muito baixo e eu 
não estou ouvindo 
D: A UFS, acadêmico, publicações, serviços online mas não 
entrou NE, esses links aqui eu tô achando que nenhum vai 
entrar, pois ele tá dizendo que tá tudo visitado e eu não visitei 
eles. Ufs comunidade, acesso a informação, outra tabelinha 
A: explane mais isso 
D: é outra tabela, pois ele vai mostrando as tabelas de onde está 
né. (...) aqui ele está dizendo que tem tabelas mas não está 
dizendo o que é... acessibilidade... aqui ele está dando umas 
dicazinhas de atalho, você clica em alt 1 ou... 
A: certo, vamos dizer que exista uma pessoa ...uma opção para 
mudar as cores do próprio site, eu queria que você chegasse 
nesse local 
D: é em qual lugar? 
A: ai eu queria que você descobrisse 
D: é para mudar as cores? 
A: isso. (...) vou facilitar: depois da busca 
D: aqui tem estilo padrão ...é esse aqui? Mas ele não fala nada. 
A: não fala nada? É isso que eu quero saber. 
D: aqui não. Ah, falou 
A: Ah, fala. Gostaria que deixasse em branco/preto 
D: ele falou, fala. Branco/preto. 
A: não atualiza. 
D: deixa eu dar ok então. 
A: ah, certo 
D: é que eu só estava para escolher. Agora que eu dei enter é que 
vai. Atualizou agora? 
A: bote no padrão... Isso 
D: posso sair desse? 
A: pode. Existe um ícone onde você busca informação, acesso a 
informação 
D: nós já entrou nele 
A: pronto, basicamente a gente percebeu 
D: esses serviços online a gente não conseguiu. Deixa eu dar um 
enter nesses serviços online para ver se ele entra. Não abre não, 
esse não abre de jeito nenhum. 
A: bem, dentro do site tem um brasão da UFS. Você consegue 
perceber em qual lado ele está? 
D: não, na questão de direção, o programa não dá não. 
A: não dá não, né? Certo. Mas você consegue encontrar esse 
brasão? 
D: eu creio que não. Diz aqui o nome da UFS... Universidade 
Federal de Sergipe... em cima de buscar está o nome dela e 
pronto. 
A: certo, então as imagens não tem o texto. 
D: é, não botaram não. Aqui tá o endereço mais embaixo... 
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A: pronto, podemos entrar agora no SIGAA 
(...) 
D: mas acho que não vai abrir direto não, já estou no SIGAA. 
Quando eu clico em acessibilidade ele já me põe no lugar do 
login. 
A: antes de você entrar, você consegue perceber as coisas que 
tem dentro do site? 
D: voltei. Ele tá dando uma informaçãozinha aqui porque eu não 
dei enter para confirmar. SIPAH, FRG, Recursos Humanos, 
SIGED, Administração, tem uma porçãozinha de coisa. 
Entrando, modo de acessibilidade ativado, entrando no sistema, 
aqui tem uma tabelinha de usuário, aqui tem o botão entrar, 
deixa eu ver se está funcionando... está na tela onde eu estava 
antes né? 
A: existe essa opção ai para o aluno se cadastrar, você poderia 
entrar no cadastro? 
D: tá pedindo a matrícula, nome, CPF, data de nascimento, aqui 
escolhe o sexo, login, senha, confirmar senha, e-mail, 
confirmando e-mail, dados para contato, eu não lembro se na 
época de se cadastrar se fui eu que me cadastrei sozinho ou não. 
Não lembro de jeito nenhum, não posso nem lhe dizer se já tive 
alguém pra me ajudar na época, porque as vezes nessas coisas eu 
não me lembro se um amigo meu que me cadastrou ou se me 
cadastrei só. 
A: pode voltar para a parte do login. 
D: Aqui tem mais coisa? Deixa ver se tem mais coisa... tô 
apertando o shift e ele não tá voltando 
S: Qual é a tecla que volta é shift o que? 
D: Shift. É para voltar, a tecla padrão mesmo. Mas depende 
muito do site, tem site que a gente aperta para voltar e não volta 
não. É muito mecanismo do computador, mas vamos lá... aqui 
em baixo tem outras coisinhas nessa página mesmo... para baixar 
o Mozilla, para baixar o Adobe, tem uns manuais aqui para 
aprender a bulir no SIGAA. 
A: bem, La no formulário que você se cadastra, existem algumas 
informações disponíveis pra retirar suas dúvidas. Por exemplo, 
na senha, ele dá umas informações e eu queria saber se o sistema 
consegue perceber. Entre novamente no cadastro. 
D: tá, vou entrar lá. Em qual parte que você quer, pois pode ser 
que eu saia pulando também. 
A: na parte da senha, existe .... hum, ele não passa 
D: ele não lê não, ele só pede para digitar senha, mas ele não dá 
essas informações não. 
A: ok. Tranquilo. Pronto, pode voltar pro começo e efetuar o 
cadastro. Você pode entrar no login 
D: Vá dizendo aí o que você quer 
A: Só um momento (acompanhando no outro computador 
simultaneamente). Eu entrei ... peraí que eu sei se coloquei no 
modo acessibilidade 
D: depois de entrar, tem uma opção aí para mudar para o modo 
acessibilidade 
A: mas eu prefiro seguir os seus passos. 
D: às vezes eu entro desse jeito aí e coloco depois. 
A: vamos La. Hum, acho que aqui não terá muitos problemas 
não, porque são tudo links. 
D: é, aqui tá tudo cheio de links né? É eu também uso mais esse, 
o outro eu usei pouco, mas vamos lá. 
A: você pode me dizer quais são os links apresentados na tela.  
D: A primeira é sair, mas ele lê algumas informações, você quer 
que eu leia as coisas ou só os links? 
A: só os links 
D: sair, módulos, caixa de entrada, de mensagens né, abrir 
chamado, menu discente, alterar senha, ajuda, infantil aí já vem 
aqueles outros que fundamental e médio, técnico, informação 
complementar, graduação, lato sensu, stricto sensu, pesquisa, 
extensão, reitoria, ações acadêmicas integradas, aqui tem um 
bocado de textinho no meio deles, ensino à distância, assistência 
ao estudante, ouvidoria. 
A: você poderia entrar nos módulos? 
D: eu nunca entrei não, mas vamos lá. Módulos... apareceu que 
nem fosse tudo visitado aqui em baixo. 
A: Ele não funciona 
D: ele abriu aqui e saiu tudo como visitado embaixo e nada... 
A: feche esse módulo que você abriu 
D: não sei nem onde fecha, não tem não. Ele não tem lugar pra 
fechar não, se eu botar sair ele vai sair do sistema todo 

S: na verdade tem onde sair sim 
D: ele tem mas não tem para mim 
A: isso. Abra novamente o modulo. 
D: ele abre só se for para você, porque aqui para mim... 
A: você consegue visualizar o que tem aí dentro desse módulo? 
D: não, está as mesmas coisas de antes, só tá o nome dos cursos, 
técnico, infantil e não sei o que... e isso aqui pra mim já estava 
para mim 
A: certo. E esse módulo você consegue fechar? Não. Vamos lá. 
Abra a caixa postal.  
D: esse eu entro e fecho. Pode ser que tenha algumas coisas que 
eu não bula nela, mas ela abre e fecha, tá vendo? Tem lixeira, 
enviar, sair, remover 
A: certo; vamos abrir um chamado. Já abriu a caixa postal e para 
mim já está suficiente. 
D: quer que eu volte. 
A: sim, eu quero que você volte. Espere aí, antes de sair, entre 
novamente lá em caixa postal. 
D: entrei. 
A: só um momento que estou vendo aqui uma coisa. Você 
consegue dizer quais os assuntos que tem ai na sua caixa postal 
D: ele Le. Deixa eu ver aqui. Aqui primeiro tem uma tabelinha 
dizendo o que vai ser... todos... quer dizer, como é uma 
tabelinha, se eu quiser passar para outras mensagens, tem uns 
atalhos que o programa fica só na tabela, aí eu vou pulando só 
no pontinho ou de quem que é ou no assunto. 
A: certo 
D: é, nessa parte aqui ainda foi tranquilo, o módulo nunca abri 
não. Mas tem outros lugarezinhos aí que pode ter problema. 
A: vamos lá. Pode voltar. Aí tá tranquilo. Abrir chamados. 
D: Onde é isso? 
A: é depois de caixa postal. 
D: aqui, para que serve também que eu não sei? Vamos lá. Nem 
abriu ainda. Não abriu não. 
A: não funciona não. Entre no menu discente. 
D:esse entra, pois eu entro direto, pode ser que lá dentro tenha 
outras coisas. O chamado nem ativou o link, não faz nada. É o 
mesmo que não ter clicado, entendeu, a mesma coisa de não ter 
clicado. 
D: Aí, já abriu menu discente, já está aqui minhas turmas, meus 
horários, notas e essas coisinhas. Aí diz o local, horário e se eu 
quiser eu abro uma turma dessa ... 
A: eu quero que vá lá, tem em ensino... tem um link chamado 
ensino 
D: o ensino não tá aqui hoje, viu, mas já entrei nele várias vezes. 
Ele não tá aqui para mim nesse exato momento não, deixa eu 
carregar de novo, mas eu entro nele sempre. 
D: Vou botar aqui em cima para ver o que acontece. Olha, hoje 
não tá. Eu entrei no modo acessibilidade e ele tá aqui como se 
não estivesse no modo acessibilidade, mas eu já entrei que eu 
lembro. 
A: tem ensino, extensão, bolsa, links virtuais 
D: tem, eu cheguei ali. Entrou como se estivesse no modo 
usuário, mas eu tô no modo acessibilidade. Naquela parte ele 
não foi não dessa vez 
A: entre novamente 
D: entro do zero? 
A: entre do zero. Saia 
D: botei de novo no modo acessibilidade viu. 
A: certo. 
(Acessando a página, login) 
D: Aqui. Agora apareceu ensino. 
A: vá lá e me diga o que tem em ensino 
D: Eu cliquei nele, deixa ver se ele abre NE 
A: ele já abriu 
D: não... tem umas coisas que dá, mas não sei se é parte dele... 
pesquisa, extensão, bolsas, estágio, ?? virtuais. 
A: entre ai em bolsas 
D: link bolsas. Tô clicando 
A: me diga o que tem dentro dessa opção 
D: rapaz, não abriu nada aqui não. Não abre essa não. Só tá os 
horários da minhas turmas aqui embaixo do mesmo jeito. 
A: Ele não apresenta, não é isso? 
D: não. 
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A: bem, tem uma opção aí chamada processo seletivo para 
preenchimento de vagas ociosas. pibic. Você poderia entrar 
nessas mensagens? 
D: onde é isso, na parte de cima? 
A: é nessa opção aí mesmo 
D: aqui tem estágios, extensão, bolsa, outros... cadastro único, 
oportunidade de bolsas 
A: tem que ser opção de bolsas 
D: é, apareceu aqui agora embaixo. Quer que eu entre onde 
agora? 
A: existe abaixo disso aí 
D: de qual parte? 
A: só um momento. Pronto, nesta opção existe na tela algumas 
notícias. Processo seletivo para preenchimento de vagas ociosas, 
pibic e tudo o mais. Eu queria ver se você me diz quais são essas 
opções 
D: estágio, extensão, outros .... turmas do semestre, só aparece 
turmas do semestre. Tá só as turmas aqui. Tá aqui meus dados...  
A: ok 
D:aqui tem um negócio só de período mas é tipo como uma 
noticiazinha que fica passando rápido e nunca deixa a gente 
clicar. 
A: certo, é essas notícias mesmo. 
D: você que que clique nelas, como é? 
A: Se você consegue ler essas notícias 
D: mas essas notícias ficam passando o tempo todo rápido. Elas 
ficam passando mesmo rápido? 
A: não, não passam rápido rápido não 
D: fica toda hora aqui aparecendo coisinhas diferentes, mas não 
sei. 
S: o vidente consegue ler no tempo que ela passa 
A: pronto, você está no PIBIC. Entre nesta notícia. Agora tá no 
tutorial, entre nesta notícia 
D: vamos ver se vai. Foi. 
A: pronto, vou te ajudar, só um momentinho. 
D: é que tem um detalhe aí, ele diz que abriu mas eu não achei o 
local onde ele estava; diz que abriu, apareceu como visitado, 
mas não encontrei. Isso que eu estava procurando, quer o qual 
agora? 
A: Vamos agora para o facebook. Saia daí e vá para o facebook 
D: eu nem uso 
A: você não tem facebook não? 
D: eu não lembro a senha. 
A: você usa alguma rede social 
D: muito pouco. 
A: por quê? 
D: eu não sou muito... eu só usava o MSN, mas acabou, o Skype 
eu não consigo usar, não tenho nem instalado, não consigo usar 
ele mesmo não sei como está agora atualmente né. Mas se quiser 
que eu tente entrar no facebook, eu tento. 
A: tente 
D: bem-vindo ao facebook, deixa eu entrar aqui... o problema é 
eu me lembrar qual é o meu e-mail do facebook viu, eu lembro 
que eu cadastrei mas não sei porque... acho que é esse que eu 
tava usando, ou não. Eu não uso, quem usa é meus irmãos no 
computador e não eu. Acho que é esse.  
A: entrou 
D: é eu não uso não, quem usa são meus irmãos para olhar se 
tem alguma coisa 
A: você consegue usar o facebook? 
D: eu não sei... ei, agora isso aqui tá falando, antigamente não 
falava não, olha. Tá dizendo 0 solicitações, 0 mensagens, 
antigamente só dizia link, link, link, só o nome link, não lia 
nada. Dois o que? Duas notificações. Buscar pessoas, lugares, 
coisas aqui tá dizendo. Eu não uso o face não, diga ai o que você 
quer que eu faça... localizar amigos... 
A: você pode localizar alguém? 
D: clica aqui em localizar amigos NE? 
A: você tem onde clicar onde tem pesquisar, pessoas lugares e 
coisas 
D: diga ai o que você quer pesquisar 
A: bote ai Alberto Souza. Já está ai. 
S: você consegue clicar esse Alberto Souza? Vai. 
A: faça uma solicitação de amizade. 
D: onde é? 

A: você tem que descobrir. Tem uma opção aí adicionar aos 
amigos. 
D: não sei onde é não, diga ai onde é mais ou menos 
S: tá quase. Ele quer que adicione aos amigos 
D: achei. Boto pra adicionar? Ou enter? 
A: bote, vá. Isso 
S: funciona 
A: ok. Bem, vamos lá para o bate papo. Tem algumas pessoas aí 
que estão online. 
D: hum, milagre. Eu não acho, só se estiver agora pois antes ele 
só dizia o nome das pessoas. Na época que eu usava, não 
conseguia usar o bate-papo não. 
S: mas eles devem ter melhorado 
D: é, só se tiver melhorado, porque o Google vem sempre 
melhorando, o facebook também teve um bocado de alteração, 
mas o bate papo eu nunca usei. Onde fica o bate-papo aqui? 
S: você tá querendo que a gente te diga como a gente está 
vendo? 
A: fica no lado direito. 
D: aí está dizendo os que estão no celular 
A: você está no bate papo. 
D: deixa ver o que diz de cada um 
(Adicionou Alberto no bate-papo) 
A: vá lá DDD, tente ver se consegue me encontrar no bate-papo. 
D: quer que eu entre no seu nome ou o que? 
A: você não entrou no bate papo? Eu quero que você entre numa 
opção que vai ter ‘Alberto Souza Online’  
D: eu tô em cima disso. É para clicar? 
A: funcionou. Você abriu o bate-papo comigo. 
D: vamos ver NE como é que funciona isso. Aqui é o lugar do 
bate papo? 
A: isso 
D: para enviar é só dar enter? 
A: é 
D: veja ai se apareceu alguma coisa. O problema é você me 
responder e ver se eu consigo ler. Ver se fala direto no programa 
ou não (Alberto digitou). Fez o barulhinho, mas ele não leu. 
Vamos ver se tem algum lugar de eu ler. O programinha NE. Fez 
o barulhinho que recebeu a mensagem. É abaixo de que que fica 
os textinhos, acima ou abaixo do seu nome? 
A: As mensagens ficam acima de onde está digitando. 
S: falou, percebeu? 
A: sim, mas ele teve que sair procurando, se é um bate papo 
deveria dar uma informação 
D: ele não é como o MSN, mais rápido não. O MSN dizia tudo, 
bastava eu ir digitando e automaticamente quando as conversas 
chegavam ele lia. Se eu não conseguisse ouvir, eu tinha opção de 
clicar rapidinho na palavra e ele já falava era bem mais rápido. 
A: como é que ele vai saber que alguém falou com ele se ele 
nem percebeu nada? Entendeu? 
D: ele apareceu quando você bota para cá, ele não vai falar, só 
faz um barulhinho que chegou. Viu, clic, só um barulhinho... se 
for de outra pessoa .... você tá bulindo no mouse? 
A: o bate papo é totalmente inacessível.. ok. DDD, vá para a 
página inicial.  
D: já cliquei nela, já dei enter nela, não sei se foi. 
A: existe um texto aí de Alexandre Azevedo, certo, nas suas 
mensagens. Existe as opções mensagens, tem 3 mensagens com 
relação a você. Você consegue ouvir? Vá lá. Olha ai, ele está 
dando a mensagem de botão de menu e submenu 3 e não tá 
dizendo que é de 3 notificações. 
D: ele tá dizendo 0 mensagens há 3 minutos. Eu não entendi por 
que. Você quer que eu entre em mensagens ou em notificações? 
S: o que ele disse aí agora, o que eu percebi é que tem 0 
notificações novas e que a última notificação foi há 3 minutos 
atrás. 
D: nem conheço esse povo... 
A: vamos testar o e-mail. 
D: para sair daqui como faz? 
A: pronto, tente sair sozinho... depois de localizar amigos em 
configurações da conta 
D: tem que entrar primeiro né 
A: isso 
D: botão sair 
A: saiu. É um problema porque o deficiente visual não consegue 
perceber os submenus. 
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D: quer que eu entre no e-mail é? 
A: É eu gostaria de saber se você consegue navegar por e-mails 
tranquilamente 
D: vamos ver. Eu uso da Gmail mais. Tenho da Hotmail 
também, mas... 
A: Quero ver a dificuldade que você tem. 
D: tô aqui no e-mail. Que você quer? Aqui vou pros e-mails, 
para ler meus e-mails. 
A: faz o seguinte. Crie uma pasta dentro das opções das caixas. 
Eu preciso saber se as cosias que existem ele consegue acessar 
com dificuldade. Pois se para ele não existir, é porque não 
consegue visualizar, independentemente da tecnologia assistiva 
D: já entendi. Você está tentando me fazer usar coisas que eu 
nunca usei porque eu não sei que tem. 
A: exatamente 
D: olhe, aqui no caso do Gmail ele só cria marcadores, dá para 
usar pois eu já criei essa semana.  
A: ele tem uma opção de criar pastas 
D: não, não tem não. Na Gmail não tem mesmo não. Tem aqui 
editar marcadores como se fosse pasta. Quer que eu crie? 
A: crie. 
D: aqui eu crio, deixa eu botar uma pastinha aqui UFS. Acho 
que já tem UFS. Criar. 
A: muito bem. Vá para a sua caixa de entrada e veja se consegue 
colocar na primeira mensagem onde tem SIGAA turma virtual 
para essa caixa/marcador UFS. 
D: como é marcador, acho que eu vou ter que colocar marcador 
nele e depois mandar arquivar. Deixa eu ver aqui viu. Boto ok e 
depois mando arquivar. 
A: entre nesse marcador UFS agora. 
D: quando eu mandar arquivar ele vai para La, ele some daí 
olhe, ai ele tá lá no UFS eu acho. UFS vamos ver se está.  
A: isso. Muito bem 
D: Aí ele vem para aqui. É que o Gmail anda trabalhando com 
marcador, mas eu prefiro a pastinha. Mas é para todo mundo isso 
que eu já pesquisei no Google 
A: entre agora no Google e faça uma pesquisa de qualquer coisa. 
D: posso sair do e-mail? 
A: pode sair 
D: diga ai o que é para pesquisar. 
A: vamos pesquisar sobre acessibilidade do deficiente visual. 
(...) entre aí na segunda página 
D: você quer essas daqui ou quer aquelas lá tipo... 
A: como é? 
S: é porque tem essas primeiras que são anúncios 
D: é que tem essas primeiras que tem umas coisinhas olhe... (...) 
agora é que vem a pesquisa mesmo, agora vem um bocado de 
coisa aqui no corpo do texto. 
A: então você consegue sair pulando... 
D: pulando para onde eu quero ou então lendo cada uma 
partezinha dessa, mas como eu não vou ficar lendo tanta da coisa 
que o Google bota... 
S: peraí, então você sabia que as primeiras listas não era o 
resultado que você queria? 
D: é... porque aqui ele vai dizendo quantas coisas tem olhe. (vai 
descrevendo os itens anteriores)... O que é acessibilidade... é o 
que eu tô vendo aqui embaixo olhe. 
A: certo 
S: DDD, como você consegue perceber que os primeiros links da 
página não fazem parte de fato da sua pesquisa 
D: é que ele tá numa lista anteriorzinha que o Google joga, só 
como se fosse os anúncios do Google. É que ele tem uma divisão 
de listas das tabelinhas. Opções 
A: então você pode entrar num item do cabeçalho e pode entrar 
no corpo, né? 
D: é 
A: agora faça o seguinte: pesquise em imagens 
D: como assim pesquisar imagens? Eu nunca pesquisei. 
A: o Google tem a opção de pesquisar na Web e vai trazer os 
textos, os endereços das páginas em si. Mas ele também pode 
pesquisar imagens. As vezes preciso colocar imagens, por 
exemplo colocar uma imagem na porta de um banheiro, um 
símbolo, aí vai para o Google imagens. 
D: aqui tem um bocado de opçãozinha 
A: é em imagens 
D: entrei 

A: e você consegue ler a descrição dessas imagens? 
D: não 
A:já tem algumas imagens aqui 
D: ele tá dizendo que ... 
A: dá uma paradinha aí ...não, ele coloca só o endereço ... 
D: o endereço da imagem, ou o nome que está no arquivo da 
imagem ou o x da imagem, só a parte referente ao arquivo. Mas 
não vai descrever nem dizer o que é de jeito nenhum, isso eu já 
sabia. Aí só fica dizendo o tipo de arquivo. Se for no tradutor 
tudo bem. No mapa eu acho meio complicado, pois é gráfico e é 
complicado. A parte de notícias do Google também é tranquila, a 
parte dos textos, a parte dos livros, já se for PDF, imagens, 
mapas essas coisas já se complica. Tempo, marca, é complicado, 
vou ser sincero. 
A: DDD, obrigado, foi muito importante, eu precisando, entro 
em contato. 
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ANEXO A – Parecer do CONEP 
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ANEXO B - Primeiro edital do Programa Incluir / Folha 1 
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ANEXO B – Primeiro edital do Programa Incluir / Folha 2 
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ANEXO C – Listagem dos projetos selecionados no Programa Incluir / 
Folha 1 
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ANEXO C – Listagem dos projetos selecionados no Programa Incluir / 
Folha 2 
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ANEXO D – Lista dos alunos com deficiência regularmente 
matriculados / Folha 1 
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ANEXO D – Lista dos alunos com deficiência regularmente 
matriculados / Folha 2 
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ANEXO D – Lista dos alunos com deficiência regularmente 
matriculados / Folha 3 
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ANEXO D – Lista dos alunos com deficiência regularmente 
matriculados / Folha 4 
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ANEXO D – Lista dos alunos com deficiência regularmente 
matriculados / Folha 5 

 



160 
 

 

ANEXO D – Lista dos alunos com deficiência regularmente 
matriculados / Folha 6 
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ANEXO D – Lista dos alunos com deficiência regularmente 
matriculados / Folha 7 
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