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RESUMO 

 

Os deficientes auditivos têm uma forma peculiar de uso das tecnologias de 

informação e comunicação (TICs). Como grupo de usuários, essas pessoas nem 

sempre são consideradas como usuários nos modelos de interação de sistemas 

comerciais. O objetivo desta pesquisa é conceber uma ferramenta adequada às 

necessidades dos surdos, que os apóie na interação com páginas da web. Para 

isso, estudaram-se as particularidades da comunidade surda com as TICs e as 

barreiras encontradas durante a interação. Com base em outras interfaces 

destinadas aos surdos avaliou-se a opinião de uso das mesmas pela comunidade 

surda e a partir disso desenvolveu-se o protótipo da ferramenta, que é um 

complemento aos navegadores. Essa ferramenta privilegia a autonomia do surdo, 

por isso é composta de recursos que poderão ser usados na medida em que o 

usuário necessite e ache adequado durante a sua interação. 

Palavras-Chave: acessibilidade, deficientes auditivos, surdos, comunicação 

mediada, interação acessível, interação humano-computador. 



 

ABSTRACT 

 

Deaf people are seldom considered as users in interaction modeling of commercial 

systems. This kind of user has a peculiar way to use information and communication 

technologies (ICTs). The objective of this research is to build a tool based on an 

interaction model suitable for deaf people. We studied peculiarities of deaf 

community with ICT and barriers encountered during interaction. Interfaces designed 

for deaf people were evaluated by people from this community, and following the 

results of this evaluation, a web browser plug-in was conceived. This tool is 

composed by several resources that support deaf user needs based on interaction 

elements that were considered appropriate for their interaction. 

Keywords: accessibility, hearing impairment, deaf, mediated communication, 

interaction accessible, human-computer interaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta de forma geral os objetivos da pesquisa, a justificativa e a 

estrutura do trabalho. 

1.1. OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa é propor uma ferramenta de apoio ao uso da web, pelas 

pessoas surdas, de forma a aumentar a sua autonomia na apreensibilidade das 

informações. A materialização desta proposta se dá pela construção do protótipo 

dessa ferramenta. 

O foco do protótipo é seu design de interação, adequado para a comunidade surda, 

visando sua aceitação. Para isso, estudaram-se as particularidades da relação da 

comunidade surda com as TICs e as barreiras encontradas durante a interação com 

essas tecnologias. Um estudo de natureza formativa foi realizado com base na 

análise de interfaces existentes, destinadas aos surdos, durante o qual se avaliou a 

opinião da comunidade surda sobre o uso de elementos de interação diversos. Com 

base nestes estudos, propõe-se a CLAWS (ferramenta Colaborativa de Leitura e 

Ajuda na Web para Surdos) na forma de um complemento ou extensão de 

navegador (browser plug-in).  

1.2. MOTIVAÇÃO 

Os primeiros estudos realizados na área da surdez são da década de 60, segundo 

relata Danesi (2007). Primeiro, os pesquisadores estudaram as características 

fisiológicas das pessoas surdas e depois os hábitos, a cultura e a língua dessa 

comunidade. 

No Brasil, conforme dados do censo demográfico do IBGE do ano de 20001, havia 

aproximadamente 5,7 milhões de pessoas com algum tipo de perda auditiva, sendo 

1,1 milhões de pessoas que não ouvem absolutamente nada. 

A terminologia sobre o indivíduo possuidor de deficiência auditiva adquire diversas 

formas no meio acadêmico, na legislação e na sociedade - surdo, surdez, pessoas 

com deficiência auditiva ou com perdas auditivas. 

                                                
1
 O IBGE divulgou alguns resultados do Censo 2010, disponível em 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/. No entanto, até a data do fechamento deste texto não haviam 
sido ainda divulgados os dados a respeito da população com deficiência no Brasil. 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/
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Fonoaudiólogos e outras especialidades médicas utilizam o termo deficiente auditivo, 

oriundo da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – 

CIF, proposta pela Organização Mundial de Saúde – OMS (2003). Este termo 

clínico, deficiente auditivo e/ou deficiência auditiva, é adotado segundo Slomski 

(2000) por entender-se que clinicamente, há perdas auditivas da pessoa que se 

classificam em termos de medidas audiométricas. 

Bevilacqua (1987) define níveis de deficiência auditiva de acordo com o limiar 

auditivo medido em dB (decibéis): 

 Leve, de 25 dB a 45 dB; 

 Moderada, de 45 dB a 70 dB; 

 Severa, de 75 dB a 85 dB; 

 Profunda, superior a 85 dB. 

Nas leis brasileiras, é usado o termo “pessoa portadora de deficiência”. Em 

documento oficial da Casa Civil a respeito da Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 1999) a classificação da deficiência 

auditiva é descrita por graus e níveis de surdez, conforme o Art 4º:       

 “II - deficiência auditiva – perda parcial ou total das possibilidades auditivas 
sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte: 

        a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez leve; 

        b) de 41 a 55 db – surdez moderada; 

        c) de 56 a 70 db – surdez acentuada; 

        d) de 71 a 90 db – surdez severa; 

        e) acima de 91 db – surdez profunda; e 

        f) anacusia;” 

No entanto esta classificação foi alterada pelo Art.º 70 da Lei de Acessibilidade 

[Brasil, 2004a] e passando a vigorar a classificação apresentada no Art.5º da mesma 

lei:  

“b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 

1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;” 
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No regulamento da Língua Brasileira de Sinais – Libras [Brasil, 2005] também é 

apresentado o conceito de deficiência auditiva utilizado na Lei de Acessibilidade.  

Apesar da definição proposta pela legislação, segundo Skliar (1997 e 2005), o termo 

aceito socialmente para caracterizar a pessoa que não ouve (portanto, um dos 

segmentos identificados pela categorização da lei) é surdo. Este também é o termo 

adotado pela comunidade que não ouve para caracterizar a si mesma. O referido 

autor relata que, para a comunidade surda, o deficiente auditivo é alguém diferente 

do surdo: não participa de comunidades, procura se parecer com os ouvintes e se 

expressar pela comunicação oral. Já os surdos possuem língua própria, a Libras, se 

agrupam em associações e comunidades e não aceitam sua diferença como uma 

doença, mas sim como uma cultura com hábitos e particularidades como qualquer 

outra. 

Neste trabalho utiliza-se o termo surdo no contexto definido por Skliar referindo-se 

às pessoas que não ouvem. A solução aqui proposta destina-se a essa população 

por suas características específicas. 

Iniciativas de inclusão digital e promoção da acessibilidade vêm sendo 

desenvolvidas na área computacional há algum tempo para suprir a necessidade 

dos surdos e outros grupos de pessoas com deficiência.  

Sistemas acessíveis e as tecnologias assistivas, bem como as políticas públicas 

refletidas na legislação, são desenvolvidos para ajudar as pessoas que possuem 

algum tipo de necessidade, diferente da maioria, a terem pleno acesso à informação, 

bem como alternativas de comunicação. Pode-se dizer que servem também como 

mecanismos de comunicação mediada. 

Segundo Rosa e Cruz (2001) apud Plácido (2004), a web é uma ferramenta que 

possibilita ao surdo analisar o mundo com menos “intermediários”, conferindo-lhes 

julgamentos e decisões. Sendo assim, o surdo não depende de intérprete para 

poder compreender o que passa ao seu redor propiciando para ele uma maior 

autonomia.  

No acesso à web, indiscutivelmente necessário para a formação e para a informação 

na atualidade, as pessoas com deficiência visual têm recebido atenção por conta 

dos programas narradores ou leitores de tela.  
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Um leitor de tela é um software que transforma a saída textual, que aparece no 

display do usuário em uma mensagem sonora, imitando a voz de uma pessoa. 

Segundo Thatcher (1994), em 1978, na IBM Raleigh, surgiu o primeiro protótipo de 

um leitor de tela chamado SAID (Synthetic Audio Interface Driver). Após evoluções e 

melhorias, em 1988, a IBM lançou o software Screen Reader para o DOS. 

No entanto a navegação pela web usando um leitor de tela aconteceu somente em 

1992, com o software Lynx no DOS, conforme relata Asakawa (2005). No mesmo 

estudo, Asakawa detalha a evolução dos leitores de tela, até o ano de 2004, visando 

auxiliar a navegação na web.  

Portanto, os leitores de tela possibilitam ao usuário criar um modelo mental de 

opções e proporcionar um feedback correto ao sistema. Na mesma direção, esforços 

vêm sendo direcionados à acomodação de websites, especialmente os de uso 

compulsório como os de governo eletrônico, bancos e ferramentas de aprendizado 

eletrônico, para permitir o acesso por leitores de tela. 

As pessoas com algum tipo de restrição motora ou ausência de algum membro, 

superior ou inferior, também são alvo comumente de pesquisas, nas quais são 

desenvolvidos mecanismos alternativos aos dispositivos de entrada, como mouse e 

teclado que são adaptados e proporcionam uma interação adequada às suas 

necessidades de mobilidade. Para esses, o esforço de acomodação dos websites é 

pequeno ou mesmo nulo, bastando em muitos casos a utilização da tecnologia 

assistiva e, eventualmente a navegação por teclado. 

No entanto, para os surdos, apenas agora começam a existir ferramentas que 

facilitam a superação das barreiras de acesso. É interessante observar que embora 

esse público seja alvo de diversas pesquisas, não é considerado nas políticas 

púbicas de acesso à informação com a mesma ênfase que os outros tipos de 

deficiência. Verifica-se isso na redação da Lei de Acessibilidade, no Artigo 47 que 

estabelece o deficiente visual como usuário alvo:  

“[...] será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da 
administração pública na rede mundial de computadores (internet), para o uso 
das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso 
às informações disponíveis.”  

Em outro trecho do mesmo artigo, o cuidado com os deficientes visuais fica nítido:  
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“[...] pelo menos, um computador com sistema de som instalado, para uso 
preferencial por pessoas portadoras de deficiência visual”.  

O surdo só é lembrado no Art. 49, que descreve sobre os recursos telefônicos e 

centrais de atendimento, e nos Arts. 52 e 53, que descrevem sobre os recursos 

televisivos necessários para promover a inclusão, ou seja, a função de Closed 

Caption. O Closed Caption é o recurso disponível em quase todos os modelos de 

televisores, e consiste em uma legenda em texto equivalente ao som que está sendo 

apresentado sincronizado com a imagem ou cena. Mais que uma legenda, no 

entanto, o closed caption procura representar com símbolos e com a própria 

narrativa, a informação que é transmitida de forma sonora (por exemplo, “aplausos”, 

“risos”, “música triste”). No entanto, nem toda a grade da programação televisiva 

possui closed caption disponível. Isso mostra que ainda existe muito espaço para 

iniciativas que beneficiem a população de surdos. 

Os surdos possuem diversas particularidades de comunicação. A mais importante 

delas, é sem dúvida, o uso da Libras como meio principal de comunicação e 

expressão. Os surdos têm grande sensibilidade na compreensão e entendimento de 

comunicação motora, visual e espacial.  

Uma segunda particularidade, sem entrar no mérito de suas causas, é que a 

capacidade de leitura e escrita da língua portuguesa brasileira é reduzida, quando 

comparada com o letramento dos ouvintes com igual exposição à educação.  

[Filgueiras et al., 2007]  

Segundo dados do Censo Escolar 2005 do IBGE,  houve 66.261 alunos surdos ou 

com deficiência auditiva matriculados na Educação Básica. Em dados de um censo 

anterior, o Censo da Educação Superior 2004, houve o registro de apenas 974 

alunos matriculados em universidades. O material do Programa Nacional de Apoio à 

Educação dos Surdos de 2004 da Secretaria de Educação Especial do Ministério da 

Educação, confirma os dados do IBGE dizendo que 74% dos surdos não chegam a 

concluir o 1º Grau e apenas 5% da população surda no país chegam a universidade 

mas a maioria não entende o português escrito. [Brasil, 2004b].  

A comunidade surda é bastante diversificada, uma vez que há pessoas que sabem 

se expressar oralmente, outras somente pela língua de sinais e outras apenas com 

gestos convencionados na comunidade que convivem. 
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Essa diversidade de indivíduos faz com que seja difícil pensar que exista uma única 

ferramenta que apoie a interação dessas pessoas com a informação presente na 

web.  

A comunidade e cultura surda necessitam de projetos de interface adequados que 

promovam sua inclusão e acesso às informações. Desta forma, ao invés de 

ferramentas leitoras de tela, à semelhança do que se usa para a deficiência visual, 

uma solução que parece mais adequada para o acesso à informação na web é a 

combinação de recursos de interação que permitam à pessoa surda construir seu 

próprio instrumento de auxílio e mediação com a sociedade ouvinte. 

Propõe-se, como objetivo desta pesquisa, uma ferramenta que deverá se acoplar 

aos navegadores, composta de recursos diversos: dicionário, janelas de vídeo em 

Libras, legenda em português, avatares animados 3D e recursos de atendimento 

pessoal. A ferramenta é um complemento dos navegadores, ativada apenas quando 

o surdo necessitar de ajuda. Prevê-se também a existência de um serviço 

associado, que poderá prestar o apoio individualizado mediante contrato com as 

empresas fornecedoras de conteúdo e informação. 

Acredita-se que essa combinação de soluções tem maior potencial de apoiar a 

interação da pessoa surda do que cada uma delas em separado, assim como se 

acredita que a não interferência com o conteúdo possa ter a vantagem de manter a 

atualidade e a manutenibilidade dos websites. 

Do ponto de vista pessoal, a motivação para este trabalho vem do fato que, entre 

2007 e 2008, o autor participou de um projeto de pesquisa com a Fundação CPqD 

de Campinas intitulado Soluções em Telecomunicação para Inclusão Digital – STID - 

com recursos financeiros do FUNTTEL. As atividades neste projeto foram de 

planejamento e seleção da população alvo para realização do trabalho de campo, 

bem como a realização de testes de usabilidade com os protótipos não-funcional e 

funcional, aplicados a pessoas com deficiência visual e auditiva, idosos e 

analfabetos.  

Durante este projeto com a Fundação CPqD, o autor se atentou ao problema das 

interações homem-computador realizadas pelas pessoas com deficiência auditiva e 
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este passou a ser o seu tema de interesse e principal motivação para melhoria das 

condições de interação desse grupo de usuários. 

1.3. METODOLOGIA 

A metodologia deste trabalho consiste em algumas fases e serão descritas 

detalhadamente no decorrer deste trabalho: 

1) estudo bibliográfico sobre tecnologias para surdos (V. 3.1- METODOLOGIA 

DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA); 

2) busca por interfaces e recursos em websites para comunidade surda (V. 

5.1- BUSCA POR INTERFACES E RECURSOS EM WEBSITES PARA A 

COMUNIDADE SURDA);  

3) pesquisa de campo (V. 5.4 - AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS NA 

COMUNIDADE DE SURDOS); 

4) levantamento de requisitos (V. 6.2 - REQUISITOS DO DESIGN DE 

INTERAÇÃO);  

5) protótipo da ferramenta CLAWS (V. 6 - FERRAMENTA COLABORATIVA 

PARA LEITURA E AJUDA NA WEB PARA SURDOS). 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação organiza-se da seguinte forma:  

O capítulo 1 é esta INTRODUÇÃO. 

O capítulo 2 apresenta o processo de DESIGN DE INTERAÇÃO. 

O capítulo 3 - OS SURDOS E A TECNOLOGIA descreve a relação dos surdos com 

as TICs, bem como as barreiras encontradas em sua utilização.  

O capítulo 4 - TRADUÇÃO E LETRAMENTO DO SURDO discute a capacidade de 

comunicação e expressão em português escrito pela comunidade surda e sua 

influência na apreensibilidade de websites. 

O capítulo 5 - AVALIAÇÃO DE INTERFACES ESPECÍFICAS PARA SURDOS 

mostra os resultados do estudo de natureza formativa com base na análise de 

interfaces existentes.  
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O capítulo 6 - FERRAMENTA COLABORATIVA PARA LEITURA E AJUDA NA WEB 

PARA SURDOS apresenta a ferramenta proposta neste trabalho na forma de seus 

requisitos e de um protótipo do design de interação. 

O capítulo 7 - CONCLUSÃO relata as conclusões deste trabalho e os trabalhos 

futuros. 

Seguem-se as REFERÊNCIAS, os APÊNDICES. 
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2. DESIGN DE INTERAÇÃO 

Quando se pensa na construção de um artefato computacional que seja fácil, útil e 

agradável para um determinado público tem-se que refletir em como projetar tendo 

em mente o usuário. O que adiantaria uma solução cheia de funcionalidades se o 

básico que o usuário deseja não está contemplado?  

Esta seção apresenta, de forma breve, o processo de design de interação que serviu 

de método para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Preece et al. (2005) definem, o design de interação, um importante conceito utilizado 

no projeto de produtos interativos que têm o usuário como seu foco principal, como 

“design de produtos interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das 

pessoas, seja no lar ou no trabalho.” Isso significa que o designer procura entender 

o usuário em suas interações com o meio ambiente, com outras pessoas e com os 

objetos tecnológicos.  

Segundo Winograd (1997) apud Preece et al. (2005) o design de interação é como 

“o projeto de espaços para comunicação e interação humana.” Se pensamos desta 

forma, os espaços de comunicação e interação são as interfaces. 

A interface de um sistema interativo compreende toda a porção do sistema com a 

qual o usuário mantém contato físico (motor ou perceptivo) ou conceitual durante a 

interação. [MORAN, 1981 apud BARBOSA;SILVA, 2010] 

Preece et al. (2005) relatam que no processo de design de interação há quatro 

atividades básicas que são complementares umas as outras e sempre são repetidas:  

1 – identificar necessidades e estabelecer requisitos; 

2 – desenvolver designs alternativos que preencham esses requisitos; 

3 – construir versões alternativas dos designs, de maneira que possam ser 

comunicados e analisados; 

4 – avaliar o que está sendo construído durante o processo. 

Um modelo do ciclo de vida simples para o design de interação é proposto por 

Preece et al. (2005), conforme Figura 1.  
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Figura 1 - Um modelo simples de design de interação [Preece et al. ,2005 pag. 206] 

Em relação à identificação de necessidades e estabelecimento de requisitos, há 

muitas maneiras de se conhecer o usuário conforme Preece et al. (2005): 

observando os usuários, conversando com eles, entrevistando-os, testando-os 

utilizando tarefas de desempenho, modelando sua performance, pedindo que 

preencham questionários e até mesmo pedindo que se tornem co-designers. 

Conhecer o usuário se faz necessário, pois cada grupo de pessoas tem 

necessidades diferentes e os produtos interativos precisam ser projetados para 

atender suas necessidades. 

Há na literatura recomendações de projetos para satisfazerem a necessidade de 

determinados públicos, no caso de deficiência visual e auditiva temos as 

recomendações da W3C, a WCAG2. Tais recomendações são gerais e úteis quando 

não conseguimos entrar em contato com a população alvo do estudo e podemos 

através delas avaliar previamente suas estratégias de interação. Não podemos 

confiar plenamente nas recomendações e só utilizarmos isso como meio de avaliar a 

adequação de uma interface, pois cada grupo de usuários é único com suas 

necessidades específicas. 

Na construção da interface, o designer determina os processos de interação 

possíveis, à medida que determina o que ele pode falar ou fazer, de que maneira e 

em que ordem, conforme relatam Barbosa e Silva (2010). 

                                                
2
 http://www.w3.org/TR/WCAG/ 

http://www.w3.org/TR/WCAG/
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Para a construção do processo de interação, segundo Barbosa e Silva (2010), o 

designer utiliza objetos ou artefatos da interface gráfica, ou seja, um conjunto de 

elementos de interface interativos, os widgets3. 

A representação da interface com o usuário pode e deve ser feita, durante o projeto 

do sistema, por protótipos com crescentes níveis de fidelidade, sendo os de baixa 

fidelidade aqueles feitos com esboços e wireframes4 e os de alta fidelidade, através 

de ferramentas que possibilitam a incorporação de alguns aspectos de 

funcionamento, principalmente a navegação. [BARBOSA; SILVA, 2010]. 

Os protótipos são feitos e avaliados até satisfazerem os usuários e se transformarem 

assim no produto final. 

  

                                                
3
 Widget é um elemento de uma interface gráfica do usuário (GUI), o que inclui janelas, botões, 

menus, ícones, barras de rolagem, etc. [Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/GUI_widget] 
 
4
 Wireframes são conhecidos como esquema de página ou projeto de tela, é um guia visual que 

representa a estrutura do esqueleto de um website.[Fonte: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Website_wireframe] 

http://en.wikipedia.org/wiki/GUI_widget
http://en.wikipedia.org/wiki/Website_wireframe
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3. OS SURDOS E A TECNOLOGIA 

Os surdos utilizam as tecnologias de informação e comunicação (TICs), pois elas 

lhes proporcionam experiências de interação e troca de informação com a 

sociedade. No entanto nem sempre a acomodação das tecnologias está adequada 

para assistir corretamente os surdos.  Segundo Prietch (2010), as primeiras 

pesquisas na área de computação para o uso de surdos surgiram na década de 70. 

Após 40 anos de estudos, muitos trabalhos foram desenvolvidos para melhorar a 

vida do surdo.  

Neste capítulo, apresenta-se uma visão desta relação entre os surdos e a 

tecnologia. Esta visão foi construída de duas formas – pela pesquisa bibliográfica e 

pela experiência do autor em um projeto precursor desta pesquisa. Ambas são 

apresentadas neste capítulo. 

3.1. METODOLOGIA DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

A pesquisa bibliográfica foi realizada na HCI Bibliography: Human-Computer 

Interaction Resources 5, por ser uma biblioteca ampla, atualizada e importante que 

reúne os livros, periódicos e anais de conferências relevantes da área de IHC. 

Os termos utilizados na busca foram tanto em inglês quanto em português: surdez, 

surdos ou deficiência auditiva com as tecnologias de informação e comunicação e 

IHC.   

O período de tempo na busca foi restrito ao período entre 2008 e 2010. Escolheu-se 

este curto período de tempo, pois a tecnologia e interação com os dispositivos 

tecnológicos modificam-se rapidamente. 

Os resultados apontaram para 49 artigos e 05 livros. Procurou-se encontrar nestes 

resultados por ferramentas de navegação web que promovem autonomia aos 

surdos, no entanto nenhum estudo específico deste tipo foi encontrado. 

Os estudos encontrados foram úteis, mesmo assim, para se obter os aspectos do 

design de interação, no estado-da-arte nas pesquisas de tecnologia para surdos. De 

acordo com a finalidade da tecnologia desenvolvida, foi possível identificar alguns 

grupos: o de aplicações (com vários propósitos) destinadas ao uso com dispositivos 

                                                
5
 http://hcibib.org/ 
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móveis, aplicações para uso em locais fixos, (não-móveis), aplicações destinadas ao 

apoio de atividades da vida diária e um grupo bastante populoso, de aplicações de 

tradução para uma língua de sinais. 

Todos os dispositivos e aplicações apresentados nos trabalhos estudados parecem 

ser importantes e de grande relevância para a comunicação dos surdos. Com essas 

pesquisas, foi possível extrair requisitos que serviram de suporte para a 

especificação da ferramenta proposta.   

As seções seguintes apresentam os trabalhos identificados, agrupados nas 

categorias descritas anteriormente. 

3.2. APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Nesta seção, agrupam-se os trabalhos que fizeram uso de plataformas móveis. 

Na pesquisa de Zafrulla et al. (2008) é apresentado um aplicativo para celular onde 

o surdo poderia entrar em contato com os serviços de emergência, como a polícia, 

por mensagens de texto. A vantagem é que esse aplicativo poderia ser interpretado 

pelos sistemas disponíveis nas centrais telefônicas que recebem mensagens de 

terminais telefônicos para surdos – TTS ou TDD. 

Outro trabalho de emergência, neste caso médica, de Buttussi et al. (2010) 

possibilita que a equipe de médicos procure por frases que expressam sintomas em 

um sistema desenvolvido para celular. As frases possuem vídeos correspondentes 

na língua de sinais, que podem ser apresentados para pacientes surdos para 

identificar se possuem sintomas, e auxiliar no diagnóstico durante uma emergência. 

Cherviavsky et al. (2009) descrevem o sistema de MobileASL para comunicação da 

língua de sinais americana em vídeo e em tempo real pelo celular. O objetivo do 

sistema é que as pessoas usem qualquer celular para se comunicar. No entanto, os 

autores tiveram que desenvolver vários algoritmos para compensar o processador 

fraco, a largura de banda limitada e a baixa capacidade de duração da bateria. Em 

um ambiente controlado conseguiram aumentar o tempo de duração da bateria sem 

comprometer a inteligibilidade das imagens do vídeo.  Para ressaltar a importância 

da vida útil da bateria do celular, em um estudo posterior sobre MobileASL de Tran 

et al. (2010) criaram um questionário online para saber como o surdo compara a 

qualidade das imagens do vídeo em relação a duração da bateria do celular.  



14 
 

 

O trabalho de Ketabdar e Polzehl (2009) mostra uma aplicação pelo celular onde o 

surdo receberá avisos visuais e vibratórios sobre os sons que acontecem ao seu 

redor. O sistema capta os sons do ambiente por meio do microfone do celular e 

compara a padrões de sons. Desta forma o surdo pode configurar um determinado 

tipo de som ambiente (por exemplo, o som do latido de um cachorro) com um alerta 

visual ou vibratório (por exemplo, uma animação em que aparece um cachorro).  

White (2010) realiza um trabalho similar, utilizando coleta de sons do ambiente pelo 

microfone do celular. O AudioWiz, segundo o autor, pode transcrever em tempo real 

sons diversos do ambiente como ruídos e a fala das pessoas.  

No trabalho de Weaver, Starner e Hamilton (2010) os pais de crianças surdas usam 

uma biblioteca de sinais em vídeo para aprender a se comunicar com seus filhos. Os 

pesquisadores analisaram também a inteligibilidade das imagens do vídeo e sua 

influência na compreensão dos sinais.  

Em resumo, pode-se perceber então que os estudos desta categoria abordam: 

 uso de mensagens SMS como forma de contato com o governo; 

 uso de vídeos no celular; 

 problemas de processamento, pouca bateria, qualidade da conexão e 

qualidade da imagem nos vídeos de celular; 

 uso do celular como codificador de sons do ambiente por imagens ou alertas 

vibratórios. 

3.3. APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS NÃO MÓVEIS 

Esta seção agrupa aplicações interativas em dispositivos fixos. 

O estudo de Piper e Hollan (2008 e 2009) propôs a criação de uma mesa digital 

interativa com reconhecimento de fala que facilita a comunicação entre médicos e 

pacientes surdos. Este dispositivo é útil, segundo os autores, para médicos que não 

sabem se comunicar na língua de sinais. Os autores relatam que durante o projeto 

médicos, surdos e intérprete em língua de sinais participaram do desenvolvimento 

desta solução.  

Na pesquisa de Cavender, Bigham e Ladner (2009) e Kushalnagar, Cavender e 

Pâris (2010) são apresentados sistemas para serem utilizados em sala de aula onde 
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o aluno através de uma única tela controla vídeos, mensagens textuais, slides e 

outras informações relevantes para adquirir o conhecimento em sala de aula. Os 

resultados de ambos os estudos mostraram que os alunos que usaram o sistema 

ficaram mais concentrados, não se dispersam durante a aula, desenvolveram novos 

métodos de estudo e técnicas de focar no conteúdo que o aluno acredita ser 

relevante e importante. 

Fels et al. (2010) descrevem em seu estudo o SignLink Studio, software que permite 

o usuário inserir legendas em vídeos com língua de sinais (útil para surdos) ou 

inserir legendas em vídeos com som (para ouvintes). As legendas podem ser 

inseridas e modificadas, ajustar a fonte, cor, posição e opacidade do fundo. Apesar 

da ferramenta ser de fácil utilização e aprendizado, os autores ressaltam que os 

usuários relutaram em criar as legendas. A possível hipótese dos autores é que a 

tarefa de fazer legendas não é simples e demanda muito tempo.  

Percebe-se então que os estudos desta categoria convergem para o mesmo ponto, 

a tecnologia como mediação na comunicação e abordam:  

 uso de uma mesa interativa para comunicação de surdos e ouvintes; 

 envolvimento dos interessados na construção da solução; 

 controles dos comandos em uma única tela; 

 inserir e modificar legendas de vídeos. 

3.4. APLICAÇÕES PARA APOIO A VIDA DIÁRIA 

Nesta seção, agrupam-se os trabalhos que tratam das aplicações destinadas ao 

apoio de atividades da vida diária. 

Silva, Kauchakje e Gesueli (2003) relatam que os surdos usam diversos aparelhos 

que os ajudam no dia-a-dia. Os relógios vibratórios são utilizados como 

despertadores, luzes que acendem e apagam são utilizadas como campainhas 

residenciais dentre tantos outros recursos. 

O entretenimento faz parte da rotina do surdo, por isso Karan et al. (2008) 

desenvolveram uma cadeira vibratória. A proposta do estudo é que o surdo possa 

sentir, sentado na cadeira, e por meio de vários sensores as vibrações são 

produzidas conforme a música de um filme.  
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Um trabalho posterior muito parecido Nanayakkara et al. (2009),  também utiliza uma 

cadeira vibratória. No entanto neste trabalho a cadeira recebe e transmite as 

vibrações ao surdo de qualquer música.  

No ano seguinte, Karan et al. (2010) aperfeiçoaram a cadeira vibratória baseado no 

modelo coclear humano. Desta forma a cadeira passou a reconhecer e vibrar a partir 

de todos os sons do ambiente. 

Outro dispositivo que pode ser usado tanto para o entretenimento quanto o 

aprendizado é iSign Bear, desenvolvido por Huang et al. (2008). Os autores 

adaptaram um urso de pelúcia com um display, um leitor RFID e cartões com 

imagens. O estudo destinou-se a crianças surdas, para aprenderem e melhorarem o 

seu vocabulário. Ao passar os cartões com imagens no leitor RFID é exibido um 

vídeo no display em língua de sinais.  

Parton, Hancock e duBusdeValempré (2010) desenvolveram um sistema 

semelhante, com RFIDs colocados em objetos que eram reconhecidos por um leitor. 

Quando o objeto era reconhecido apresentava na tela do computador vídeos da 

língua de sinais, imagens e avatar animado mostrando o sinal.  

Yao et al. (2009) em seu estudo apresentam um sapato que auxilia crianças surdas 

a dançarem. Uma interface vibratória é colocada no sapato que emite vibrações 

conforme o tempo e o ritmo da música.  

Em resumo, pode-se perceber então que os estudos desta categoria abordam: 

 uso de vibração como forma de comunicação; 

 uso de RFIDs  e tags visuais como forma de identificar o objeto e mostrar 

como é sua sinalização. 

3.5. PESQUISA DE CAMPO SOBRE BARREIRAS AO USO DAS TICS 

A seção anterior apresentou recursos de interação obtidos por meio de pesquisa 

bibliográfica sobre tecnologias desenvolvidas com o propósito específico de atender 

o uso por surdos. Os resultados de pesquisas apontam para melhorias que são 

interessantes, mas que nem sempre estão disponíveis imediatamente para uso dos 

surdos. 
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Observando-se o uso das TICs disponíveis ao público, de forma geral - por exemplo, 

a TV, o telefone celular, o computador – observa-se que há barreiras ao seu uso 

pelos surdos. As barreiras são, principalmente, de duas naturezas: de usabilidade e 

de apreensibilidade da linguagem escrita  

A definição de barreira segundo o Decreto lei n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004:  

“II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 
liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as 
pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação.”  

É interessante ressaltar, desta definição, a menção à comunicação e acesso à 

informação. Quando uma interface não foi pensada considerando as necessidades 

dos surdos, é muito provável que possua problemas de usabilidade e acessibilidade 

que acabam comprometendo toda a interação e frustrando a expectativa de uso. 

A produção de um modelo de interação que fosse usável pela população 

digitalmente excluída - dentre ela, os surdos - foi tema do projeto STID - Soluções 

em Telecomunicação e Inclusão Digital, desenvolvido pelo CPqD para o Ministério 

da Comunicações com recursos do FUNTTEL6. O autor participou deste projeto 

como membro do Grupo de Estudos em interação, o Grupo i, grupo de pesquisa 

vinculado ao Laboratório de Tecnologia de Software (LTS), do Departamento de 

Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP, que 

foi contratado pelo CPqD para desenvolver os estudos de usuário e realizar as 

avaliações de usabilidade dos protótipos do design de interação do projeto STID.  

Na fase inicial deste projeto, realizou-se uma pesquisa de campo com a finalidade 

de mapear habilidades e dificuldades do público-alvo no uso das TICs. Os resultados 

obtidos para a população de surdos estudada então trazem informações relevantes 

para esta pesquisa. Os resultados apresentados a seguir fazem parte do relatório 

técnico “Modelo de usuários: Público-alvo do projeto STID” de Filgueiras et al. (2007) 

e são reproduzidos aqui com autorização do contratante do projeto. 

                                                
6
 Esse projeto de pesquisa ocorreu entre os anos de 2007 e 2008. Todas as pesquisas geraram 

recomendações e são apresentadas na Cartilha STID: Modelo de interação inclusivo para interfaces 
de governo eletrônico (2010). Os resultados deste projeto foram dois websites, seguindo o modelo de 
interação proposto: um deles permite que os trabalhadores rurais obtenham informações sobre 
aposentadoria, serviço realizado pelo INSS e o outro destina-se a agendar consultas e tratamentos 
médicos na rede pública de saúde e unidades de pronto atendimento. 
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As TICs consideradas nesta pesquisa foram: telefone fixo, celular, urna eletrônica, 

rádio, televisão, aparelho de DVD, computador e caixa eletrônico.  

Como essa pesquisa foi realizada entre os anos de 2007 e 2008, algumas dessas 

TICs tiveram uma evolução tecnológica considerável mas os pontos importantes 

relacionados a forma de uso das pessoas não mudaram.  

Essa pesquisa em profundidade de natureza qualitativa e foi realizada com 04 

pessoas surdas. Todas essas pessoas se comunicam por Libras e apenas 01 

pessoa também é oralizada.  

Os resultados são apresentados para cada TIC e categorizados como: 

Finalidade: relato de como a TIC é usada; 

 Barreiras: problemas durante o uso das TICs; 

 Estratégias: meios de uso das TICs para vencer as barreiras.  

3.5.1. Computador 

Na população pesquisada, 2 dos 4 entrevistados relatam ter o computador em casa 

e ter experiência com o mesmo. Os que têm o computador em casa têm perfil de uso 

avançado, os demais não têm qualquer experiência.  

Apesar de alguns não terem experiência, a tecnologia é vista de forma bastante 

positiva como facilitadora da vida deste grupo de pessoas. 

A finalidade da tecnologia para esta população é de comunicação, com pessoas 

surdas e ouvintes usando o Orkut, o MSN Messenger e email; para socialização ou 

pesquisa e estudo. 

As barreiras enfrentadas no uso são que a língua portuguesa brasileira não é 

plenamente compreendida. O problema não acontece apenas nos sites, mas no 

MSN Messenger. O português que o surdo escreve também não é compreendido 

pelas outras pessoas. A baixa velocidade da comunicação por imagens, que não 

sendo em tempo real prejudica o diálogo em Libras. A linguagem usada pelos 

programas de computador, principalmente em mensagens de erro, é 

incompreensível para o surdo. 
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As estratégias usadas para contornar estas barreiras são o uso da comunicação por 

webcam, que permite ao surdo visualizar a conversa em Libras. A ajuda de outras 

pessoas, principalmente familiares, para interpretar as palavras escritas. 

3.5.2. Telefone Fixo 

Na população pesquisada, 2 dos 4 entrevistados relatam ter o aparelho em casa, e 

todos declaram ter alguma experiência. Os entrevistados são capazes, em sua 

maioria, de realizar as atividades básicas, mas apenas essas. 

O telefone fixo é pouco usado por esta população. O telefone especial para surdos, 

o TTD (Terminal de Tradução para Deficiente) é uma alternativa usada quando 

possível. 

A finalidade da tecnologia, específica para esta população, é que o surdo usa o 

telefone para ligar para outra pessoa que tem o conhecimento de sua deficiência, 

para buscá-lo em algum local previamente combinado. 

As barreiras enfrentadas no uso são que não há autonomia no uso do telefone, pois 

a pessoa depende sempre de outra pessoa para ajudar a compreender o 

interlocutor. O TTD depende de outras pessoas também terem a mesma tecnologia 

para permitir a comunicação e foi relatado que essa troca de mensagens é lenta. 

As estratégias usadas para contornar estas barreiras são o uso do (TTD). O fato de 

o TTD ser lento faz com que os surdos prefiram pedir para outra pessoa ligar ou usar 

a internet/webcam Para esta a população, o TTD é apontado como caro, embora 

este pareça ser um custo de aquisição. Relata-se que o custo de uso é o mesmo de 

um telefone comum, a menos do tempo de uso que costuma ser mais alto que o do 

telefone de voz, devido ao protocolo de conversação. 

3.5.3. Telefone Celular 

Na população pesquisada, 3 dos 4 entrevistados relatam ter o aparelho em casa e 

experiência com ele. Dos que têm experiência, 2 têm perfil de uso avançado. 

A finalidade da tecnologia para esta população é, basicamente a comunicação, 

embora esta aconteça de forma bastante singular. Ele é usado para transmitir 
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mensagens de texto (SMS) e embora isso não tenha sido mencionado, é provável 

que o uso de mensagens multimídia seja usado na população. 

As barreiras enfrentadas no uso são que o surdo recebe textos por SMS, como 

propagandas da operadora de celular, e não entende o significado das mensagens, 

pois estão em língua portuguesa e contêm palavras que eles não entendem. 

As estratégias usadas para contornar estas barreiras são que os surdos pedem 

ajuda ao intérprete ou para um ouvinte para explicar a mensagem de texto que 

chegou a seu celular.  

3.5.4. Televisão 

Na população pesquisada, todos os entrevistados relatam ter o aparelho em casa e 

apenas um dos entrevistados não tem qualquer experiência. Um dos entrevistados é 

capaz de fazer atividades avançadas, e dois deles só realizam atividades básicas de 

ligar, desligar, mudar o canal. 

A televisão não recebeu desta população a mesma aceitação das demais pessoas. 

Como meio de comunicação, não alcança esta comunidade. Há diversos 

movimentos e protestos para adequar a TV a esta comunidade. 

A finalidade da tecnologia para esta população é a mesma de toda a população – 

informação e entretenimento. 

As barreiras enfrentadas no uso são que nem todos os aparelhos de TV têm o 

recurso de Closed Caption. Sem o Closed Caption, a leitura labial não é eficaz 

porque a fala dos personagens é rápida. Pode haver problemas com dublagem, 

embora isso não tenha sido relatado diretamente. Os surdos que utilizam a televisão 

com o recurso de Closed Caption não conseguem acompanhar as legendas, pois as 

legendas muito rapidamente, dificultando a leitura dos textos. Além disso, as 

legendas estão em português, que não é compreensível para todos da comunidade 

de surdos. Quando não há o recurso de Closed Caption, o surdo assiste à televisão 

tentando identificar o contexto da informação transmitida pela televisão e nem 

sempre este contexto é suficiente para o entendimento da mensagem. As imagens 

de pessoas falando Libras que aparecem de forma reduzida na tela ocasiona o não 
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entendimento da informação transmitida pelo intérprete. A população de surdos 

sugere que esta imagem possa ser ampliada. 

Não há estratégias eficazes para contornar estas barreiras. Em geral, os surdos 

preferem meios alternativos, como jornais e filmes com legendas. 

3.5.5. DVD 

Na população pesquisada, metade dos entrevistados têm o aparelho e experiência. 

Para os que têm o aparelho, o nível de uso é avançado.  

O aparelho de DVD é o substituto da TV para esta população, em termos de 

entretenimento, por conta das legendas dos filmes.  

A principal barreira enfrentada é a própria língua portuguesa brasileira, que não é 

completamente compreendida. 

3.5.6. Caixa Eletrônico 

Na população pesquisada, todos os entrevistados relatam ter experiência com o 

caixa eletrônico e tendem a um uso mais avançado. 

Apesar desta aceitação, o uso de todo o sistema bancário é visto pela população 

como problemático, porque quando eles têm algum problema, em geral não 

conseguem reclamar, pois atendentes não compreendem o que eles dizem, 

causando constrangimento. Algumas pessoas desistem frente a estas barreiras.  

Quando possível, a estratégia de fazer-se acompanhar de outra pessoa, 

normalmente um ouvinte que se comunica em Libras é usada. 

3.5.7. Rádio 

Na população pesquisada, todos os entrevistados relatam ter o aparelho em casa e 

metade deles diz ter experiência.  

Os entrevistados não gostam de conversar sobre esta tecnologia e mostram irritação 

quando o entrevistador fez perguntas relacionadas a essa TIC.  

Embora esta tecnologia não seja acessível para esta população, um dos 

entrevistados relatou gostar de sentir a música por meio das vibrações emitidas 

pelos alto-falantes.  
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3.5.8. Urna Eletrônica 

Na população pesquisada, todos entrevistados relatam ter experiência. Os 

entrevistados são capazes de realizar as atividades avançadas, sendo que apenas 

um realiza apenas a atividade básica de votar em um candidato. 

Não foram relatadas barreiras ao uso da tecnologia, bem aceita pelos entrevistados. 
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4. TRADUÇÃO E LETRAMENTO DO SURDO  

Em relação aos aspectos linguísticos que permeiam a grande maioria das barreiras 

quanto ao uso das TICs pelos surdos, Silva, Kauchakje e Gesueli (2003) confirmam 

que o acesso as TICs é possível, desde que o surdo conheça (pelo menos 

parcialmente) a escrita da língua portuguesa brasileira. Iguma (2004) também 

ressalta que os surdos precisam saber o mínimo de português para conseguir utilizar 

as tecnologias.  

O trabalho de Wald e Bain (2008) discute que o reconhecimento automático da fala 

pode ajudar no acesso universal à comunicação. Para os surdos, seria utilizado o 

texto na forma escrita, que não é sua língua natural segundo Skliar (1997).  

4.1. APREENSIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES  

Plácido (2004) e Corradi e Norte (2005) evidenciam em suas pesquisas que devem 

ser construídas interfaces com textos simples de fácil compreensão pelos surdos. 

Uma possível solução para facilitar a compreensão dos textos pelos surdos é 

submeter a avaliações de apreensibilidade. 

Apreensibilidade da informação textual, segundo Martins e Filgueiras (2007) é a 

capacidade de um texto de ser lido, compreendido e assimilado por aqueles que 

necessitam de determinada informação. A apreensibilidade da informação textual é 

um dos aspectos da subcaracterística de usabilidade denominada inteligibilidade e 

como tal, sua avaliação é parte da avaliação de qualidade de um software. 

Klare (1963) definiu a apreensibilidade da informação textual (readability) como: “a 

facilidade do entendimento ou compreensão devido ao estilo da escrita”. McLaughlin 

(1969) também definiu o mesmo termo como sendo “o grau a que uma classe dada 

de pessoas encontra determinada matéria da leitura compreensível”. Portanto, pode-

se entender que é a qualidade do texto de ser fácil de ler e ser compreensível, ou 

seja, ser apreensível. 

Nesta mesma linha de atuação, em relação a tornar o texto mais apreensível, há o 

projeto PorSimples7 (Simplificação Textual do Português para Inclusão e 

Acessibilidade Digital) que visa desenvolver tecnologia para facilitar o acesso à 

                                                
7
 http://caravelas.icmc.usp.br/wiki/index.php/Principal 

http://caravelas.icmc.usp.br/wiki/index.php/Principal
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informação de analfabetos funcionais do conteúdo na web, o sistema FACILITA 

EDUCATIVO, e para autores a produzirem textos simplificados para analfabetos 

funcionais, o sistema FACILITA. 

4.2. OUTRAS TÉCNICAS DE MELHORIA DA APREENSIBILIDADE 

Na literatura há estudos referentes a melhorias da apreensibilidade das informações 

textuais e não textuais para surdos. No trabalho de Gennari e Mich (2008a e 2008b) 

apresenta-se uma ferramenta que pretende facilitar o entendimento da narrativa oral 

para crianças surdas. Essa ferramenta torna o texto mais apreensível mudando 

características pertinentes às línguas de sinais, como verbos no infinitivo.  

A compreensão de textos, segundo Fajardo et al. (2003 e 2004), está diretamente 

ligada aos processos de memória de curta e longa duração. Em uma pesquisa 

posterior, Fajardo et al. (2006) substituiu links na forma de texto para gráficos e 

testou com surdos e ouvintes. Os resultados apontaram que as imagens facilitaram o 

usuário, tanto surdo como ouvinte, encontrar as informações com mais rapidez 

corretamente e não deixaram o usuário desorientado na interface. 

Namatame e Kitajima (2008) utilizaram outro método, o eye-tracking, para verificar a 

compreensão dos surdos sobre links com diferentes representações (textuais, 

ícones visuais com legenda e sem legenda). A conclusão do estudo aponta que os 

ícones visuais com legenda possibilitam uma melhor compreensão dos significados 

pelos surdos.  

Fajardo et al. (2008 e 2009) relata os estudos do seu grupo com relação as 

implicações tecnológicas na comunidade surda e como eles interagem com elas. 

Comenta também sobre o uso da língua de sinais e da língua local escrita e suas 

possíveis complementações de conteúdo. Além do auxílio de avatares que sinalizam 

e ajudam a passagem de informação ao surdo. O resultado deste estudo procura 

deixar claro todas as alternativas e possíveis escolhas que os designers que podem 

fazer ao criar uma interface para a comunidade surda. 

Petrie et al. (2004) sugere dois métodos de melhorar a tomada de decisão durante a 

navegação e entendimento das informações na interface. Sendo o uso de imagens 

significativas e a leitura labial, além da língua de sinais. Isso faz sentido já que 
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muitos surdos conseguem realizar a leitura labial e serve como um suporte 

interessante de confirmação da informação.  

Os estudos citados anteriormente podem sugerir requisitos e recomendações para 

interfaces que possuem como público alvo a comunidade surda e para o protótipo da 

ferramenta.  

4.3. MECANISMOS DE TRADUÇÃO 

Diversas pesquisas indicam diferentes mecanismos de conversão da língua escrita 

para a língua de sinais, o que é um importante auxílio para a compreensão e 

comunicação dos surdos.  

A disponibilização de conteúdo para surdos é objeto do trabalho de Coetzee et al.  

(2009), que criou material acessível em língua de sinais da África do Sul para a 

comunidade surda do país. Os autores relatam dificuldades com relação à 

atualização das animações em língua de sinais e preocupações com relação ao 

carregamento desses recursos no computador do cidadão surdo.  

Dasgupta e Basu (2008) criaram também um protótipo de uma ferramenta de 

tradução automática de texto inglês para língua de sinais indiana para a comunidade 

surda indiana. 

Duduchi e Capovila (2006) apresentaram o BuscaSigno, em que o usuário poderia 

buscar sinais pela configuração da mão sem depender do conhecimento da língua 

portuguesa.  

Matsumoto, Kato e Ikeda (2009) apresentam em seu estudo o JSPad, sistema de 

tradução da língua japonesa para o signwriting8.  

Como a quantidade de sinais é imensa e os custos de produção podem ser caros 

Cavender et al. (2010) propuseram em seu estudo um fórum online e colaborativo 

onde as pessoas podem inserir sinais. Esta solução parece adequada e permite que 

os surdos ou intérpretes criem um conteúdo para a comunidade de surdos. Um 

                                                
8
 signwriting (escrita gestual, ou escrita de sinais) é um sistema de escrita das línguas gestuais (no 

Brasil, línguas de sinais). Signwriting expressa os movimentos as forma das mãos, as marcas não-
manuais e os pontos de articulação. Até agora, as únicas formas de registro das línguas gestuais 
eram em vídeo, registro que continua a ser uma forma valiosa para a comunidade surda. Acrescenta-
se, agora, a essa forma, a escrita das línguas, um sistema que mostra a forma das línguas de sinais. 
Não segue a ordem usual de outros sistemas de escrita, nem a ordem da língua oral do país onde 
está inserida. [Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/SignWriting] 

http://pt.wikipedia.org/wiki/SignWriting
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ponto negativo encontrado é que a qualidade dos conteúdos pode não ser boa e 

necessitar de uma moderação para aprovar os conteúdos antes de serem 

publicados. 

4.4. AVATARES EM MECANISMOS DE TRADUÇÃO 

Para sanar o problema da produção de vídeos em língua de sinais, muitos estudos 

optam por utilizar avatares, personagens animados que fazem a sinalização dos 

sinais das línguas de sinais. A construção de um avatar é muito importante segundo 

os estudos de Braffort e Dalle (2008), no qual descrevem as posições, local do 

avatar, tamanhos e distâncias necessárias para sinalizar o sinal adequadamente. 

Outro trabalho sobre avatares é o de Elliott et al. (2008), que propõem uma tradução 

considerando os aspectos linguísticos no processamento da linguagem. 

No trabalho de Leite et al. (2010) é proposto o Poli Libras, um tradutor automático de 

português para Libras. Utilizam para isso um avatar 3D com o processo de tradução 

levando em conta aspectos sintáticos das línguas envolvidas, evitando a geração do 

chamado português sinalizado. O sistema é aberto (open source) que permite à 

comunidade acompanhar seu desenvolvimento e também a outros interessados em 

desenvolver novas aplicações. 

Os chineses Yao, Qiu e Huang (2009) desenvolveram também um sistema de 

tradução para a língua de sinais chinesa utilizando um plug-in junto com um 

navegador. Os autores ressaltam que com o plug-in o usuário pode navegar de 

forma eficaz e independente. 

Huenerfauth et al. (2008) estudaram como os surdos avaliam a qualidade da língua 

de sinais feita por animações. Os principais problemas são as imagens do rosto e 

sinalização errada de muitos sinais. Em um estudo posterior, apenas de Huenerfauth 

(2008), ele apresenta uma forma diferente de tradução considerando predicados da 

gramática.  

Técnicas de reconhecimento visual e da fala [von Agris et al., 2008] e de 

rastreamento facial [Vogler e Goldenstein, 2008], [Michael, Metaxas e Neidle, 2009] 

estão fazendo com que os avatares tenham expressões faciais adequadas e 

movimentos da cabeça naturais. 
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Lu e Huenerfauth (2009) também relatam uma técnica de captura de sinais com a 

utilização de luvas.  

A velocidade da sinalização também é um aspecto importante conforme estudo de 

Yasugahira, Horiuchi e Kuroiwa (2009). No estudo é apresentada a velocidade da 

sinalização da língua de sinais japonesa. Huenerfauth (2009) analise em sua 

pesquisa além da velocidade a possibilidade de pausar as animações. 

Compreende-se que a diversidade da população e a diversidade de letramento na 

língua escrita e mesmo na própria língua de sinais fazem com que se deva esperar 

que na interação das pessoas surdas com websites, a compreensão da mensagem 

seja parcial. Assim, é importante lançar-se mão de conteúdos corroborativos, 

conforme Miyamaru, Bertuzzi e Filgueiras (2008), entendendo-se aqui este conceito 

como a transmissão de uma mesma informação por canais, meios e/ou formatos 

diversos. O aspecto de corroboração contribui para ampliar a compreensão da 

mensagem. 
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5. AVALIAÇÃO DE INTERFACES ESPECÍFICAS PARA SURDOS 

Os capítulos anteriores ilustraram a relação dos surdos com a tecnologia, mostrando 

as barreiras ao uso das TICs, as estratégias para vencê-las e as pesquisas de 

tecnologias assistivas que visam a atender a necessidades específicas. 

Na busca pelo entendimento de como o surdo usa a web, identificaram-se interfaces 

desenvolvidas e disponibilizadas na web, específicas para esse público, 

Considera-se que a experiência dos surdos como usuários destas interfaces pode 

trazer subsídios para o design de interação da CLAWS.  Uma análise dos elementos 

do design das interfaces desenvolvidas para surdos pode fornecer elementos 

necessários à interação dos surdos e mesmo padrões de fato.  

Desta forma, desenvolveu-se uma ação de pesquisa com o propósito de 

compreender a aceitação de soluções interativas na web, projetadas para uso da 

comunidade surda para sua comunicação e informação e, para os elementos 

considerados aceitos, incorporá-los na ferramenta proposta. Esta ação de pesquisa 

foi composta das seguintes fases:  

1) busca por interfaces e recursos em websites para a comunidade surda 

(parte deste estudo foi publicado no IHC 20109 [Martins e Filgueiras, 2010] ) 

2) identificação dos elementos de interação presentes;  

3) avaliação desses elementos junto à comunidade surda;  

4) identificação dos elementos a serem incorporados na ferramenta.  

As seções seguintes relatam essas fases e os resultados obtidos. 

5.1. BUSCA POR INTERFACES E RECURSOS EM WEBSITES PARA A 

COMUNIDADE SURDA 

A identificação de interfaces para população surda começou localizando 

associações e ONGs que congregam a comunidade surda, no Brasil e no exterior. 

Em cada website dessas entidades, procurou-se na área de links externos websites 

que fossem destinados a comunidade surda. Outra forma de pesquisa para 

                                                
9
 IHC 2010 é o IX Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais realizado 

em 2010 na cidade de Belo Horizonte - MG. 
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encontrar mais interfaces foi o uso de buscadores com os termos: interface, site, 

surdo, Libras, deficiente auditivo e língua de sinais.  

Pesquisaram-se interfaces brasileiras, uma vez que elas seriam expostas a pessoas 

surdas no Brasil. Mas incluíram-se também exemplos de interfaces interessantes de 

outros países. Portanto como critério de seleção privilegiou-se a diversidade de 

soluções. Assim, foram selecionadas 14 interfaces para o estudo: 

1. Projeto STID - Soluções de Telecomunicações para Inclusão Digital (CPqD, 

Brasil); 

2. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais (Acesso Brasil, Brasil); 

3. ACEAS - Ambiente Computacional para Ensino e Aprendizagem de Surdos; 

(Rubens dos Santos Guimarães / DETRAN-RJ; Brasil); 

4. Telelibras (ONG Vez da Voz ; Brasil); 

5. Rybená (Instituto CTS; Brasil); 

6. Dicionário Digital Libras Cristão (Pastoral dos Surdos - Diocese de São José 

dos Campos-SP; Brasil); 

7. Festival Claro Curtas (Claro; Brasil); 

8. E-Sourds (Électricité de France - EDF; França); 

9. Danone et vous (Sourdline/GuideCaro; França); 

10. Websourd (Websourd; França); 

11. SignWebMessage (Universidade do Vale do Rio dos Sinos; Brasil); 

12. Curso de Letras Libras (Universidade Federal de Santa Catarina; Brasil); 

13. SignPuddle (Center For Sutton Movement Writing, Inc.; Estados Unidos); 

14. Sign Smith (Vcom3D; Estados Unidos). 

A seguir é apresentado o Quadro 1 com a comparação das interfaces e depois  

detalhadamente as interfaces web selecionadas com a tela correspondente da 

interface desenvolvida para a comunidade surda. 
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5.1.1. Quadro comparativo das Interfaces 

 

 Quadro 1 -  Comparação das interfaces escolhidas 

Interface 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nome da Interface 

Projeto STID - 
Soluções de 

Telecomunica
ções para 
Inclusão 
Digital  

Dicionário 
da Língua 
Brasileira 
de Sinais 

ACEAS - 
Ambiente 

Computaciona
l para Ensino 

e 
Aprendizagem 

de Surdos 

Telelibras Rybená 

Dicionário 
Digital 
Libras 
Cristão 

Festival 
Claro 

Curtas 

E-Sourds - 
EDF 

Danone et 
vous 

Websourd 
Sign 

WebMensage 

Curso de 
Letras 
Libras 

SignPuddle Sign Smith 

Está disponível? 

Não. Versão 
utilizada é um 
protótipo de 
Abril de 2008, 
disponibilizado 
pelo CPqD Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Sim, mediante 
a cadastro Sim Sim 

Não, apenas vídeos 
e imagens 
demonstrativas. O 
software é pago. No 
entanto possui uma 
versão de 
demonstração por 30 
dias. 

URL 

- 

http://www.a
cessobrasil.o
rg.br/libras/ 

http://www.rube
nsguimaraes.co
m.br/detran/ace
as/index.php  

http://www
.vezdavoz
.com.br/tel
elibras/ 

http://www.ry
bena.org.br/r
ybena/defaul
t/index.jsp  

http://www.s
urdosonline.
com.br/  

http://www.cl
arocurtas.co
m.br/ 

http://esourd
s.edf.fr/html/
esourds/eso
urds.html  

http://www.s
ourdline.com
/danone/ 

http://www.w
ebsourd.org/ 

http://inf.unisino
s.br/~swm/  

http://www.li
bras.ufsc.br/ 

http://www.si
gnbank.org/s
ignpuddle/ 

http://www.vcom3d.c
om 

Desenvolvedor 

CPqD 
Acesso 
Brasil 

Rubens dos 
Santos 
Guimarães / 
DETRAN-RJ 

OnG Vez 
da Voz 

Instituto 

CTS 

Pastoral dos 
Surdos 

Claro EDF GuideCaro Websourds 

Universidade 
do Vale do Rio 

dos Sinos 
(Unisinos) 

Universidade 
Federal de 

Santa 
Catarina 

Center For 
Sutton 

Movement 
Writing, Inc. Vcom3D 

Diocese de 
São José 
dos 
Campos-SP 

Ano 
2007/2008 2008 2007 2007 2005 - 2008 - - 2007 2002 - 2000 desde 2007 

País 
Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil França França França Brasil Brasil 

Estados 
Unidos Estados Unidos 

Língua de Sinais? 

LIBRAS LIBRAS LIBRAS LIBRAS LIBRAS LIBRAS LIBRAS 

LSF - 
Langue des 
Signes 
Française  

LSF - 
Langue des 
Signes 
Française 

LSF - 
Langue des 
Signes 
Française 

Sign Writing - 
Brasil 

Libras e 
SignWriting - 

Brasil 
Sign Writing 

- Brasil 
ASL - American Sign 

Language 

 

 

 

 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.rubensguimaraes.com.br/detran/aceas/index.php
http://www.rubensguimaraes.com.br/detran/aceas/index.php
http://www.rubensguimaraes.com.br/detran/aceas/index.php
http://www.rubensguimaraes.com.br/detran/aceas/index.php
http://www.vezdavoz.com.br/telelibras/
http://www.vezdavoz.com.br/telelibras/
http://www.vezdavoz.com.br/telelibras/
http://www.vezdavoz.com.br/telelibras/
http://www.rybena.org.br/rybena/default/index.jsp
http://www.rybena.org.br/rybena/default/index.jsp
http://www.rybena.org.br/rybena/default/index.jsp
http://www.rybena.org.br/rybena/default/index.jsp
http://www.surdosonline.com.br/
http://www.surdosonline.com.br/
http://www.surdosonline.com.br/
http://www.clarocurtas.com.br/
http://www.clarocurtas.com.br/
http://www.clarocurtas.com.br/
http://esourds.edf.fr/html/esourds/esourds.html
http://esourds.edf.fr/html/esourds/esourds.html
http://esourds.edf.fr/html/esourds/esourds.html
http://esourds.edf.fr/html/esourds/esourds.html
http://www.sourdline.com/danone/
http://www.sourdline.com/danone/
http://www.sourdline.com/danone/
http://www.websourd.org/
http://www.websourd.org/
http://inf.unisinos.br/~swm/
http://inf.unisinos.br/~swm/
http://www.libras.ufsc.br/
http://www.libras.ufsc.br/
http://www.signbank.org/signpuddle/
http://www.signbank.org/signpuddle/
http://www.signbank.org/signpuddle/
http://www.vcom3d.com/
http://www.vcom3d.com/
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Interface 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nome da Interface 

Projeto STID - 
Soluções de 

Telecomunica
ções para 
Inclusão 
Digital  

Dicionário 
da Língua 
Brasileira 
de Sinais 

ACEAS - 
Ambiente 

Computaciona
l para Ensino 

e 
Aprendizagem 

de Surdos 

Telelibras Rybená 

Dicionário 
Digital 
Libras 
Cristão 

Festival 
Claro 

Curtas 

E-Sourds - 
EDF 

Danone et 
vous 

Websourd 
Sign 

WebMensage 

Curso de 
Letras 
Libras 

SignPuddle Sign Smith 

Descrição/Objetivo 

Solicitação de 
serviços de 
governo 
eletrônico 

Ferramenta 
para auxílio 
no 
aprendizado 
da Língua 
Brasileira de 
Sinais 

O Detran-RJ 
disponibiliza o 
conteúdo da 
prova teórica 
de renovação 
de habilitação. 

Telejornal 
bilíngüe 
(portuguê
s/Libras) 

Tradutor de 
português 
para LIBRAS 

Dicionário 
com 
palavras e 
interpretação 
de 
conteúdos 
católicos. 

Festival de 
criação de 
vídeos pelo 
público, 
onde os 
vídeos 
também 
possuem 
Libras. 

Serviço de 
atendimento 
aos 
cidadãos. 

Serviço de 
atendimento 
e prestação 
de serviços 
para 
empresas 
que deseja 
ter a 
interface da 
GuideCaro 
para auxiliar 
os surdos. 

Serviço de 
divulgação 
de 
informação e 
eventos para 
a 
comunidade 
surda 

Serviço de 
envio de 

mensagens em 
SignWriting aos 

usuários 
cadastrados. 

Serviço 
informativo 

sobre o 
curso de 
Letras 

LIBRAS. 

Serviço de 
tradução de 
palavras em 

Língua 
Portuguesa 

para 
SignWriting. 

Possui 
suporte a 
diversos 
idiomas. 

Software de 
construção de avatar 

animado 3D que 
utiliza a Língua de 
sinais como forma 
de comunicação. 

Também possui um 
dicionário comum e 
outro ilustrado em 
termos em inglês e 

lingua de sinais 
americana utilizando 

o mesmo avatar 
animado em 3D. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

5.1.2. Interface 1: Projeto STID 

Trata-se de um protótipo de interface web que será utilizada em telecentros para 

inclusão da população com necessidades especiais que faz parte do projeto 

“Soluções de Telecomunicações para Inclusão Digital” - STID. O objetivo desta 

interface é fazer com que o cidadão surdo consiga realizar serviços de governo 

eletrônico. Esta interface foi desenvolvida no ano de 2007, pelo CPqD. Não 

encontra-se disponível na internet pois a interface aqui referenciada é um protótipo. 

O autor teve acesso a este protótipo porque participou do projeto de pesquisa do 

STID e tem autorização para a citação de informações nesta dissertação. (V. 9.9 

APÊNDICE I – Autorização de citação das informações do projeto STID do CPqD.) 

 

Figura 2 - Telas da interface do Projeto STID do CPqD 
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5.1.3. Interface 2: Dicionário da Língua Brasileira de Sinais 

Trata-se de uma interface web, mas também possui uma versão em CD que pode 

ser instalada no computador.  

Essa interface tem por objetivo o ensino e difusão da Libras.  Esta interface foi 

desenvolvida no ano de 2008, pelo Acesso Brasil e o INES – Instituto Nacional de 

Educação de Surdos. Encontra-se disponível na internet na url 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/.  

 

 

Figura 3 - Tela da interface do Dicionário da Língua de Sinais 

 

 

 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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5.1.4.   Interface 3: ACEAS 

Trata-se de uma interface web, que tem por objetivo disponibilizar o conteúdo da 

prova teórica de renovação de habilitação e testar os surdos para verificarem seu 

nível de entendimento do assunto através de um simulado eletrônico.  

Esta interface foi desenvolvida no ano de 2007, por Rubens dos Santos Guimarães 

e o DETRAN do Estado do Rio de Janeiro. Encontra-se disponível na internet na url 

http://www.rubensguimaraes.com.br/detran/aceas/index.php. 

 

 

Figura 4 - Tela da interface do ACEAS 

 

 

 

http://www.rubensguimaraes.com.br/detran/aceas/index.php
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5.1.5.   Interface 4: Telelibras 

Trata-se de uma interface web, disponível no website da Vez da Voz10. O Telelibras 

tem por objetivo levar o conteúdo jornalístico com informações e notícias para o 

mundo dos surdos. Para isto utiliza duas pessoas, uma que se expressa na 

linguagem oral e outra na língua de sinais, sendo um telejornal bilíngue.  

Esta interface foi desenvolvida no ano de 2007, pela própria Vez da Voz. Encontra-

se disponível na internet na url http://www.vezdavoz.com.br/telelibras/. 

 

 

Figura 5 - Tela da interface do Telelibras 

                                                
10

 A Vez da Voz é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) criada em 2004 
com o objetivo de promover a inclusão social da pessoa com deficiência, utilizando a arte, a cultura e 
a educação como ferramentas para a diminuição das diferenças e como alicerces para a 
sustentabilidade e o exercício da cidadania.  

http://www.vezdavoz.com.br/telelibras/
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5.1.6.   Interface 5: Rybená 

Trata-se de não de uma interface web, mas uma tecnologia assistiva para surdos. 

Possui uma versão também para celular. Esta tecnologia tem por objetivo ajudar o 

surdo a compreender os textos em língua portuguesa escrita, servindo como um 

intérprete automático para o surdo. A sinalização é feita por um personagem virtual 

ao invés de pessoas reais.  

Esta interface foi desenvolvida no ano de 2005, pelo Instituto CTS. Encontra-se 

disponível na internet na url http://www.rybena.org.br/rybena/default/index.jsp. 

 

 

Figura 6 - Tela da interface do Rybená 

 

 

 

http://www.rybena.org.br/rybena/default/index.jsp
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5.1.7.   Interface 6: Dicionário Digital de Libras Cristão 

Trata-se de uma interface web, que tem por objetivo: o aprendizado e familiarização 

do surdo com o conteúdo do meio religioso (católico). Palavras e sinais referentes ao 

tema são apresentados ao usuário. Não há informações sobre quando surgiu este 

dicionário.  

Esta interface foi desenvolvida pela Pastoral dos Surdos Diocese de São José dos 

Campos-SP. Encontra-se disponível na internet na url 

http://www.surdosonline.com.br/. 

 

 

Figura 7 - Tela da interface do Dicionário Digital Libras Cristão 

 

 

http://www.surdosonline.com.br/
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5.1.8.   Interface 7: Festival Claro Curtas 

Trata-se de uma interface web, não especificamente voltada para os deficientes 

auditivos, mas visando acessibilidade universal. O objetivo desta interface é divulgar 

conteúdo cultural desenvolvido por qualquer pessoa, que quisesse participar do 

festival, realizado pela operadora de telefonia celular Claro.  

Esta interface foi desenvolvida no ano de 2008, pela própria Claro. Encontra-se 

disponível na internet na url http://www.clarocurtas.com.br/. 

 

 

Figura 8 - Tela da interface do Claro Curtas 

http://www.clarocurtas.com.br/
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5.1.9.   Interface 8: E-Sourds 

Trata-se de uma interface web desenvolvida na França e utiliza a língua de sinais 

francesa - LSF. Tem por objetivo atender a população que utiliza os serviços da 

companhia de eletricidade francesa – EDF11. Além de informações também atende 

aos cidadãos pela webcam.  

Não há referencias de quando o serviço começou a funcionar. Encontra-se 

disponível na internet na url http://esourds.edf.fr/html/esourds/esourds.html. 

 

 

Figura 9 - Tela da interface do E-Sourds 

 

 

                                                
11

 EDF - Energia de France 

http://esourds.edf.fr/html/esourds/esourds.html
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5.1.10.   Interface 9: GuideCaro-Danone 

Trata-se de uma interface web produzida pela GuideCaro12 para a Danone atender 

os seus clientes que são surdos. Há várias formas de atendimento, além do 

atendimento pela webcam. 

Esta interface também é francesa e utiliza a LSF. Não há informações quanto ao ano 

de inauguração deste serviço aos clientes da Danone. Encontra-se disponível na 

internet na url http://www.sourdline.com/danone/. 

 

 

Figura 10 - Tela da interface da Danone (Serviço GuideCaro) 

                                                
12

 GuideCaro é uma empresa que presta serviços de comunicação para a pessoa surda (telefonando 
e mandando e-mail ou carta para ouvintes) e soluções para empresas que querem se comunicar com 
o público surdo. 

http://www.sourdline.com/danone/
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5.1.11. Interface 10: Websourd 

Trata-se de uma interface web francesa e que utiliza a LSF. Seu objetivo é levar 

informações jornalísticas e atuais acessíveis para os surdos. Esta interface foi 

desenvolvida no ano de 2007, no entanto teve uma versão anterior em 2004 

conforme informações do próprio website.  

O desenvolvedor é o próprio Websourd13. Encontra-se disponível na internet na url 

http://www.websourd.org/. 

 

 

Figura 11 - Tela da interface do WebSourd 

 

 

                                                
13

 O Websourd é um portal nacional (francês) de informação em língua gestual e língua escrita local 
com notícias da agência de notícias AFP - Agence France-Presse. 

http://www.websourd.org/
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5.1.12. Interface 11: Sign WebMessage 

Trata-se de uma interface web brasileira. Seu objetivo é a disponibilização de um 

serviço de envio de mensagens em signwriting aos usuários cadastrados.  

Esta interface foi desenvolvida no ano de 2002. O desenvolvedor é Vinícius Costa 

de Souza, na época aluno da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). 

Encontra-se disponível na internet na url http://inf.unisinos.br/~swm/. 

 

 

Figura 12 - Tela da interface do Sign WebMessage 

 

 

 

 

 

http://inf.unisinos.br/~swm/
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5.1.13. Interface 12: Curso de Licenciatura e Bacharelado em 

Letras-Libras 

Trata-se de uma interface web brasileira. Seu objetivo é um serviço que disponibiliza 

informações sobre o curso de graduação à distância Letras-Libras da Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

Não há referências do ano de desenvolvimento desta interface. Encontra-se 

disponível na internet na url http://www.libras.ufsc.br/. 

 

 

Figura 13 - Tela da interface do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Letras-Libras 

 

 

 

 

 

 

http://www.libras.ufsc.br/
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5.1.14. Interface 13: SignPuddle 

Trata-se de uma interface web americana desenvolvido pelo Center For Sutton 

Movement Writing, Inc. Seu objetivo é a disseminação do signwriting. Possui um 

serviço de tradução de palavras em Língua Portuguesa para signwriting, mas está 

disponível para diversos idiomas. 

Esta interface foi desenvolvida em 2000. Encontra-se disponível na internet na url 

http://www.signbank.org/signpuddle/. 

 

 

Figura 14 - Tela da interface do SignPuddle 

 

 

 

http://www.signbank.org/signpuddle/
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5.1.15. Interface 14: SignSmith 

Trata-se de uma interface web americana desenvolvida pela Vcom3D. Seu objetivo é 

a disponibilização e venda de um software de construção de avatar animado 3D que 

utiliza a língua de sinais como forma de comunicação. Também possui um dicionário 

comum e outro ilustrado em termos em inglês e língua de sinais americana (ASL) 

utilizando o mesmo avatar animado em 3D.  

Esta interface foi desenvolvida desde o ano de 2007. A versão de demonstração 

encontra-se disponível na internet na url http://www.vcom3d.com. 

 

 

Figura 15 - Tela da interface do SignSmith 

 

 

 

 

 

 

http://www.vcom3d.com/
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5.2. IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE INTERAÇÃO 

Após a identificação das interfaces, houve a necessidade de identificar os elementos 

de interação disponíveis para comparar e conseguir visualizar todas as 

características e recursos disponíveis, conforme demonstra a seguir o Quadro 2 

Erro! Fonte de referência não encontrada..  

Após o quadro são detalhadas as características dos elementos de interação 

presentes em pelo menos duas das interfaces selecionadas.  
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5.2.1. Quadro comparativo dos Elementos de Interação das Interfaces 

Quadro 2 - Comparação dos Elementos de Interação das Interfaces 

Interface 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nome da Interface 

Projeto STID - 
Soluções de 

Telecomunicaç
ões para 

Inclusão Digital  

Dicionário 
da Língua 
Brasileira 
de Sinais 

ACEAS - 
Ambiente 

Computacio
nal para 
Ensino e 

Aprendizage
m de Surdos 

Telelibras Rybená 
Dicionário 

Digital Libras 
Cristão 

Festiv
al 

Claro 
Curtas 

E-Sourds 
- EDF 

Danone et 
vous 

Websour
ds 

Sign 
WebMensage 

Curso de Letras 
Libras 

SignPuddle Sign Smith 

Forma de 
apresentação do 
conteúdo em 
língua de sinais Vídeo Vídeo Vídeo Vídeo Animação Vídeo Vídeo Vídeo 

Vídeo  / 
Animação 
para celular 

Vídeo / 
Imagens 
animadas 

Símbolos 
estáticos 

Vídeo/Símbolos 
estáticos 

Símbolos/estáti
cos Animação em 3D 

Outras versões? Não 

Sim. 
Possui 
versão em 
CD. Não. Não 

Também 
versão 
para 
celular. 

Sim. Possui 
versão em 
CD. 

Versão 
para 
DV´s  

Atendimen
to on-line 
com 
câmera. 

LPC – 
Linguagem 
Labial com 
auxílio de 
sinais e 
Atendimento 
on-line com 
câmera. 
Também 
possui uma 
versão com 
animação 
para celular. Não 

Não possui 
vídeo Não 

Não possui 
vídeo 

Também possui uma 
versão da animação para 

celular 

Download do 
vídeo/animação? Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não 

Não possui 
vídeo Não 

Não possui 
vídeo Informação indisponível 

Janela do Vídeo 
em Tela cheia Não Não Não 

Sim. 
Somente 
se clicando 
duas vezes 
em cima do 
vídeo. Não 

Sim. Somente 
se clicando 
duas vezes 
em cima do 
vídeo. Não Não Não Não 

Não possui 
vídeo Não 

Não possui 
vídeo Não 

Repetir Não 

Sim. Pode 
ser 
Também 
automática Não Não Não 

Não. No 
entanto o 
vídeo se 
repete 
automaticame
nte Não Não Não 

Sim, as 
animaçõe
s dos 
vídeos se 
repetem 
quando é 
passado o 
mouse - Não - Não 
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Interface 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nome da Interface 

Projeto STID - 
Soluções de 

Telecomunicaç
ões para 

Inclusão Digital  

Dicionário 
da Língua 
Brasileira 
de Sinais 

ACEAS - 
Ambiente 

Computacio
nal para 
Ensino e 

Aprendizage
m de Surdos 

Telelibras Rybená 
Dicionário 

Digital Libras 
Cristão 

Festiv
al 

Claro 
Curtas 

E-Sourds 
- EDF 

Danone et 
vous 

Websour
ds 

Sign 
WebMensage 

Curso de Letras 
Libras 

SignPuddle Sign Smith 

Começar Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim - Sim - 

Não. Acinamento por um 
botão ASL (American Sign 
Language) 

Pausar Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim - Sim - Não 

Parar Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não - Sim - Não 

Ajuste de volume Não Não Sim Sim Não Não Sim Não Sim Não - Não - Não 

Possui som, 
narração ou 
áudio? Não Não Sim Sim. Não Não Sim Não Não Não - Não - Não 

Possui legenda? 

Sim. Mas está 
em um texto 
abaixo do vídeo 

Sim. É 
escolhida 
a palavra e 
depois é 
mostrado 
o sinal que 
a 
representa 
no vídeo 

Não. Em 
alguns vídeos 
palavras 
chave sobre 
o conteúdo. Não Sim 

Sim. É um 
dicionário. 
Primeiro é 
necessário 
escolher a 
palavra para 
ver o sinal. Sim Sim Sim Sim - Não - 

Sim, é possível incluir 
legenda. 

Legenda 
sincronizada? Não Não - - Sim Não Sim Sim Sim Não - Não - Sim 

Ajuste de 
velocidade da 
sinalização? Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não - Não - Sim. 

Outras opções de 
interação na 
interface? 

Icones, após os 
textos em Língua 
Portuguesa, 
quando 
clicandos 
acionam o vídeo 
com a tradução 
do texto para 
LIBRAS 

Frases em 
português 
e sua 
comparaçã
o em 
português 
novamente 
mas 
seguindo a 
estrutura 
da língua 
de sinais e 
uma 
animação 
com a 
configuraç
ão da 
mão. - 

download 
do vídeo, já 
mencionad
o 
anteriorme
nte e 
aparece 
uma lista 
com os 
vídeo bem 
interessant
e para 
vídeos de 
programas 
em 
seqüência. - 

configuração 
da mão para 
se fazer um 
sinal. - 

diálogo 
entre duas 
pessoas 
durante o 
vídeo e as 
poucas 
opções de 
escolha na 
interface 
deixando-
a simples. 

Explora todos 
os meios de 
contato da 
empresa com 
o cliente, 
disponibilizan
do inúmeros 
canais de 
contato. 

menu é 
criativo 
utilizando 
imagens 
animadas 
como gifs 
simples e 
claros da 
sinalizaçã
o junto 
com o 
texto. 

É possível 
pesquisar um 

sinal em 
SignWriting 

pelos 
desenhos. 

A interface explora 
um vídeo em formato 

arredondado, 
diferente dos demais. 
Também disponibiliza 
o SignWriting ao lado 
do texto em Língua 

Portuguesa.   

É possível alterar a cor do 
fundo. E o tamanho da 
janela onde o avatar se 
comunica, pode ter seu 
tamanho personalizado. 

Também é possível alterar 
o personagem e 

rotacionar ele em várias 
posições. 
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Interface 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Nome da Interface 

Projeto STID - 
Soluções de 

Telecomunicaç
ões para 

Inclusão Digital  

Dicionário 
da Língua 
Brasileira 
de Sinais 

ACEAS - 
Ambiente 

Computacio
nal para 
Ensino e 

Aprendizage
m de Surdos 

Telelibras Rybená 
Dicionário 

Digital Libras 
Cristão 

Festiv
al 

Claro 
Curtas 

E-Sourds 
- EDF 

Danone et 
vous 

Websour
ds 

Sign 
WebMensage 

Curso de Letras 
Libras 

SignPuddle Sign Smith 

Quantidade de 
pessoas ou 
personagens na 
interface? 1 pessoa 1 pessoa 1 pessoa 2 pessoas 

1 
personage
m 1 pessoa 

1 
pesso
a 2 pessoas 2 pessoas 1 pessoa - 1 pessoa - 1 personagem 

Pessoas/personag
ens diferentes em 
outros vídeos da 
interface? Sim 

Não. 
Somente 
uma. Sim Sim Não Não Não Não Sim Sim - Sim - 

Sim. O usuário pode 
escolher outro 

personagem conforme 
deseje. 

Pessoa/personage
m faz movimentos 
orais como se 
estivesse falando? Sim Não. Não Sim Não Não Não Não Não Não - Não - Não 
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5.2.2.  Forma de apresentação do conteúdo em língua de sinais 

As interfaces apresentam o conteúdo em língua de sinais de formas diferentes 

conforme Quadro 8 -  3. A opção mais escolhida como forma de apresentar o 

conteúdo é o vídeo, presente em 10 das 14 interfaces. Outras formas de 

apresentação também são utilizadas como animação em 2D na interface 5 e 3D na 

interface 14 e estão também disponíveis para celular. A interface 10 faz uso de 

imagens animadas do tipo gifs e as interfaces 11, 12 e 13 fazem o uso de símbolos 

estáticos que representam o signwriting. Percebe-se que as interfaces 5, 9, 10, 12 e 

14 também apresentam o conteúdo em mais de uma forma diferente.  

Quadro 3 -  Comparação das formas de apresentação de conteúdo 

Forma de apresentação 

 do conteúdo 

Interfaces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Vídeo X X X X  X X X X X  X   

Animação em 2D     X          

Animação em 3D              X 

Animação em celular     X    X     X 

Imagens animadas (gifs)          X     

Símbolos estáticos (signwriting)           X X X  

 

5.2.3.  Versão além da web 

As interfaces estão disponíveis também em outras versões 7 das 14 e não apenas 

on-line conforme  Quadro 4 -  . A forma mais utilizada é a versão para celular 3 das 

14 interfaces, sendo as interfaces 5, 9 e 14. Versões em CD são utilizadas pelas 

interfaces 2 e 6. Atendimento on-line com a câmera é utilizado pelas interfaces 8 e 9. 

A interface 7 também disponibiliza uma versão com áudio-descrição para cegos e a 

interface  9 disponibiliza uma versão com linguagem labial com o auxílio de sinais 

para surdos oralizados. 
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Quadro 4 -  Comparação sobre a disponibilização da interface em outra versão além da web  

Versão 

Interfaces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

em CD  X    X         

para celular     X    X     X 

audiodescrição (para cegos)       X        

atendimento on-line com a câmera        X X      

LPC – Linguagem Labial  

(com auxílio de sinais) 
        X      

  

5.2.4.  Download 

O download14 de um conteúdo em vídeo está disponível nas interfaces 4 e 10, 

apesar que nesta última há explicação apenas de como fazer o download e não 

botão especifico para isto na interface. Nas demais interfaces não há este recurso. 

Apesar de não ser recorrente nas interfaces pode ser que o usuário deseje salvar 

um vídeo para ver depois. No entanto esbarra-se em problemas de direitos autorais 

e muito tempo de espera para ser realizado o download do vídeo, pois depende de 

variáveis como o tempo do vídeo, qualidade e velocidade de conexão com a 

internet. 

5.2.5.  Janelas de Vídeo ou Animação 

A janela de vídeo ou da animação consiste no espaço onde a comunicação por 

elementos não estáticos são apresentados ao usuário.  

A medição do tamanho da janela de vídeo foi realizada usando a tecla “Print Scrn” 

do teclado. Depois a imagem foi colada em um software de edição de imagens, 

utilizou-se o Adobe Photoshop neste caso. Após a colagem selecionou-se a área da 

janela do vídeo para se obter a largura e altura.  

Na seleção da área do vídeo não foram consideradas as funções de manipulação 

dos vídeos. No entanto, nas interfaces 8 e 9 e que mesclam as funções juntamente 

                                                
14

 Download ou descarregar é a transferência de dados de um sistema remoto para um sistema local. 
[Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Download] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Download
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com o vídeo procurou-se selecionar até o ponto em que ainda fazia parte do 

conteúdo do vídeo. 

A medida utilizada na medição de largura e altura foi o pixel. Esta medida é padrão e 

comumente utilizada em metadados de imagens. 

Após a medição da janela de vídeo de todas as interfaces, dispomos no Quadro 5 -   

os valores dos tamanhos das janelas das interfaces analisadas:  

Quadro 5 -  Comparação dos valores em pixels da altura e largura das janelas de vídeo ou animação. 

Proporção da 

janela de vídeo 

Interfaces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Largura (pixels) 000 212 280 402 100 320 482 320 320 320 - 000 - - 

Altura (pixels) 000 160 210 312 135 240 322 240 240 240 - 000 - - 

 

As medidas da interface 14 podem ser personalizadas de acordo com imagens e 

vídeos demonstrativos disponíveis no site do desenvolvedor.  

As interfaces 11 e 13 não possuem vídeos ou animações. 

É interessante ressaltar que as interfaces 6, 8, 9 e 10 possuem o mesmo tamanho 

da janela de vídeo, o que pode indicar um padrão. 

A maior janela foi a da interface 7 (482x322)  e a menor, a da interface 5 (100x135). 

Para melhor visualizar o tamanho das janelas, criou-se uma representação de todos 

os tamanhos juntos em ordem crescente e as interfaces os quais se referem na 

Figura 16. Os números na parte direita superior correspondem aos números das 

interfaces.  
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Figura 16 - Figura representativa em ordem crescente dos tamanhos das interfaces. 

 

5.2.6.  Recursos do player de Vídeo 

Os recursos de vídeo são importantes para manipulação do conteúdo apresentado 
nas interfaces. Os recursos mais utilizados são o começar e o pausar conforme se 
mostra no Quadro 6 -  . As interfaces 1 e 14 utilizam outros botões para fazer o vídeo 

começar, ao invés do tradicional símbolo ►. Outro recurso utilizado é o repetir nas 
interfaces 2 e 10, podendo ser automático também na interface 2 e 6. Um recurso 
menos utilizado é o parar, presente nas interfaces 3, 4 e 7. 

 
Quadro 6 -  Comparação sobre recursos do player de vídeo 

Botões de operação do  

player de vídeo 

Interfaces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Repetir  X        X     

Repetir automático  X    X         

Começar  X X X X X X X X X  X   

Começar em botão diferente X             X 

Pausar   X X X X X X X X  X   

Parar   X X   X        
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5.2.7. Recursos de Som 

As interfaces são destinadas a comunidade surda, mas também podem ser 

utilizados por ouvintes, 3 delas possuem som tanto com narração quanto com sons 

diversos, as interfaces 3, 4 e 7 como apresenta o Quadro 7 -  . Como tem som é 

necessário ter um recurso de ajuste de volume, presente em 4 interfaces (3, 4, 7 e 

9). O fato curioso é que apesar da interface 9 disponibilizar ajuste de volume não 

possui som nos seus vídeos. 

Quadro 7 -  Comparação sobre recursos de som 

Recursos de som 

Interfaces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

possui som?   X X   X        

ajuste de volume   X X   X  X      

5.2.8. Legenda 

A legenda textual do que está sendo sinalizado está presente em 09 interfaces das 

14 conforme apresenta o Quadro 8 -  . Aparentemente o recurso da legenda é 

bastante explorado, mas nem todas as legendas são sincronizadas com a 

sinalização da língua de sinais. A maioria usa o sincronismo 05 das 09 interfaces 

que utilizam legenda.  

Quadro 8 -  Comparação sobre as características da legenda 

Legenda 

Interfaces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

possui legenda? X X   X X X X X X    X 

sincronizada?     X  X X X     X 

  

5.2.9.  Controle da velocidade da sinalização 

O recurso de controle da velocidade da sinalização (realizar a sinalização mais 

devagar ou rápida) está presente em apenas 02 interfaces (5 e  12);  ambas utilizam 

como forma de apresentação de conteúdo a animação.  
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5.2.10.  Pessoas ou personagens 

A quantidade de pessoas ou personagens nas interfaces são diferentes, as 

interfaces 4, 8 e 9 possuem mais de uma pessoa ou personagem no mesmo vídeo 

ou animação como podemos observar no Quadro 9Quadro 9 -  . Há ainda a 

preocupação das interfaces em utilizar pessoas ou personagens diferentes nos 

vídeos ou animação da interface, 07 das 14 interfaces apresentam essa 

característica.  

Quadro 9 -  Comparação de características de pessoas ou personagens 

Pessoas ou personagens 

Interfaces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

somente 1 pessoa ou personagem X X X  X X X   X  X  X 

2 pessoas ou personagens    X    X X      

possui pessoas ou personagem 

diferentes 
X  X X     X X  X  X 

5.2.11. Movimentos labiais 

Outro aspecto importante são os movimentos labiais que a pessoa ou personagem 

realiza, 04 das 14 interfaces possuem este recurso que facilita o entendimento 

principalmente para surdos oralizados, conforme demonstra o Quadro 8 -  . 

Quadro 100 -  Movimentação labial nas interfaces 

Movimentos labiais 

Interfaces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Possui movimento? X   X     X     X 

5.2.12. Imagem de configuração da mão 

A imagem de configuração da mão para se fazer um sinal está presente em apenas 

02 interfaces (2 e 6). Esta imagem apresenta o posicionamento correto dos dedos da 

mão, mas como é uma imagem estática não mostra os movimentos necessários 

para se fazer o entendimento do sinal. 
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5.2.13. Outros recursos relevantes 

Além dos recursos disponíveis identificados em mais de uma interface, outros 

recursos que aparecem em apenas uma das interfaces também devem ser 

considerados, por sua relevância, e que são listados a seguir.  

 

Na interface 1, há um ícone posicionado após os textos em língua portuguesa que 

aciona o vídeo com a tradução do texto para a língua de sinais. 

Na interface 2, são apresentadas frases de exemplo em português e exemplos em 

português organizadas de acordo com a estrutura gramatical da língua de sinais.  

Na interface 8, chamam atenção o diálogo entre duas pessoas durante o vídeo e a 

simplicidade por conta das poucas opções de escolha. 

Na interface 9, uma relação de todos os meios de contato entre a empresa e o 

cliente, ilustrada com ícones, indica ao usuário que é fácil resolver um problema. 

Na interface 10, o menu é criativo utilizando imagens animadas como gifs simples e 

claros da sinalização junto com o texto. 

Na interface 11, é possível pesquisar um sinal em signwriting pelos próprios 

desenhos, o que facilita caso não se saiba o termo em português, apenas seu sinal. 

Na interface 12, o vídeo é apresentado em janela de formato arredondado diferente 

dos demais, retangulares. Outro aspecto digno de nota é a apresentação dos 

símbolos do signwriting no menu ao lado do texto em português. 

Na interface 14, é possível alterar a cor do fundo do personagem, o tamanho da 

janela onde o personagem animado se comunica, bem como alterar o personagem e 

girá-lo em várias posições. 
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5.3. CATEGORIAS DAS INTERFACES 

Uma vez determinados os recursos de interação e os propósitos das interfaces, 

estabeleceram-se categorias para agrupar soluções de um mesmo tipo. São 

apresentadas na Quadro 11 essas categorias, sua descrição e as interfaces que 

pertencem a cada uma.   

Quadro 111 -  Categorias, descrição e interfaces. 

Categoria Descrição Interface 

Vocabulário Dicionários para obter sinais em Libras para significado 

em português e vice-versa. 

2 e 6 

Signwriting Interfaces que utilizam versão escrita da língua de 

sinais. 

11 e 13 

Vídeo Informativo Vídeos na língua de sinais. 4,7, 9,10 e 12 

Avatar Animado Utilizam personagens animados que sinalizam a língua 

de sinais. 

5 e 14 

Ajuda Passo-a-

Passo 

Recursos para ajudar o usuário em todas as etapas da 

interação. 

1, 3 e 8 

5.4. AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS NA COMUNIDADE DE SURDOS 

Nesta etapa da ação de pesquisa, apresentam-se as diferentes soluções das 

interfaces de cada categoria para pessoas surdas, pedindo-se a elas que avaliem a 

solução de forma absoluta e comparativa. O objetivo dessa avaliação é o de 

compreender como as pessoas surdas percebem a utilidade das diferentes 

alternativas de comunicação, e desta forma, obter subsídios para o projeto da 

ferramenta CLAWS. 

Para entender a atitude da comunidade surda frente aos elementos de interação 

presentes nas interfaces selecionadas, formularam-se hipóteses, listadas na seção a 

seguir. Por meio de entrevistas semi-estruturadas, nas quais foram apresentados 

vídeos em que as interfaces selecionadas são usadas. Optou-se por mostrar os 

vídeos, pois a intenção era demonstrar os elementos de interação e não 
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propriamente o uso. A partir dessa observação obtiveram-se comentários e a opinião 

dos surdos.  

As seções seguintes apresentam as hipóteses, o perfil dos entrevistados e os 

resultados desta pesquisa. 

5.4.1. Hipóteses sobre os elementos de interação 

A seguir, apresentam-se as hipóteses a respeito dos elementos obtidos nas interfaces.  

H1 – Os sites precisam ter uma versão em língua de sinais para os surdos 

conseguirem entender as informações por ele disponibilizadas. 

H2 – Quando os surdos não entendem algo na língua portuguesa sua 

primeira opção é perguntar para uma pessoa da sua família ou da escola. 

H3 – O uso de um dicionário de língua de sinais facilita e resolve problemas 

relacionados ao entendimento de palavras na língua portuguesa. 

H4 – Imagens associadas às palavras em português tornam a compreensão 

mais fácil do significado de um sinal; 

H5 – Os surdos não compreendem bem o funcionamento dos recursos de 

vídeo como: parar, pausar, começar, repetir, retroceder e avançar. 

H6 – O signwriting é uma linguagem pouco utilizada, complicada e difícil para 

os surdos. 

H7 – Personagens animados com características realistas (3D, por exemplo) 

são uma boa alternativa ao vídeo, do ponto de vista da inteligibilidade, na produção 

de conteúdo em língua de sinais. 

H8 – A velocidade da sinalização, quando possível ser ajustada, facilita a 

compreensão dos sinais. 

H9 – Um diálogo entre dois surdos simulando uma conversa em um vídeo ou 

animação tem melhor aceitação e entendimento por parte dos surdos que estão 

compreendendo uma informação melhor do que uma única pessoa. 
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H10 – A mudança das pessoas ou de personagens nos diferentes vídeos ou 

animações disponibilizadas pelos sites melhora a motivação do surdo em entender o 

conteúdo. 

H11 – A disponibilização da legenda sincronizada com o vídeo ou a animação 

facilita a compreensão de uma informação e serve como um meio de confirmação de 

um sinal ou forma de aprendizado de uma palavra que não faz parte do seu 

vocabulário. 

H12 – Sons e recursos de ajuste de volume não fazem sentido e os surdos 

não utilizam. 

H13 – A leitura labial é importante, pois permite o surdo confirmar alguma 

informação que não entendeu apenas com a sinalização. 

H14 – O recurso de salvar vídeos ou animações é útil para os surdos. 

H15 – Quanto maior a janela de vídeo ou animação para o surdo melhor, pois 

poderá visualizar com mais clareza os sinais, movimentos labiais e a legenda do 

vídeo. 

5.4.2. A avaliação das hipóteses 

A intenção desta avaliação é para a validação das hipóteses enunciadas e descobrir 

um pouco mais sobre como a comunidade surda usa os elementos de interação.  

Realizou-se para isto um conjunto de entrevistas semi-estruturadas, com pessoas 

surdas que atendessem aos seguintes critérios: ser surdo total, comunicar-se em 

língua de sinais ou ser oralizado e saber utilizar o computador e utilizar a internet 

para navegar. 

A razão para esses critérios é porque a ferramenta CLAWS apóia a navegação na 

web e é destinada ao surdo que se comunica em Libras ou ser oralizado. 

Como o objetivo das entrevistas é o de apreciar os elementos de interação, e não o 

uso real das interfaces foram gravados vídeos curtos com uma demonstração das 

interfaces sendo operadas. A opção por vídeos e não pela interação direta com o 

participante deveu-se a uma necessidade de padronização da experiência do 

usuário, em relação ao que é mostrado e explicado a cada participante da entrevista. 

Outra razão foi o fato de que nos locais de aplicação da entrevista nem sempre 
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existe conexão adequada com banda de internet suficiente para dar a experiência 

desejada de interação. 

Em relação aos aspectos éticos, por ser pesquisa de opinião sobre as interfaces e 

não do uso das interfaces, não houve a necessidade de submetemos à aprovação 

do comitê de ética. No entanto, os princípios de autonomia, beneficência, não-

maleficência, justiça e equidade foram contemplados no planejamento deste estudo 

e refletidos no acordo de participação (Termo de consentimento livre e esclarecido –

TCLE) que é apresentado nos APÊNDICES, junto com os demais instrumentos da 

entrevista, listados a seguir: 

• Carta de apresentação (V. 9.1 APÊNDICE A – Carta de Apresentação / 

9.6 APÊNDICE F – Apresentação aos responsáveis e participantes.); 

• Roteiro para apoio a sinalização e comunicação (V. 9.5 APÊNDICE E 

– Roteiro de Entrevista.); 

• Acordo de participação tanto para o entrevistado e intérprete de 

Libras responsável pela comunicação (V. 9.2 APÊNDICE B – Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para surdo maior de 18 anos. / 9.3 

APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para surdo 

menor de 18 anos, autorização do responsável.); 

• Questionário de perfil (V. 9.4 APÊNDICE D – Questionário de Perfil.); 

• Vídeos guiados da interação das interfaces selecionadas; 

• Cédula de votação com imagens das telas das interfaces; 

• Questionário sobre elementos de interação, design e satisfação das 

interfaces apresentadas. (V. 9.7 APÊNDICE G – Apresentação da 

Entrevista.) 

O protocolo da entrevista consiste em apresentar os instrumentos ao participante na 

seguinte ordem: 

1) na carta de apresentação é informado qual é o objetivo da pesquisa, sua 

importância, etapas para participação e o contato dos pesquisadores. Após a leitura 

e explicação esta carta fica com o participante. 

2) o acordo de participação é o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Este documento possui duas vias (um ficará com o participante e a outra ficará com 
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o pesquisador) e ambas devem ser preenchidas e assinadas. Neste termo há a 

declaração de participação por livre e espontânea vontade do participante com seus 

dados. Há também o relato de quais são seus direitos de seus dados, como a 

privacidade em relação à publicação e divulgação das informações declaradas 

durante a pesquisa. Este documento é assinado por um responsável caso o 

participante seja menor de 18 anos ou caso seja maior pode ser assinado pela 

pessoa ou também por um responsável. Também há um espaço neste documento 

para informação do intérprete e sua respectiva assinatura. 

3) o questionário de perfil é preenchido pelo participante. A partir das 

perguntas podemos determinar dados etnográficos como idade e sexo dos 

participantes, suas características de comunicação com a sociedade e freqüência do 

uso da tecnologia. O questionário de perfil não identifica o participante pelo nome, 

mas sim por um número, ajuda a garantir o anonimato e proteção dos dados do 

participante. 

4) as etapas 5), 6) e 7) se repetem 05 vezes que é a quantidade de categorias 

das interfaces que são: Vocabulário, Signwriting, Vídeo Informativo, Avatar Animado 

e Ajuda Passo-a-Passo. 

5) os vídeos guiados da interação das interfaces da categoria são 

apresentados aos participantes.  

6) a cédula de votação com imagens das telas das interfaces foi 

desenvolvida para aplicação da entrevista com mais de uma pessoa ao mesmo 

tempo. Essa cédula evita a influência da escolha de uma opção de outro participante 

que está na mesma entrevista. Após a apresentação do vídeo o participante assinala 

um “X” na cédula em papel na tela da interface que mais gostou da categoria 

apresentada. 

7) o questionário sobre os elementos de interação, design e satisfação 

das interfaces apresentadas da categoria é feito após o participante ter marcado na 

cédula a interface escolhida da categoria. As perguntas deste questionário são 

agrupadas de acordo com as categorias das interfaces. 

A seguir são apresentadas as categorias e as perguntas do questionário referentes a 

cada categoria. 
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 a) Vocabulário:  

01- Para você é necessário, lhe ajuda que os sites tenham uma versão em Libras? 

Por quê? 

02- O que você acha que as pessoas que constroem os sites 

(designers/programadores) poderiam fazer para deixar mais fácil para os surdos 

usarem? 

03- Entre os sites apresentados (da categoria Vocabulário), qual você mais gostou? 

Por quê?  

04- O que você faz quando encontra uma palavra, em português, que não entende? 

05- O que você faz quando não sabe um sinal para uma palavra que existe em 

português? 

06- Você usaria um dicionário Libras x Português e Português x Libras no 

computador? 

 b) Vídeo Informativo:  

07- Entre os sites apresentados (da categoria Vídeo Informativo), qual você mais 

gostou? Por quê?  

08- O que significa o Botão 1 (repetir) ? 

09- O que significa o Botão 2 (começar) ? 

10- O que significa o Botão 3 (parar) ? 

11- O que significa o Botão 4 (pausar) ? 

12- O que significa o Botão 5 (avançar) ? 

13- O que significa o Botão 6 (retroceder) ? 

c) Signwriting:  

14- Entre os sites apresentados (da categoria signwriting), qual você mais gostou? 

Por quê? 



63 
 

 

15- O signwriting é o termo atribuído a símbolos que representam os sinais da 

Libras. Normalmente esses sinais são utilizados em materiais impressos. Você acha 

que o signwriting deve ser utilizado em sites? Por quê? 

16- Por favor, veja os símbolos em signwriting e diga o que você acha que significa 

em Libras. (os símbolos eram palavras simples do cotidiano e  significavam: a-Casa / 

b-Abacaxi / c-Carro / d-Tartaruga) 

17- Sobre o signwriting você: Acha fácil? Gosta? Usaria se soubesse? 

 d) Avatar Animado:  

18- Entre os sites apresentados (da categoria Avatar Animado), qual você mais 

gostou? Por quê?  

19- Para entender um sinal pelo computador você prefere uma pessoa real em um 

vídeo ou um personagem animado em uma animação. Por quê? 

20- Você acha que é importante ter um recurso para deixar mais rápida ou devagar a 

sinalização da língua de sinais? (   ) SIM   (  ) NÃO  Por quê? 

 e) Ajuda Passo-a-Passo:  

21- Entre os sites apresentados (da categoria Ajuda Passo-a-Passo), qual você mais 

gostou? Por quê?  

22- Você acha que o botão de ajuste de volume tem alguma funcionalidade? Por 

quê? 

23- Você lê o que está escrito na legenda do vídeo ou animação?  

(   ) SIM   (  ) NÃO  Por quê? 

24- Você acha importante a legenda ser sincronizada com o que a pessoa está 

dizendo? (   ) SIM   (  ) NÃO  Por quê? 

25- Para entender uma mensagem em um vídeo você prefere uma pessoa se 

comunicando com você e lhe dando as instruções do que fazer no site, ou duas 

pessoas se comunicando em um diálogo sobre o assunto, uma sendo alguém que 

explica algo e a outra uma pessoa que tem dúvida. Por quê? 
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26- Você acha interessante ter uma pessoa diferente para cada vídeo ou animação? 

(   ) SIM  (  ) NÃO  Por quê? 

27- Para você os movimentos labiais ajudam a entender algo? (   ) SIM  (  ) NÃO  

Por quê? 

28- Você gostaria de guardar o vídeo ou a animação para ver depois no seu 

computador? (   ) SIM   (   ) NÃO  Por quê? 

29- Nesta comparação, qual seria o menor tamanho de tela, de vídeo, que ainda é 

adequado para você? 

5.4.3. Entrevista Piloto 

Realizou-se uma entrevista piloto com um surdo oralizado que utiliza muito o 

computador e a internet. Essa entrevista foi realizada na FENEIS São Paulo15.  

Na entrevista piloto, detectaram-se os seguintes itens que deveriam ser melhorados 

para a entrevista final: 

1. As perguntas nos instrumentos de pesquisa não estavam claras. Houve 

necessidade de melhorar os instrumentos da pesquisa, fazendo perguntas 

mais objetivas com termos que o intérprete pudesse explicar sem 

dificuldades; 

2. O posicionamento dos participantes da entrevista não estava adequado. Foi 

necessário reposicionar as pessoas para não prejudicar a comunicação do 

intérprete em Libras com o surdo. O posicionamento dos participantes durante 

a entrevista é muito importante como podemos perceber na Figura 17. O 

intérprete necessita ficar em frente ao surdo, pois precisa visualizar os sinais 

em Libras e fará a verbalização da tradução ao pesquisador. O pesquisador 

precisa ficar ao lado do deficiente auditivo para guiar a entrevista e operar o 

computador.  

                                                
15

 FENEIS: Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (http://www.feneissp.org.br) 

http://www.feneissp.org.br/
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Figura 17 - Posicionamento dos participantes durante a entrevista piloto 

3. A conexão com a internet podia não estar disponível. Na primeira entrevista, 

pensou-se em usar diretamente as interfaces, que por estarem disponíveis na 

web, exigiam no local da entrevista uma conexão do computador com a 

internet. Por poder haver locais de entrevista que não possuam conexão com 

a internet optou-se em fazer vídeos das interfaces sendo manipuladas. 

Além dos aspectos de melhoria nos instrumentos da pesquisa, foram levantados 

alguns resultados preliminares quanto à comunicação e interação com os elementos 

da interface que ajudaram na formulação das hipóteses da Seção 5.4.1 Hipóteses 

sobre os elementos de interação. 

Quanto a aspectos de compreensão da linguagem:  

a) quando os surdos não conhecem uma palavra, preferem perguntar para 

alguma pessoa ouvinte; 

b) palavras em inglês como mouse atrapalham o entendimento das 

informações;  

c) signwriting é uma terceira língua. Os surdos precisam passar do signwriting 

para o Português e depois para Libras. Com isso a mensagem e os 

significados podem se perder. Apesar de o entrevistado conhecer signwriting, 

entre 4 signwritings apresentados só acertou 1, errou 2 e 1 não sabia o 

significado;  
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d) nos vídeos os surdos percebem quando o interprete é fluente e quando não 

fluente; os vídeos precisam ter boa qualidade e um tamanho adequado para 

se fazer a leitura labial;  

e) Libras não é uma língua padrão e têm suas particularidades de acordo com 

cada região como sotaques. 

Aspectos de interação:  

a) é desejável uma função de guardar os vídeos em Libras para ver depois;  

b) o botão repetir tanto no avatar animado quanto nos vídeos deve possuir 

destaque, pois é muito utilizado;  

c) a velocidade da sinalização para pessoas que não conhecem Libras deve 

ser regulável;  

d) gostou de gifs animados que são ativados ao passar do cursor. São mais 

rápidos que vídeos;  

e) leitura da legenda é importante para entender o contexto caso não entenda 

algum sinal; 

 f) preferência por avatar animado em 3D, porque tem expressões faciais e 

movimentos parecidos com de uma pessoa real. 

5.4.4. Entrevista Final 

Para a avaliação final foi estabelecida uma parceria com o Centro Profissionalizando 

Rio Branco (CEPRO) para ser feita a avaliação. A escola Rio Branco possui classes 

com alunos surdos em todos os níveis escolares e possui tradição no ensino para 

essa comunidade. Como o objetivo não era fazer a entrevista com crianças, foram 

escolhidos os alunos surdos do curso profissionalizante chamado “Programa de 

Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com Deficiência” da CEPRO que 

é realizado nas dependências da Faculdade Rio Branco. 

Este curso é gratuito e disponibiliza poucas vagas. Os requisitos para o aluno fazer 

parte deste curso é a idade mínima de 16 anos e escolaridade mínima 4ª série do 

ensino fundamental.  
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Para ser admitido como aluno do curso, o candidato passa por uma prova de 10 

questões de português, matemática e conhecimentos gerais. Durante a realização 

da prova o candidato pode ter auxílio de um intérprete. Não é requisito, mas saber 

Libras é essencial, pois as aulas serão dadas na língua de sinais.  

A duração deste curso é de um semestre, ou seja, 06 meses com carga horária de 

400 horas. As disciplinas ensinadas durante o curso são português, matemática, 

informática e habilidades para a vida, que engloba aspectos de comunicação, ética, 

comportamento e estratégias de boa convivência em um local de trabalho. Este 

curso pretende qualificar o jovem surdo a entrar no mercado de trabalho 

principalmente porque as empresas com a Lei de Cotas precisam deste profissional, 

mas como ele nem sempre está qualificado acaba entrando nas empresas para 

desempenhar papéis pouco adequados às capacidades individuais. 

A 5ª turma do Programa de Aprendizagem Profissional para Surdos e Pessoas com 

Deficiência, que estava em curso durante o semestre, foi sugerida para ser alvo da 

avaliação final. Essa turma tinha 18 alunos surdos. 

Antes de iniciar a avaliação, o autor combinou com a coordenação do curso a melhor 

forma de explicar aos alunos a importância da participação deles no estudo. Uma 

vez que os pais são muito importantes no relacionamento da escola com os alunos e 

como havia alunos são menores de 18 anos, a coordenação do curso mandou um 

comunicado aos pais e marcou uma reunião após o término da aula em um dia da 

semana. 

Durante essa reunião foi explicado aos responsáveis e alunos surdos quem era o 

pesquisador, quais eram os objetivos do estudo e como seria feito. Aproveitando a 

oportunidade que estavam todos presentes, ao final da reunião apresentou-se os 

acordos de participação em duas vias, ou seja, termos de consentimento livre e 

esclarecido para serem assinados pelos responsáveis. Alguns responsáveis que 

entenderam claramente o propósito do estudo responderam no mesmo momento, 

mas alguns preferiram ler com mais calma em sua residência. Para os alunos 

maiores de 18 anos, deixou-se a critério deles dar o consentimento ou passar para 

seu responsável. Todos os 18 responsáveis autorizaram a participação dos alunos 

surdos. 
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Após todos os acordos de participação assinados, partiu-se para etapa de realização 

das entrevistas. O período autorizado pela coordenação do curso para a realização 

das entrevistas foi o intervalo entre aulas, de 30 minutos, para não interferir na carga 

horária e não atrapalhar outras atividades dos alunos. Como a quantidade de dias 

disponibilizada para a realização da avaliação pela coordenação também não foi 

muito grande, para não prejudicar o tempo de descanso entre aulas, não foi possível 

realizar entrevistas individuais, optando-se por fazer a entrevista com grupos de 

alunos. Os alunos então seriam divididos em 4 grupos, 2 grupos com 5 alunos e 2 

grupos com 4 alunos. 

No dia da primeira entrevista, foi entregue a cada aluno assim que entrava na sala 

um número, pois os alunos não serão identificados na pesquisa conforme o acordo 

de participação, todos serão tratados como números. Realizou um sorteio dos 

alunos nos grupos A, B, C e D, o Quadro 122 -   mostra quais alunos ficaram em 

cada grupo. 

Quadro 122 -  Sorteio dos alunos em grupos. 

nº do aluno grupo A grupo B grupo C grupo D 

1 X       

2   X     

3 X       

4 X       

5   X     

6       X 

7 X       

8   X     

9     X   

10       X 

11       X 

12   X     

13     X   

14   X     
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nº do aluno grupo A grupo B grupo C grupo D 

15 X       

16     X   

17     X   

18       X 

Total de alunos no grupo 5 5 4 4 

 

O aluno número 18 não compareceu durante o sorteio e também no período das 

entrevistas com os grupos, portanto foi automaticamente excluído da amostra. 

Após o sorteio, foi explicado que a duração média da entrevista era de 

aproximadamente 1 hora, divididas em duas partes de 30 minutos cada. 

Como as entrevistas não poderiam ser feitas na mesma data e os alunos poderiam 

conversar entre si sobre a entrevista, foi solicitado a eles que não comentassem o 

que tinham falado ou visto com seus colegas porque isso poderia comprometer todo 

o estudo. Para se precaver de algo desse tipo acontecer optou-se por alterar a 

ordem das perguntas e apresentação das interfaces aos grupos. No Quadro 133 -   a 

seguir apresenta-se a ordem de exibição das categorias das interfaces para cada 

grupo de alunos (campos marcados em cinza na tabela) e a ordem de apresentação 

das interfaces que compõe cada categoria (campos marcados em amarelo na 

tabela). 
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Quadro 133 -  Ordem de apresentação de cada categoria e dos itens dessa categoria a cada grupo de alunos entrevistado 

  Vocabulário Video Informativo Signwriting Avatar Animado Ajuda  Passo-a-Passo 

Grupo Parte 

Ordem 

de 

Aprese

ntação 

da 

categori

a 

Dicionári

o de 

Língua 

Brasileir

a de 

Sinais 

Dicionári

o Digital 

Libras 

Cristão 

Ordem de 

Apresentaç

ão da 

categoria 

TeleLibra

s 

Festiv

al 

Claro 

Curtas 

GuideCar

o/ Danone 

Web 

Sourd 

Curs

o de 

Letra

s 

Libra

s da 

UFS

C 

Ordem de 

Apresentaç

ão da 

categoria 

Sign 

Web 

Mensag

e 

Sign 

Puddl

e 

Ordem de 

Apresentaç

ão da 

categoria 

Ryben

á 

Sign 

Smit

h 

Ordem de 

Apresentaç

ão da 

categoria 

STI

D 

ACEA

S 

E-

Sourd

s 

A 

1 1º 1º 2º 2º 1º 2º 3º 4º 5º  

2  1º 1º 2º 2º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

B 

1  1º 2º 1º 2º 2º 1º 3º 3º 1º 2º 

2 1º 2º 1º 2º 5º 4º 3º 1º 2º  

C 

1 2º 2º 1º 1º 4º 1º 2º 5º 3º  

2  3º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 2º 3º 1º 

D 

1 2º 1º 2º 1º 3º 5º 1º 2º 4º  

2  2º 2º 1º 3º 1º 2º 1º 1º 3º 2º 
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A preparação do ambiente da entrevista também foi importante. Como eram mais de 

4 alunos por grupo não seria interessante mostrar as interfaces na tela de um 

computador porque mal daria para os alunos enxergarem. Foi disponibilizada uma 

sala com um projetor fixado no teto. Os alunos foram convidados a se sentar lado a 

lado, todos para frente da tela de projeção com seu número de identificação fixado 

na frente da mesa em que estavam sentados. Os números de cada aluno ajudaram 

na entrevista uma vez que o intérprete vê o número e fala oralmente o que o aluno 

está sinalizando em libras. Isso foi realizado de propósito para dificultar a conversa 

entre eles, pois teriam que virar de lado, já que a libras é uma linguagem visual. Na 

sala também havia um tripé e uma a câmera filmadora para registrar as entrevistas, 

mas esta estava direcionada para a intérprete e não para os alunos. A Figura 18 a 

seguir mostra como ficou a disposição da sala adaptada para a entrevista. 

 

Figura 18 – Posicionamento dos participantes, o ambiente e os dispositivos usados nas entrevistas 

5.5. PERFIL DA AMOSTRA 

O perfil da amostra são os resultados do questionário de perfil. Esses dados 

permitem conhecer melhor quem são as pessoas entrevistas durante o estudo. 

Tivemos 17 respostas de alunos. As pessoas responderam por escrito a esse 
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questionário de perfil e solicitaram a ajuda do intérprete quando haviam dúvidas em 

relação ao preenchimento de alguma questão específica.  

A primeira pergunta do questionário era referente ao sexo do entrevistado, com as 

opções de masculino ou feminino. Tivemos 7 masculinos e 10 femininos, conforme 

Figura 19 do gráfico a seguir: 

 

Figura 19 – Sexo dos participantes da entrevista 

A próxima pergunta era sobre a idade do participante ilustrada na Figura 20. 

Tivemos 6 participantes com 17 anos. Um aluno não respondeu. E a média de idade 

dos 16 alunos que responderam é de 17 anos e 2 meses. 

 

Figura 20 – Idade dos participantes da entrevista 

7; 41% 

10; 59% 

1- Sexo 

Masculino 

Feminino 

3 

4 

6 

1 1 1 1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2- Idade 
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Foi questionada a naturalidade do participante, em relação ao local em que nasceu. 

Tivemos 14 participantes naturais do Estado de São Paulo, um participante do 

estado de Alagoas, um participante do estado da Bahia e um participante do estado 

de Minas Gerais conforme mostra a Figura 21 a seguir: 

 

Figura 21 – Naturalidade dos participantes da entrevista 

Em relação à escolaridade dos participantes, 8 responderam que estudaram até a 7ª 

série do ensino fundamental, o que corresponde a 47% do participantes conforme 

mostra a Figura 22 a seguir: 

 

Figura 22 – Escolaridade dos participantes da entrevista 

Questionou-se o entrevistado estava trabalhando atualmente e se já tinha trabalhado 

em algo. Todos responderam que não estavam trabalhando, o que mostra que 

14; 82% 

1; 6% 

1; 6% 
1; 6% 

3- Natural de: 

SP 

AL 

BA 

MG 

8; 47% 

3; 17% 

1; 6% 

3; 18% 

1; 6% 
1; 6% 

4- Até que ano você estudou? 

7ª série - Ens. Fundamental 

8ª série - Ens. Fundamental 

9ª série - Ens. Fundamental 

1ª série - Ens. Médio 

Ensino Superior Incompleto 

Ens. Médio 
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estavam apenas fazendo o curso. Apenas um disse que já tinha trabalhado como 

desenhista. 

Em relação à forma de comunicação utilizada, todos os participantes marcaram a 

opção Libras e 6 participantes também disseram que eram oralizados, ou seja, 

conseguem se comunicar por voz com o ouvinte o que corresponde a 35% da 

amostra conforme a Figura 23 seguir. 

 

Figura 23 – Forma de comunicação dos participantes 

Além da informação das possíveis formas de comunicação que os participantes 

declararam, foi questionado qual era a sua preferência. Todos marcaram Libras e 02 

também marcaram oralizado, indicando que tanto faz qualquer uma das opções 

conforme podemos observar na Figura 24:  

 

Figura 24 – Forma de comunicação que o participante prefere 

6; 35% 

11; 65% 

7- Se comunica como? 

oralizado e uso 
libras 

só uso libras 

2; 11% 

17; 89% 

8- Qual prefere? 

tanto faz, oralizado 
ou libras 

libras 
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Em relação também à comunicação, foi questionado se o participante sabe fazer a 

leitura labial. O resultado indicou que houve praticamente um equilíbrio pois 8 

declararam que sabem fazer e 9 disseram que não sabem fazer a leitura labial 

conforme mostra a Figura 25 : 

 

Figura 25 – Realização de leitura labial pelo participante 

Questionou-se também se o participante sabia ler textos tem língua portuguesa 

brasileira. A maioria dos participantes (11) disse que sabem. Outros 4 disseram que 

sabem mas com dificuldade e 2 disseram que não sabem, conforme se pode 

observar na Figura 26. 

 

Figura 26 – Leitura de textos em língua portuguesa brasileira pelo participante 

8; 47% 

9; 53% 

9- Voce sabe fazer a leitura labial? 

Sim 

Não 

11; 65% 

4; 23% 

2; 12% 

10- Você lê textos em Lingua Portuguesa Brasileira? 

Sim 

Sim, com dificuldade 

Não 
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Além da leitura, foi questionado se o participante se sentia à vontade para ler, 

entender e assinar um documento sozinho. Apenas 1 disse que sim. Todos os outros 

16 alunos disseram que não ou que não sabiam conforme Figura 27. Este fato, já 

esperado, reforçou a ideia de que é necessária a ajuda de um responsável no 

consentimento de participação. Havia também um campo de justificativa da 

resposta. Tivemos algumas respostas por escrito como: “porque sozinho não 

entende”, “palavra não conhece só pouco”, “porque as palavras difícil”, “porque  o 

texto cumprimento nem consegui entender” o que demonstra que a dificuldade e 

falta de conhecimento da língua portuguesa. 

 

Figura 27 – Confiança em que o participante tem em ler, entender e assinar um documento. 

Em relação ao porque o participante é surdo, foi questionado o seu diagnóstico. Isso 

é importante para demonstrar que os surdos sabem pouco sobre o porquê não 

ouvem. Seguem as respostas declaradas dos participantes: 

 Dor 

 Rubéola de mãe 

 Não sei (3 participantes responderam isso) 

 Nasceu surdo (3 participantes responderam isso) 

 Não formou o nervo até o ouvido 

 Porque meus pais são primos 

 Bati a cabeça quando criança 

 Entubação, infecção, várias complicações 

1; 6% 

13; 76% 

3; 18% 

11- Você se sente à vontade para ler, entender e assinar 
um documento sem ajuda de outra pessoa? 

Sim 

Não  

Não sei 
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 Doença 

 Não respondeu 

 Perda auditiva neurosensorial de grau profundo em ambas as orelhas 

 Profunda 

 Meningite aos 4 meses 

Questionou-se também a freqüência de uso da internet; o resultado é apresentado 

na Figura 28. A maioria dos entrevistados utiliza diariamente ou semanalmente a 

internet. Apenas 01 participante disse que acessava raramente, o que significa que a 

freqüência do seu acesso à internet era maior que um mês.  

 

Figura 28 – Freqüência de uso da internet pelos participantes 

Em relação ainda ao uso da internet, questionou-se que site os participantes 

usavam. A resposta era dada em campo aberto, ou seja, eles poderiam escrever o 

que quisessem neste campo, como mostra o  Quadro 8 -  14. O MSN, comunicador 

instantâneo da Microsoft foi o que teve mais citações, 13 ao todo. Se categorizarmos 

o Orkut (11 citações) e Facebook (7 citações) em redes sociais temos uma 

freqüência de uso alta. O Google teve 8 citações e o Youtube (serviço de vídeo do 

Google) teve 4 citações. Em citação de 2 participantes tivemos: notícia, jornal, 

pesquisa, vídeos e o endereço de e-mail. Com uma única citação a diversidade de 

respostas foi grande e tivemos: Baixaki, Word (que não é usado na internet), Terra, 

Globo, trabalho da escola, jogos, “tudo o que for bom para mim” e “pesquisa coisa”. 

Essas duas últimas respostas evidenciam a dificuldade de expressão da intenção da 

pesquisa para o perfeito entendimento da questão pelos participantes. 

7; 41% 

9; 53% 

0; 0% 

1;6% 

13 - Qual a freqüência que usa a 
internet? 

diariamente 

semanalmente 

mensalmente 

raramente 
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Quadro 144 -  O que os participantes declararam que usam na internet. 

O que foi declarado pelos 
participantes 

Quantidade de 
participantes que 
declararam isso 

Porcentagem em 
relação ao total de 
participantes 

MSN 13 76% 

Orkut 11 65% 

Google 8 47% 

Facebook 7 41% 

Youtube 4 24% 

Notícia 

2 12% 

Jornal 

Pesquisas 

Vídeos 

Colocou o endereço de e-mail 

Baixaki 

1 6% 

Word 

Terra 

Globo 

“Trabalho da escola” 

Jogos 

“Tudo o que for bom para mim” 

“Pesquisa coisa” 

Twitter 

5.6. OPINIÃO DA POPULAÇÃO 

A opinião da população é o resultado das perguntas realizadas nas entrevistas. As 

entrevistas tiveram a duração de 08 dias com um tempo médio de duração de 26 

minutos cada. A transcrição das entrevistas está no 9.8 APÊNDICE H – Transcrição 

das Entrevistas. 

Com as transcrições das entrevistas houve um processo de análise do discurso para 

entender a visão e o contexto social dessas pessoas. O processo de análise leva em 

consideração duas ou mais declarações semelhantes para uma mesma pergunta. As 

declarações semelhantes possibilitam entender e prever o comportamento desse 

grupo de pessoas.  

As perguntas têm o objetivo de coletar a opinião e validar as hipóteses relatadas 

anteriormente na Seção 5.4.1 Hipóteses sobre os elementos de interação. No 

Quadro 15 -   apresentam-se as questões feitas para as pessoas e as hipóteses 

relacionadas a elas quando possuir. 
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Quadro 15 -  Questões feitas para as pessoas e as hipóteses relacionadas 

Questões Hipóteses relacionadas 

01- Para você é necessário, lhe ajuda que os sites 

tenham uma versão em LIBRAS? Por quê? 

H1 – Os sites precisam ter uma versão em língua de 

sinais para os surdos conseguirem entender as 

informações por ele disponibilizadas. 

02- O que você acha que as pessoas que constroem os 

sites (designers/programadores) poderiam fazer para 

deixar mais fácil para os surdos usarem? 

- 

03- Entre os sites apresentados (da categoria 

Vocabulário), qual você mais gostou? Por quê?  
- 

04- O que você faz quando encontra uma palavra, em 

português, que não entende? 

H2 – Quando os surdos não entendem algo na língua 

portuguesa sua primeira opção é perguntar para uma 

pessoa da sua família ou da escola. 

 

H4 – Imagens associadas às palavras em português 

tornam a compreensão mais fácil do significado de um 

sinal; 

05- O que você faz quando não sabe um sinal para uma 

palavra que existe em português? 
- 

06- Você usaria um dicionário LIBRAS x Português e 

Português x Libras no computador? 

H3 – O uso de um dicionário de língua de sinais facilita e 

resolve problemas relacionados ao entendimento de 

palavras na língua portuguesa. 

07- Entre os sites apresentados (da categoria Vídeo 

Informativo), qual você mais gostou? Por quê?  
- 

08- O que significa o Botão 1 (repetir) ? 

H5 – Os surdos não compreendem bem o funcionamento 

dos recursos de vídeo como: parar, pausar, começar, 

repetir, retroceder e avançar. 

09- O que significa o Botão 2 (começar) ? 

10- O que significa o Botão 3 (parar) ? 

11- O que significa o Botão 4 (pausar) ? 

12- O que significa o Botão 5 (avançar) ? 

13- O que significa o Botão 6 (retroceder) ? 

14- Entre os sites apresentados (da categoria 

signwriting), qual você mais gostou? Por quê? 
- 
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Questões Hipóteses relacionadas 

15- O signwriting é o termo atribuído a símbolos que 

representam os sinais da LIBRAS. Normalmente esses 

sinais são utilizados em materiais impressos. Você acha 

que o Signwriting deve ser utilizado em sites? Por quê? 

H6 – O signwriting é uma linguagem pouco utilizada, 

complicada e difícil para os surdos. 
16- Por favor, veja os símbolos em Signwriting e diga o 

que você acha que significa em Libras. (os símbolos 

significavam a-Casa/b-Abacaxi/c-Carro/d-Tartaruga) 

17- Sobre o Signwriting você: Acha fácil? Gosta? Usaria, 

se soubesse? 

18- Entre os sites apresentados, qual você mais gostou? 

Por quê? (Avatar Animado) 
- 

19- Para entender um sinal pelo computador você prefere 

uma pessoa real em um vídeo ou um personagem 

animado em uma animação. Por quê? 

H7 – Personagens animados com características 

realistas (3D, por exemplo) são uma boa alternativa ao 

vídeo, do ponto de vista da inteligibilidade, na produção 

de conteúdo em língua de sinais. 

20- Você acha que é importante ter um recurso para 

deixar mais rápida ou devagar a sinalização da língua de 

sinais? (   ) SIM   (  ) NÃO  Por quê? 

H8 – A velocidade da sinalização, quando possível ser 

ajustada, facilita a compreensão dos sinais. 

21- Entre os sites apresentados, qual você mais gostou? 

Por quê? (Ajuda Passo-a-Passo) 
- 

22- Você acha que o botão de ajuste de volume tem 

alguma funcionalidade? Por quê? 

H12 – Sons e recursos de ajuste de volume não fazem 

sentido e os surdos não utilizam. 

23- Você lê o que está escrito na legenda do vídeo ou 

animação? (   ) SIM   (  ) NÃO  Por quê? H11 – A disponibilização da legenda sincronizada com o 

vídeo ou a animação facilita a compreensão de uma 

informação e serve como um meio de confirmação de um 

sinal ou forma de aprendizado de uma palavra que não 

faz parte do seu vocabulário. 

24- Você acha importante a legenda ser sincronizada 

com o que a pessoa está dizendo? 

(   ) SIM   (  ) NÃO  Por quê? 

25- Para entender uma mensagem em um vídeo você 

prefere uma pessoa se comunicando com você e lhe 

dando as instruções do que fazer no site, ou duas 

pessoas se comunicando em um diálogo sobre o 

assunto, uma sendo alguém que explica algo e a outra 

uma pessoa que tem dúvida. Por quê? 

H9 – Um diálogo entre dois surdos simulando uma 

conversa em um vídeo ou animação tem melhor 

aceitação e entendimento por parte dos surdos que estão 

compreendendo uma informação melhor do que uma 

única pessoa. 

26- Você acha interessante ter uma pessoa diferente 

para cada vídeo ou animação?  

(   ) SIM  (  ) NÃO  Por quê? 

H10 – A mudança das pessoas ou de personagens nos 

diferentes vídeos ou animações disponibilizadas pelos 

sites melhora a motivação do surdo em entender o 

conteúdo. 
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Questões Hipóteses relacionadas 

27- Para você os movimentos labiais ajudam a entender 

algo? 

(   ) SIM  (  ) NÃO  Por quê? 

H13 – A leitura labial é importante, pois permite o surdo 

confirmar alguma informação que não entendeu apenas 

com a sinalização 

28- Você gostaria de guardar o vídeo ou a animação para 

ver depois no seu computador? 

(   ) SIM   (   ) NÃO  Por quê? 

H14 – O recurso de salvar vídeos ou animações é útil 

para os surdos. 

29- Nesta comparação, qual seria o menor tamanho de 

tela, de vídeo, que ainda é adequado para você? 

H15 – Quanto maior a janela de vídeo ou animação para 

o surdo melhor, pois poderá visualizar com mais clareza 

os sinais, movimentos labiais e a legenda do vídeo. 

 

Para uma hipótese ser considerada válida, além de haver argumentos convincentes, 

deve ser relatado uma resposta igual por mais de um participante.  

A seguir, serão apresentadas as perguntas realizadas, as respostas dadas pelos 

participantes transcritas entre aspas e em itálico que foram mais relevantes e a 

validação das hipóteses.  

1. Para você é necessário e lhe ajuda que os sites tenham uma versão em 

Libras? Por quê?  

A resposta de todos os participantes que é importante os sites terem uma versão em 

Libras pois os surdos relataram que tem dificuldades em entender palavras. 

“se não tiver libras, tem que ter...porque se ficar procurando as coisas e só tem as 

palavras ele não vai conhecer o que é...se tiver a interpretação em libras ele vai 

entender melhor o que é e vai explicar claro para ele.” (relato do participante 06)  

“caso eu não conheço as palavras que as pessoas escrevam, eu procuro ali na 

internet e ai eu entendo mais pela Libras, sinal o significado” (relato do participante 

03) 

“precisa porque quando o surdo tá lá e ai ele não sabe, ele não entende, ele vê 

através da língua de sinais ele vai entender o significado das palavras” (relato do 

participante 09) 

Com essas respostas entre outras do mesmo teor podemos validar a hipótese: H1 – 

Os sites precisam ter uma versão em língua de sinais para os surdos conseguirem 

entender as informações por ele disponibilizadas. 
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2. O que você acha que as pessoas que constroem os sites (designers / 

programadores) poderiam fazer para deixar mais fácil para os surdos 

usarem? 

As sugestões nesta questão foram várias, e são listadas a seguir. 

a) a respeito da utilização da língua portuguesa junto com a língua de sinais, 

“precisa usar a língua portuguesa junto com a língua de sinais. Porque ele vai estar 

aprendendo a língua portuguesa junto com a língua de sinais..” (relato do participante 

14)  

b) ter legenda ou intérprete no Youtube, 

“falta colocar no, mostrar pelo youtube organizado com uma janela de interprete ela 

acha legal...precisa” (relato do participante 13)  

“por exemplo uma piada alguma coisa assim, que tem no youtube por exemplo, ela 

não entende nada o que tem, e se tiver as frases e a legenda ela vai entender ou a 

interprete de libras” (relato do participante 17)  

c) o Google também ter um tradutor para a língua de sinais, 

“o Google. Agente faz as traduções também, poderia fazer a tradução em língua de 

sinais também.” (relato do participante 08)  

d) internet com a estrutura da língua de sinais, 

“os surdos são assim, por exemplo...quando tá a língua de sinais ai tá tudo bem, mas 

na internet se tivesse uma estrutura na língua de sinais para nós seria mais fácil 

entendeu?” (relato do participante 07) 

“uma frase que fala em português, na internet seria legal se tivesse organizado na 

gramática da Libras, é o meu desejo” (relato do participante 01)  

e)frases simples. 

“frases assim mais simples para termos mais troca de conhecimento” (relato do 

participante 03)  

Percebe-se que a tradução é um ponto importante em comum entre as respostas 

dadas pelos participantes. Nesta questão não há hipótese relacionada, pois são 

sugestões dos participantes.  

3. Entre os sites apresentados (da categoria Vocabulário), qual você mais 

gostou? Por quê?  

As interfaces apresentadas nesta categoria foram:  
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2 - Dicionário de Língua Brasileira de Sinais 

6 - Dicionário Digital Libras Cristão 

O escolhido pelos participantes com 12 votos (71%) foi o 2 - Dicionário de Língua 

Brasileira de Sinais e o 6 - Dicionário Digital Libras Cristão teve 05 votos (29%). 

Todos os participantes informaram que já conheciam a interface 2 e já a tinham 

utilizado, o que pode ter ajudado na escolha desta interface. 

“É legal assim, para gente estar usando, o dicionário de libras eu já vi outras vezes, e 

o outro é a primeira vez que vejo...então estou mais acostumado com o primeiro 

vídeo (referindo se ao dicionário)” (relato do participante 04) 

O vocabulário da interface 2 ser mais abrangente também foi um fator de escolha. 

“Porque percebi que tem mais diversidade de palavras, o outro é religioso e eu 

preciso aprender mais palavras.” (relato do participante 07)  

4. O que você faz quando encontra uma palavra, em português, que não 

entende? 

Em resposta a essa pergunta os participantes disseram que procuram na internet no 

dicionário ou Google principalmente por imagem ou perguntam para algum familiar 

ou pessoa próxima. 

“A palavra eu tenho que procurar no site, se eu não entendi eu pergunto para algum 

familiar ou procuro no Google faço uma pesquisa... Ou pergunto para amigos o 

significado da palavra e eles me explicam, me ajudando e eu consigo. (....)  As vezes 

eu não conheço a palavra e coloco lá no google e mostra a foto, a imagem....” (relato 

do participante 01) 

“Se não conhece a palavra ai ele procura na internet esse dicionário de libras que ele 

usa e tb no google ele procura o significado das palavras que ele não tem 

entendimento e por imagens também.” (relato do participante 05) 

“procuro o dicionário, faço uma pesquisa na internet, pergunto para a professora 

como é alguma dúvida, um exemplo de alguma coisa para entender e às vezes o 

meu irmão e minha mãe também me ajuda.” (relato do participante 13) 

Com essas respostas entre outras do mesmo teor não podemos validar totalmente a 

hipótese: H2 – Quando os surdos não entendem algo na língua portuguesa sua 

primeira opção é perguntar para uma pessoa da sua família ou da escola, já que eles 

mencionam a existência de outras alternativas. 
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No entanto podemos validar a hipótese H4 – Imagens associadas às palavras em 

português tornam a compreensão mais fácil do significado de um sinal. 

5. O que você faz quando não sabe um sinal para uma palavra que existe 

em português? 

A resposta mais comum foi que, quando não sabem o que significa um sinal, os 

participantes perguntam para quem fez o sinal ou perguntam depois para um 

professor ou intérprete. Lembraram que há sinais diferentes para um mesmo termo 

em diferentes regiões do país e que há sinais que não possuem tradução para o 

português. Também relataram que é complicado achar um sinal pela internet. 

“Com meus amigos, com meu professor também eu pergunto o que é um sinal em 

Libras. Porque assim na internet não tem como achar, é muito difícil de achar o 

sinal..” (relato do participante 01) 

“Aí no contexto, eu peço explicação, ai eu entendo claramente, porque assim tem as 

diferenças regionais...dos sinais.” (relato do participante 04) 

“Às vezes tem um sinal diferente e se pergunta e não sabe o que é .porque as vezes 

não conhece o significado em português porque só tem significado em libras e não 

tem significado em português.” (relato do participante 09) 

“’Tá vendo os surdos conversando e vê um sinal que não conhece, ele pergunta para 

esses surdos o que significa e aí ele entende claramente o que é.” (relato do 

participante 14) 

 

6. Você usaria um dicionário Libras x Português e Português x Libras no 

computador? 

Todos disseram que usam, mas não com tanta freqüência, talvez porque a pesquisa 

tem que ser feita em português. 

“Sim, uso sim...mas tem as vezes coisas que não entendo.” (relato do participante 1) 

“Eu uso muito pouco.” (relato do participante 3) 

“Eu uso raramente, pq eu não conheço a palavra, mas eu não conheço muito bem.” 

(relato do participante 4) 

“Sim, usa e gosta.” (relato dos participantes 9,13,16 e 17) 

As respostas dos participantes validam a hipótese: H3 – O uso de um dicionário de 

língua de sinais facilita e resolve problemas relacionados ao entendimento de 

palavras na língua portuguesa. 
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7. Entre os sites apresentados (na categoria de Vídeo Informativo), qual 

você mais gostou? Por quê?  

As interfaces apresentadas nesta categoria foram:  

4 - TeleLibras  

7 - Festival Claro Curtas  

9 - GuideCaro/Danone  

10 - WebSourds  

12 - Curso de Letras Libras da UFSC 

O escolhido pelos participantes com 07 votos (41%) foi a interface 10 – WebSourds 

mas ficou praticamente empatado com a interface  7 - Festival Claro Curtas que teve 

06 votos (35%). Aparentemente escolheram essa solução pois parecia muito com a 

televisão, um vídeo com uma janela de intérprete no canto inferior do lado direito. A 

interface 12 - Curso de Letras Libras da UFSC teve 02 votos (12%) e as interfaces 4 

– TeleLibras e 9 - GuideCaro/Danone tiveram 01 voto (06%) respectivamente. 

“(escolheu o Websourds)... por causa da janela de língua de sinais que pode estar 

escolhendo qualquer um desses.. mas também o numero 2 (Claro Curtas)...  ela viu o 

vídeo com a janela de interprete é legal mas não é muito bom pq atrapalha, ou presto 

atenção no filme ou na janela de interprete.“ (relato do participante 1) 

“(escolheu o Websourds) ... É bem diferente, tem várias janelas de língua de sinais, 

né...eu vi que combina melhor com a gente.” (relato do participante 3) 

“(escolheu o Websourds) ..Também porque eu vi que as palavras tão todas juntas 

com as línguas de sinais.” (relato do participante 15) 

8. O significa o Botão 1 ? (repetir) 

Apenas 3 participantes acertaram corretamente o significado do botão repetir. Um 

participante disse que era para parar e depois disse repetir, pode ter sido 

influenciado pela resposta de outro participante. Outros 3 participantes acharam que 

era para aguardar/esperar. Ainda 9 participantes disseram que não conhecia ou não 

sabia.  

“aguardando, parece que fica aguardando e eu odeio isso pq gosto que vai logo” 

(relato do participante 1) 

“volta/aguarde está voltando” (relato do participante 3) 
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“para aguardar” (relato do participante 9) 

9. O significa o Botão 2 (começar)? 

Praticamente todos acertaram o botão começar. Alguns tiveram poucas confusões 

como serve para continuar passando o vídeo ou para ir mais rápido para começar. 

“clica e continua passando o vídeo” (relato do participante 1) 

“para ir mais rápido para começar” (relato do participante 3) 

“começar, parar e começar” (relato do participante 11) 

10. O significa o Botão 3 (parar)? 

Apenas um participante confundiu o botão parar com o botão pausar. Todos os 

outros acertaram o significado de parar, no entanto nenhum disse que apertando 

esse botão o vídeo iria começar do início, diferentemente do pausar. 

“para esperar para depois recomeçar” (relato do participante 14) 

11. O significa o Botão 4 (pausar)? 

Muitos disseram também que era para parar apenas. Poucos foram claros em 

relação ao pausar, onde é possível continuar o vídeo de onde parou se apertarmos 

esse botão. Um disse que era o término do vídeo, outro para começar e um disse 

que não sabia. 

“tá passando o vídeo aí eu paro sem ter que voltar desde o começo  , para dar 

continuação de onde parou.” (relato do participante 17) 

“final acabou” (relato do participante 16) 

 “por exemplo para começar o vídeo” (relato do participante 14) 

 “não sei” (relato do participante 2) 

12. O significa o Botão 5 (avançar)? 

Este botão para a maioria dos participantes significa passar rápido ou passar para a 

próxima cena. 

“para passar mais rápido a cena em língua de sinais.” (relato do participante 2) 

“pular de página, se por exemplo tá passando um vídeo é para passar mais rápido as 

cenas” (relato do participante 5) 

13. O significa o Botão 6 (retroceder)? 
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Este botão para a maioria dos participantes significa voltar uma parte ou cena. 

“tá passando o vídeo, ai eu penso que não entendi ai eu peço para voltar e entender 

novamente.” (relato do participante 4) 

“tá assistindo um filme e aí ele ah, não entendi e quero ver de novo, aí volta a cena 

tudo denovo” (relato do participante 10) 

Após as respostas das perguntas de 8 a 13 podemos validar a hipótese H5 – Os 

surdos não compreendem bem o funcionamento dos recursos de vídeo como parar, 

pausar, começar e outros. 

14. Entre os sites apresentados (na categoria de Signwriting), qual você 

mais gostou? Por quê?  

As interfaces apresentadas nesta categoria foram:  

11 - SignWebMensage 

13 - SignPuddle 

Apesar da escolhida pelos participantes com 09 votos (53%) ter sido a 11 - 

SignWebMensage ficou praticamente empatado com o 13 - SignPuddle que teve 08 

votos (47%). Apenas o participante 7 disse que conhecia signwriting, os demais não 

sabiam. Os motivos para escolha de uma interface ou outra foram os mais diversos. 

“(escolheu SignWebMensage), pq mostra bastante palavras, vocabulários..e posso 

colocar no vocabulário ou desenho. E o outro mostra poucas informações, no 

primeiro mostra muitas informações. E ai eu vou tentando ver as palavras, porque 

preciso aprender as palavras.” (relato do participante 1) 

“(escolheu SignPuddle)...esse é mais rápido. O segundo demora, parece que o 

primeiro é mais simples, mais rápido.” (relato do participante 5) 

“(escolheu SignWebMensage) mas não to entendendo nada..” (relato do participante 

11) 

“Nenhum dos dois, isso é só para ouvinte que vai usar isso, eu não entendo nada 

desses desenhos. (disse antes de responder escolher o SignWebMensage), porque 

achou mais bonitinho assim, o visual dele..” (relato do participante 13) 

15. O signwriting é o termo atribuído a símbolos que representam os sinais 

da Libras. Normalmente esses sinais são utilizados em materiais 

impressos.  Você acha que o signwriting deve ser utilizado em sites? 

Por quê? 

Todos disseram que não deveria ser utilizado o signwriting em sites. 
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“A escrita de sinais eu não entendo nada, como tem no dicionário, mas é diferente 

assim, é estranho porque se fosse com desenhos realmente de rosto, braços assim é 

legal...eu não aceito, é diferente, é difícil... Se tivesse o movimento do corpo assim 

direitinho dava para ver, dava para ver...entender e melhor o que era signwriting... 

mas tem que tentar criar uma coisa nova.” (relato do participante 6) 

“só em Libras seria melhor....” (relato dos participantes 1, 4, 7 e 15) 

“a maioria dos surdos não gosta de escrever, que é muito ruim o signwriting e eles 

não entendem” (relato do participante 9) 

“Já viu tb no dicionário do Capovilla esses desenhos, mas eu não entendo, não 

conheço o que é o que é, não dá para entender nada...eu deixo de lado..., eu não sei 

porque inventaram isso...eu  acho que foram os ouvintes que inventaram essa coisa, 

não sei nada...nunca usei.” (relato do participante 11) 

“É mais para ouvintes, porque com isso não dá para se comunicar direito” (relato do 

participante 16) 

As respostas dos participantes validam a hipótese H6 – O signwriting é uma 

linguagem pouco utilizada, complicada e difícil para os surdos. 

16. Por favor, veja os símbolos em signwriting e diga o que você acha que 

significa em Libras. (os símbolos significavam a-Casa/b-Abacaxi/c-

Carro/d-Tartaruga) 

Apesar de todos disserem que não conhecia, apenas o 7 disse anteriormente que 

conhecia, foi mostrado alguns símbolos estimulando os participantes a tentarem 

acertar o que era. Os participantes 14 e 17 acertaram o símbolo a-) que significava 

casa. Apenas o participante 9 acertou o símbolo b) que significava abacaxi. E 

ninguém acertou os símbolos c-)  e d-). 

“b- vassoura / c-rosto (um olho)....” (relato do participante 6) 

“a- licença / b- árvore / c- uma..duas ..xuxinha na cabeça / d- ajudar (relato do 

participante 7) 

“b- árvore / c-vergonha / d-posto” (relato do participante 13) 

17. Sobre o signwriting você: Acha fácil? Gosta? Usaria, se soubesse? 

Todos disseram que acham o signwriting difícil, apenas o 6 e 7 disseram “mais ou 

menos”. 

“Não, muito difícil” (relato do participante 11) 

“Dificil, mais ou menos (relato do participante 6) 
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A maioria não gosta do signwriting, o participante 16 disse “mais ou menos”. Apenas 

os participantes 3, 7 e 13 disseram que gostam, porém o 13 acha difícil. 

 “acha legal mas é dificil” (relato do participante 13) 

“Não. Pq é muito difícil. Não tem nem como gostar.” (relato do participante 11) 

“Gosto sim, para facilitar a escrita.” (relato do participante 7) 

A maioria disse que mesmo se soubesse não usaria o signwriting. O participante 7 

que disse gosta e sabe porém que não usaria essa forma de escrita da língua de 

sinais. Três pessoas (1, 4 e o 6) disseram que depois de muito estudo e bastante 

treino poderiam usar o signwriting. Os participantes 3 e 15 disseram que “+ou-“, 

ficando indecisos. Os participantes 12 e 14 disseram que utilizariam o signwriting se 

soubessem.  

“Não usaria (apesar dela conhecer)” (relato do participante 7) 

“Como não entendo nada, depois de treinar bastante até acostumar e aprender 

talvez eu possa usar.” (relato do participante 6) 

“Pouco,mais ou menos”(relato do participante 15) 

18. Entre os sites apresentados (na categoria Avatar Animado), qual você 

mais gostou? Por quê?  

As interfaces apresentadas nesta categoria foram:  

5 - Rybená 

14 - Sign Smith 

O escolhido pelos participantes com 12 votos (71%) foi o 14 - Sign Smith e o 5 - 

Rybená  teve 05 votos (29%). Pareceu que os participantes 4 e 11 votaram na 

interface 5 – Rybená pois estava em uma língua de sinais que eles entendiam. 

“(escolheu Rybená) O primeiro e porque entendeu direitinho a palavra, porque tb 

dava para ver a palavra em português. Ele sabia o significado. O outro é diferente 

porque falou muito rápido e eu entendi pouco o que falava.” (relato do participante 4) 

“ (escolheu Rybená), eu tentaria estar usando, achei muito estranho o desenho não é 

pessoa, parece até engraçado assim..mas dá para ver assim casa...até fiquei 

emocionada em saber...os americanos os sinais são diferentes e eu poderia estar 

aprendendo.” (relato do participante 11) 
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“(escolheu Sign Smith) porque eu vi... que traduzia melhor, e é  o desenho assim, o 

outro é pequeno..., essa janela é maior. É colorido e dá para ver direitinho a língua 

de sinais, o outro é sem cor e fica meio confuso.” (relato do participante 1) 

“(escolheu Sign Smith), porque dá para ver o vídeo, palavra, texto e ele vai 

sinalizando, dá para trocar a roupa, a cor de fundo...dá para deixar lento achei isso 

muito legal. Esse é o melhor. O primeiro (Rybená) é legal vc cola a frase, mas parece 

que os desenhos vão seguindo o português, mas o segundo tem mais expressão 

direitinho é bem mais legal. (relato do participante 6) 

“(escolheu Sign Smith) para explicar como se fosse um intérprete para mim ali no 

momento. Posso ir devagar, mais rápido. E posso estar trocando para o personagem 

feminino tb.” (relato do participante 7) 

“(escolheu Sign Smith) muito mais legal a expressão, parece um jogo, dá para mudar 

menino, menina”. (relato do participante 17) 

Podemos perceber com essas respostas que a riqueza de detalhes e recursos como 

ter mais expressão, poder mudar o personagem, ser colorido ajudam no 

entendimento da língua de sinais. Isso valida a hipótese H7 – Personagens animados 

mais próximos da realidade como em 3D podem ser uma alternativa na produção de 

conteúdo em língua de sinais, ao invés do vídeo. 

19. Para entender um sinal pelo computador você prefere: uma pessoa real 

em um vídeo ou um personagem animado em uma animação. Por quê? 

Nesta pergunta os participantes ficaram bastante divididos. A preferência entre 

pessoa real e o personagem ficou bastante dividido, 06 pessoas disseram que 

preferem uma pessoal real (4, 5, 6, 11, 14 e 15) e 06 pessoas disseram que 

preferem um personagem (2, 8, 9, 10, 12 e 16). Quatro participantes (3, 7, 13 e 17) 

disseram que tanto faz pessoa ou personagem e apenas 1 participante (1) não 

soube responder. 

“Desenho animado, dá para entender e achei muito legal.” (relato do participante 12) 

“Já está saturada de pessoas, seria interessante fazer com desenhos”. (relato do 

participante 9) 

“Pessoa em língua de sinais...sei lá desenho assim novela, alguma coisa brincadeira 

...poderia ser em desenho..que é paradinho..é diferente..” (relato do participante 11) 

“Gostei do desenho, mas a pessoa sinalizando tem mais expressão para falar uma 

piada, alguma coisa...”. (relato do participante 6) 



91 
 

 

Essa preferência retorna a questão 18 e ajuda a reforçar e a validar a hipótese H7 – 

Personagens animados mais próximos da realidade como em 3D podem ser uma 

alternativa na produção de conteúdo em língua de sinais, ao invés do vídeo. 

20. Você acha que é importante ter um recurso para deixar mais rápida ou 

devagar a sinalização da língua de sinais?    (   ) SIM   (  ) NÃO  Por quê? 

A resposta ao recurso de ajuste na velocidade de sinalização foi unânime e positiva.  

“Se passar muito rápido, não vai entender nada, e com a tartarugazinha ele vai mais 

devargarzinho e ele entende.”. (relato do participante 3) 

“Precisa por para saber se é mais rápido ou se é lento.” (relato do participante 5) 

“Importante ter. Se for muito rápido, dá para entender as vezes. Agora algumas 

outras pessoas acabam não entendendo..tem que ir com mais calma. E ai volta, e 

depende de cada um.” (relato do participante 7) 

“Eu vou ver libras primeiro devagarzinho para ter entendimento  e depois eu coloco lá 

mais rápido ai eu vou estar aprendendo, amadurecendo os sinais...as crianças não 

vai ser bem devagarzinho e vc tb ouvinte que não sabe ai vc vai falar calma, calma 

calma e vai bem devagarzinho.”. (relato do participante 11) 

“É legal para as crianças que vão ver que o sinal é mais lento e o adulto pode fazer 

com mais rapidez, precisa colocar os dois símbolos.”. (relato do participante 10) 

As opiniões dos participantes validam a hipótese H8 – A velocidade da sinalização, 

quando possível ser ajustada, facilita a compreensão dos sinais. 

21. Entre os sites apresentados (na categoria de Ajuda Passo-a-Passo), qual 

você mais gostou? Por quê?  

As interfaces apresentadas nesta categoria foram:  

1 – Projeto STID 

3 – ACEAS 

8 – E-Sourds 

O escolhido pelos participantes com 8 votos (47%) foi o 8 – E-Sourds. O 1 – Projeto 

STID teve 05 votos (29%) e o 3 – ACEAS teve 04 votos (24%).  

Os participantes 09, 10, 11 e 12 escolheram o 3 – ACEAS porque acharam 

interessante o curso e pretendem no futuro tirar a habilitação, talvez se não fosse 

por isso, poderiam ter escolhido o 1 – Projeto STID ou o 8 – E-Sourds. 
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“(escolheu ACEAS), porque os surdos que não sabem língua de sinais, não sabem 

habilitação ai tem o interprete e tem o site, tem toda a informação e ele aproveita faz 

o curso e aprende a dirigir e ai tem mais procura.”. (relato do participante 9) 

“(escolheu ACEAS), porque ela quer saber... muito interessante para aprender como 

dirigir carro, com os ouvintes é difícil eu não tenho intérprete e isso é importante para 

o meu futuro, para estar aprendendo as novidades  para de repente estar fazendo 

uma prova, teria muita vontade de participar. A família manda ela dirigir no futuro, 

que ela tem que dirigir, como se ela não tem interprete...” (relato do participante 11) 

Os participantes que escolheram o 8 – E-Sourds disseram: 

“(escolheu E-Sourds), porque assim ela pergunta, e se a pessoa não conhece Libras, 

pode colocar em legendas tb, porque a pessoa entende significado, é legal tb, é mais 

fácil. Talvez se sou uma ouvinte..e minha mãe não sabe o q é e eu mostro para ela, 

e a comunicação fica igual para nós.”. (relato do participante 1) 

“(escolheu E-Sourds), porque o contato entre as duas pessoas é bem interessante.” 

(relato do participante 4) 

“(escolheu E-Sourds), porque é muito interessante..é legal mostrar a imagem assim 

de um perguntando e um respondendo..como se fosse os próprios surdos mesmo 

falando.” (relato do participante 7) 

“(escolheu E-Sourds), é legal como um diálogo a conversa entre os dois, dá para 

entender mais claro parece que explica com exemplos né, então fica bem melhor 

com os dois.” (relato do participante 13) 

As respostas acima dos participantes validam a hipótese H9 – Um diálogo entre dois 

surdos simulando uma conversa em um vídeo ou animação tem melhor aceitação e 

entendimento por parte dos surdos que estão compreendendo uma informação. 

22. Você acha que o botão de ajuste de volume tem alguma funcionalidade? 

Por quê? 

A resposta ao recurso de ajuste de volume foi que não tem funcionalidade ao surdo. 

Alguns disseram que sentem vibrações e outros lembraram de familiares e outras 

pessoas ouvintes. 

“Não...Eu sou surda, mas e minha família que não é?” (relato do participante 1) 

“Não..Não escuto nada mesmo, nem dá para saber se tá alto ou está baixo.” (relato 

do participante 3) 

“volume? Para mim eu aceito assim, mesmo se eu aumentar eu sinto uma vibração 

alguma coisa como se a pessoa bate o pé e eu olho. Ver a vibração de uma batida, 

um tiro assim dá para sentir, barulhinho assim não dá para ouvir, só barulho forte que 

ele sente. ouvir mesmo eu não ouço nada.” (relato do participante 6) 
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“Porque e meus amigos que são ouvintes e querem ver...eu preciso aumentar o 

volume para eles, entender o que está falando, para eles aprenderem.” (relato do 

participante 7) 

“Não, dói meu ouvido, dá até tontura.” (relato do participante 10) 

Podemos então com essas respostas validar a hipótese H12 – Sons e recursos de 

ajuste de volume não fazem sentido e os surdos não utilizam. 

23. Você lê o que está escrito na legenda do vídeo ou animação? (   ) SIM  (  ) 

NÃO  Por quê?  

Os participantes disseram que é importante a legenda e eles lêem sim o que está 

escrito, mas o mais importante é a Libras. 

“É bom ler, mas eu prefiro mesmo a língua de sinais..todas as expressões, as 

informações eu tenho mais clara.” (relato do participante 7) 

“Presto atenção somente na língua de sinais, se quiser aprender o que tá escrito..ai 

lê.” (relato do participante 15) 

“Se eu vejo que a Libras tá muito difícil de entender, eu vou ler.” (relato do 

participante 4) 

“Filmagem essas coisas com legenda, assim eu entendo +ou- tenho um pouco 

dificuldade com a língua portuguesa na verdade, mas tenho que aprender um 

pouco.” (relato do participante 11) 

24. Você acha importante a legenda ser sincronizada com o que a pessoa 

está dizendo? (   ) SIM   (  ) NÃO  Por quê?  

A legenda ser sincronizada é importante para os participantes. 

“Sim, pela comunicação para aprender as palavras tb.” (relato do participante 1) 

“É importante, tem que estar combinando. Se não tivesse legenda nenhuma às 

vezes não vai aprender nada de língua portuguesa.” (relato do participante 5) 

“Depende os significados são diferentes às vezes. (...) junto com o interprete sempre, 

para estar aprendendo para eu desenvolver as frases em pulgões.” (relato do 

participante 11) 

“Se a pessoa não conhece a palavra e tá vendo a língua de sinais ela vai 

aprendendo o que que é.” (relato do participante 12) 

Então pode-se validar a hipótese, H11 – A disponibilização da legenda sincronizada 

com o vídeo ou a animação facilita a compreensão de uma informação e serve como 

um meio de confirmação de um sinal ou forma de aprendizado de uma palavra que 

não faz parte do seu vocabulário, com base nestas respostas.  
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25. Para entender uma mensagem em um vídeo você prefere: uma pessoa 

se comunicando com você e lhe dando as instruções do que fazer no 

site, ou duas pessoas se comunicando em um diálogo sobre o assunto, 

uma sendo alguém que explica algo e a outra uma pessoa que tem 

dúvida. Por quê? 

Os participantes acharam interessante o diálogo entre duas pessoas. Alguns 

preferem apenas uma pessoa (participantes 3, 8, 9 e 15) e citaram um atendimento, 

por exemplo, por câmera (participantes 3, 7 e 15). A resposta do participante 4 não 

ficou clara  se ele estava se referindo a uma pessoa ou duas pessoas. 

“essa dupla comunicação com entre os dois. Por exemplo, eu sou surdo e eu vejo o 

que tá falando no site uma informação e ai posso estar passando essa informação 

para outras pessoas e é legal e parece que fica mais educado, mais formal assim 

depende né, das pessoas, mas eu achei que ficou bem legal..” (relato do participante 

6) 

“Um é ruim, é legal essa pergunta e resposta com as duas parece uma conversa que 

está tendo, gostei dessa relação.” (relato do participante 11)  

“Um atendimento direto...Só com uma pessoa. Se eu tivesse contato com uma 

pessoa... Como se fosse uma câmera.” (relato do participante 3)  

“É bom para entender as dúvidas e ai vai ter a troca de experiências.” (relato do 

participante 4) 

Assim como as respostas da questão 21, as respostas desta questão validam a 

hipótese H9 – Um diálogo entre dois surdos simulando uma conversa em um vídeo ou 

animação tem melhor aceitação e entendimento por parte dos surdos que estão 

compreendendo uma informação. 

26. Você acha interessante ter uma pessoa diferente para cada vídeo ou 

animação? (   ) SIM  (  ) NÃO  Por quê? 

Apenas um participante (15) disse que gostaria que fosse a mesma pessoa. Os 

participantes 1, 3 e 4 disseram que tanto faz. O restante disse que gostaria de fosse 

uma pessoa diferente. 

“Pode ser a mesma pessoa, porque é a mesma língua de sinais..mesma libras que 

agente vai estar vendo.” (relato do participante 15) 

“Tanto faz, um dos dois....para mim é tudo igual.” (relato do participante 1) 

“Não é bom ser o mesmo, melhor ir trocando.” (relato do participante 5) 
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“prefiro que seja várias pessoas porque vai aumentar o número de pessoas que 

estão interpretando.” (relato do participante 6) 

“Estar sempre trocando para conhecer o jeito das pessoas estão falando, eu conheço 

e quero conhecer as pessoas tb.” (relato do participante 7) 

“Sempre tem que estar trocando, porque ai parece que fica cansada, é melhor legal ir 

substituindo a língua de sinais.” (relato do participante 9) 

“Porque se for o mesmo fica muito cansativo. É bom estar trocando a língua de 

sinais.” (relato do participante 14) 

Podemos perceber com as respostas que validamos a hipótese H10 – A mudança 

das pessoas ou de personagens nos diferentes vídeos ou animações disponibilizadas 

pelos sites é mais interesse e não tornam o conteúdo chato. 

27. Para você os movimentos labiais ajudam a entender algo? (   ) SIM  (  ) 

NÃO  Por quê? 

Para o participante 3 não precisa ter movimentos labiais e para o participante 17 

tanto faz. Os demais participantes disseram que os movimentos labiais ajudam a 

compreender a informação. 

“Eu para mim, não precisa. Porque assim eu vendo meus amigos falando eu entendo 

bem pouquinho..então é pouquinho que entendo de leitura labial.” (relato do 

participante 3) 

“tanto faz...é melhor para aprender...vai aprendendo as letrinhas...A, B...” (relato do 

participante 17) 

“É muito bom ter junto, porque desde pequena vai no fonoaudiólogo e sempre tá 

ensinando o alfabeto junto com a oralização e tb minha família me ajuda oralizando e 

mudo não...tem que ser junto com o movimento labial para entender direitinho o que 

está falando para eu entender.” (relato do participante 11) 

“Sim, é legal ter junto. Mas as vezes, a pessoa fica quieta sinaliza e fica confuso no 

contexto.. ai não sabe o que que é... e o que não é. Então porque tem as vezes tem 

o mesmo sinal com significado diferente e com a leitura labial dá para identificar.” 

(relato do participante 7) 

“Sim. Seria legal tb ver a leitura labial pq entende melhor a libras.” (relato do 

participante 4) 

As repostas relatadas pelos participantes validam a hipótese H13 – A leitura labial é 

importante, pois permite o surdo confirmar alguma informação que não entendeu 

apenas com a sinalização. 
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28. Você gostaria de guardar o vídeo ou a animação para ver depois no seu 

computador? (   ) SIM   (   ) NÃO  Por quê?  

Apenas o participante 5 disse que não gostaria de guardar ou salvar o vídeo ou 

animação no computador, os demais participantes gostaram da idéia. 

“Não precisa.” (relato do participante 5) 

“É bom salvar algumas piadas, algumas coisas e vai lá na pasta e vê... Piadas em 

libras, jogos varias coisa e mostrar para os colegas e sempre estar salvando..” (relato 

do participante 6) 

“Sim, gostaria de salvar, para memorizar.” (relato do participante 2) 

“sim, salvaria para mostrar para a família tb e eles iriam entender melhor a língua de 

sinais.” (relato do participante 9) 

“sim, dá para salvar por exemplo assim, para guardar e se tiver que fazer uma 

pesquisa, lembrar como que é...e ela vê novamente como é.” (relato do participante 

13) 

Baseando se nas respostas dos participantes podemos validar a hipótese H14 – O 

recurso de salvar vídeos ou animações é útil para os surdos. 

29. Nesta comparação Figura 29, qual seria o menor tamanho de tela, de 

vídeo, que ainda é adequado para você?  

 

Figura 29 – Comparação dos tamanhos da janela de vídeo 
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O participante 15 escolheu o tamanho e o participante 2 disse que poderia ser o C 

ou D, o participante escolheu o D e no final disse que poderia ser o C ou D. Os  

outros participantes disseram D o maior tamanho possível da tela de vídeo, ou seja, 

em tela cheia / inteira. 

“ D, os surdos quando vê pequeninho não entende nada o que tá falando nem com o 

óculos, porque  que as vezes as pessoas usam óculos e ai dificulta” (relato do 

participante 6) 

“ D, parece a imagem real, dá para conversar.” (relato do participante 7) 

“D, pequeninho não dá para ver nada, parece que tá com as mãozinhas grudadinhas 

não dá nem para ver os sinais e grandão já dá para ver claramente o que é, dá para 

ver é bem visual, dá para entender.” (relato do participante 10) 

“D... pequeninho é ruim, nem gosto de ver... Agora quando é maior eu já fico 

assistindo e vendo o que tá falando..entre C e D.” (relato do participante 11) 

Validamos então com as respostas dos participantes a hipótese H15 – Quanto maior 

a janela de vídeo ou animação para o surdo melhor, pois poderá visualizar com mais 

clareza os sinais, movimentos labiais e a legenda do vídeo. 
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6. FERRAMENTA COLABORATIVA PARA LEITURA E AJUDA NA 

WEB PARA SURDOS 

Com base nas opiniões da população pesquisada e nas observações e 

comparações entre as interfaces definiu-se um conjunto de requisitos para o design 

de interação visando à comunidade surda.  

O teste deste conjunto de requisitos é feito por meio de um protótipo da ferramenta 

colaborativa para leitura e ajuda na web para surdos - CLAWS. A ferramenta será 

disponibilizada como uma extensão ou complemento de navegador16. 

As seções seguintes apresentam o propósito da ferramenta, o conjunto de requisitos 

do design de interação, a prototipação e o software usado, o protótipo desenvolvido, 

casos de uso, a avaliação de recuperabilidade e as melhorias para a próxima 

versão.   

6.1. PROPÓSITO 

O propósito da ferramenta é apoiar o surdo na compreensão e leitura de textos e 

ajudar assim sua a interação com páginas da web. 

No Quadro 156 -  , a seguir, são descritos os problemas, quem são afetados por ele, 

qual o impacto e a solução em que pretende-se resolver com a utilização da 

ferramenta proposta. 

Quadro 156 -  Problemas que a CLAWS pretende resolver 

Problema nº 1 

O problema de o usuário não entender a língua portuguesa escrita das páginas web 
em que navega na internet, pois sua língua principal é a Libras. 

Afeta comunidade de surdos com pouco entendimento da língua 
portuguesa, intérpretes, professores e família de ouvintes. 

Provocando o 
impacto de 

não entendem a informação que necessitam e precisam de tradução 
de outra pessoa (intérprete, professor ou a família do ouvinte). 

Uma solução 
adequada seria 

disponibilizar informações em língua brasileira de sinais.  

 

 
                                                
16

 Extensão de navegador é um programa de computador que se estende a funcionalidade de um 
navegador web. Dependendo do navegador e da versão, o termo pode ser diferente como plug-in ou 
add-on. [Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Browser_extension] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Browser_extension
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Problema nº 2 

O problema de o usuário não possui troca de informações e vídeos com outros 
usuários da sua comunidade. 

Afeta comunidade de surdos, intérpretes, professores, família de ouvintes e 
pessoas que querem aprender a língua de sinais. 

Provocando o 
impacto de 

não conseguirem se comunicar com eficiência na internet. 

Uma solução 
adequada seria 

disponibilizar uma forma colaborativa de troca e inserção de 
informações entre os usuários.  

Problema nº 3 

O problema de os usuários surdos possuírem diferentes níveis de comunicação, ou 
seja, níveis de leitura e compreensão da língua portuguesa brasileira e 
da Libras . 

Afeta comunidade de surdos. 

Provocando o 
impacto de 

não entender uma informação. 

Uma solução 
adequada seria 

disponibilizar diversas maneiras de entendimento de uma informação.  

 

6.2. REQUISITOS DO DESIGN DE INTERAÇÃO 

O conjunto de requisitos de interação foi obtido por meio de um processo de análise 

dos requisitos sugeridos na literatura, da análise dos elementos disponíveis nas 

interfaces e da análise das entrevistas com os usuários da comunidade surda, no 

experimento de comparação das interfaces. A construção do protótipo da ferramenta 

foi baseada nestes requisitos.  

Os requisitos são enunciados a seguir, acompanhados das respectivas justificativas 

(rationale) derivadas do processo de análise.  

6.2.1. Requisitos Gerais 

Os requisitos gerais, descritos a seguir, são de abrangência geral da ferramenta e 

não apenas de uma parte específica. 

RG1 – Os controles de funcionalidades da ferramenta devem estar localizados 

em um local fixo e visível em todo o momento da interação. 

Base: literatura 

Origem: trabalhos de Cavender, Bigham e Ladner (2009) e 

Kushalnagar, Cavender e Pâris (2010) sugerem que única tela controle 
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vídeos, mensagens textuais, slides e outras informações relevantes 

para adquirir o conhecimento (V. 3.3 APLICAÇÕES PARA 

DISPOSITIVOS NÃO MÓVEIS)  

RG2 – As informações deveram ser apresentadas de diversas formas: em 

língua de sinais, na língua local escrita e por imagens. 

Base: literatura 

Origem: trabalho de Fajardo et al. (2008 e 2009) sugerem que o uso da 

língua de sinais e da língua local escrita e suas possíveis 

complementações de conteúdo. Trabalho de Miyamaru, Bertuzzi e 

Filgueiras (2008) relatam o uso de conteúdos corroborativos (...) meios 

e/ou formatos diversos. (V. 4.4 AVATARES EM MECANISMOS DE 

TRADUÇÃO) 

RG3 – Os ícones visuais devem ser acompanhados de texto equivalente. 

Base 1: literatura 

Origem 1: trabalho de Fajardo et al. (2006) diz que as imagens facilitam 

para o usuário encontrar as informações com mais rapidez. No trabalho 

de Namatame e Kitajima (2008) informam que os ícones visuais com 

legenda possibilitam uma melhor compreensão dos significados pelos 

surdos. (V. 4.2 OUTRAS TÉCNICAS DE MELHORIA DA 

APREENSIBILIDADE) 

--- 

Base 2: entrevista 

Origem 2: Participantes da pesquisa de campo disseram que procuram 

no Google principalmente por imagem. (V. 5.6 OPINIÃO DA 

POPULAÇÃO) 

RG4 – A ferramenta deverá ter mecanismo de tradução automática da língua 

escrita para a língua de sinais. 

Base 1: literatura 

Origem 1: No trabalho de Coetzee et al.  (2009) é discutido a  

disponibilização de conteúdo para surdos. Dasgupta e Basu (2008) 

também relatam um mecanismo de tradução automática de texto inglês 

para língua de sinais indiana para a comunidade surda. (V. 4.3 

MECANISMOS DE TRADUÇÃO) 

--- 

Base 2: entrevista 
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Origem 2: Participantes da pesquisa de campo disseram que é 

importante os sites terem uma versão em Libras pois os surdos tem 

dificuldades em entender palavras. (V. 5.6 OPINIÃO DA POPULAÇÃO) 

RG5 – A ferramenta deve ser disponibilizada na forma de plug-in ou extensão 

do navegador. 

Base: literatura 

Origem: No estudo de Yao, Qiu e Huang (2009) é sugerido que o 

sistema de tradução para a língua de sinais chinesa seja utilizado como  

um plug-in junto com o navegador. (V. 4.4 AVATARES EM 

MECANISMOS DE TRADUÇÃO) 

RG6 – A ferramenta deve permitir o usuário fazer o download de vídeos ou da 

animação realizada pelo avatar. 

Base: entrevista 

Origem: Participantes do estudo de campo gostariam de guardar ou 

salvar o vídeo, 15 participantes diferentes. (V. 5.6 OPINIÃO DA 

POPULAÇÃO) 

RG7 – A ferramenta deverá ter movimentação labial no avatar e no vídeo para 

que os surdos consigam fazer a leitura labial. 

Base 1: literatura 

Origem 1: No trabalho de Petrie et al. (2004) informam que os surdos 

que conseguem realizar a leitura labial e utilizam isso como um suporte 

de confirmação da informação. (V. 4.4 AVATARES EM MECANISMOS 

DE TRADUÇÃO) 

--- 

Base 2: padrão nas interfaces selecionadas 

Origem 2: Em 04 das 14 interfaces selecionadas há movimentos orais 

da pessoa ou do personagem. (V. 5.2.10 Pessoas ou personagens) 

--- 

Base 3: entrevista 

Origem 3: Participantes do estudo de campo disseram que os 

movimentos labiais ajudam a compreender a informação. (V. 5.6 

OPINIÃO DA POPULAÇÃO) 
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6.2.2. Requisitos de Comunicação 

Os requisitos de comunicação, descritos a seguir, são específicos em relação à 

comunicação do usuário com outros usuários da ferramenta. 

RC1 – A ferramenta deverá permitir que as pessoas comuniquem-se por meio 

de uma estrutura de rede social com perfis, lista de contatos e mural de 

mensagens. 

Base 1: literatura 

Origem 1: No estudo de Filgueiras et al. (2007) as pessoas surdas 

usam o computador principalmente para a comunicação, com pessoas 

surdas e não surdas usando redes sociais como o Orkut. (V. 3.5.1 

Computador) 

--- 

Base 2: entrevista 

Origem 2: Participantes da pesquisa de campo disseram que usam o  

Orkut, 11 citações de participantes diferentes, e o Facebook, 07 

citações de participantes diferentes. (V. 5.5 PERFIL DA AMOSTRA) 

RC2 – A ferramenta deverá permitir que as pessoas comuniquem-se por meio 

de um comunicador de troca de mensagens instantâneas tipo MSN Messenger. 

Base 1: literatura 

Origem 1: No estudo de Filgueiras et al. (2007) as pessoas surdas 

usam o computador principalmente para a comunicação, com pessoas 

surdas e não surdas usando comunicador instantâneo como o MSN 

Messenger. (V. 3.5.1 Computador) 

--- 

Base 2: entrevista 

Origem 2: Participantes do estudo de campo disseram que usam o 

MSN, comunicador instantâneo da Microsoft, 13 citações de 

participantes diferentes. (V. 5.5 PERFIL DA AMOSTRA) 

RC3 – A ferramenta deverá permitir que as pessoas comuniquem-se trocando 

mensagens e armazenando num tipo de conta de e-mail. 

Base: literatura 

Origem: No estudo de Filgueiras et al. (2007) as pessoas surdas usam 

o computador principalmente para a comunicação, com pessoas surdas 

e não surdas usando o e-mail. (V. 3.5.1 Computador)  
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6.2.3. Requisitos de Legenda 

Os requisitos de legenda, descritos a seguir, são específicos em relação à legenda 

(dos vídeos ou do avatar). 

RL1 – A ferramenta deve ter mecanismo para inserir legenda nos vídeos. 

Base: literatura 

Origem: O trabalho de Fels et al. (2010) relatam que o usuário pode 

inserir legendas em vídeos tanto que sejam em língua de sinais ou que 

contenham sons. (V. 3.3 APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS NÃO 

MÓVEIS) 

RL2 – A ferramenta deve ter mecanismo para modificar legenda nos vídeos. 

Base: literatura 

Origem: O trabalho de Fels et al. (2010) relatam que o usuário pode 

modificar legendas em vídeos tanto que sejam em língua de sinais ou 

que contenham sons. (V. 3.3 APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS 

NÃO MÓVEIS) 

RL3 – A legenda deverá estar disponível e ser sincronizada tanto no avatar 

quanto no vídeo. 

Base 1: padrão nas interfaces selecionadas 

Origem 1: Nas interfaces selecionadas 09 interfaces que utilizam 

legenda e dessas 05 usam legenda sincronizada com o conteúdo que é 

apresentado no vídeo ou no avatar. (V. 4.2.7  recursos de vídeo) 

--- 

Base 2: entrevista 

Origem 2: Participantes do estudo de campo disseram que é importante 

a legenda ser sincronizada. (V. 5.6 OPINIÃO DA POPULAÇÃO) 

6.2.4. Requisitos do Avatar 

Os requisitos de avatar, descritos a seguir, são específicos em relação à ao avatar 

animado de sinalização em língua de sinais. 

RA1 – A ferramenta deve disponibilizar mecanismo para alterar a velocidade de 

sinalização dos sinais pelo avatar, ou seja, deixar a sinalização mais rápida ou 

devagar. 

Base 1: literatura 

Origem 1: Os trabalhos de Yasugahira, Horiuchi e Kuroiwa (2009) e 

Huenerfauth (2009) analisam que a velocidade da sinalização é um 
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aspecto importante. (V. 4.4 AVATARES EM MECANISMOS DE 

TRADUÇÃO) 

--- 

Base 2: padrão nas interfaces selecionadas 

Origem 2: Em 2 interfaces selecionadas, na 5 e a 12, há recurso de 

alteração da velocidade de apresentação do conteúdo a animação. (V. 

5.2.9 Controle da velocidade da sinalização) 

--- 

Base 3: entrevista 

Origem 3: Todos os participantes do estudo de campo disseram que 

querem e acham importante o recurso de ajuste na velocidade de 

sinalização do avatar. (V. 5.6 OPINIÃO DA POPULAÇÃO) 

RA2 – A ferramenta deve disponibilizar mecanismo de controle do avatar com 

os seguintes comandos: começar, pausar, parar e repetir.  

Base: literatura 

Origem: O estudo de Huenerfauth (2009) relata a possibilidade de 

pausar a animação do avatar. (V. 4.4 AVATARES EM MECANISMOS 

DE TRADUÇÃO) 

RA3 – A ferramenta deve permitir que o usuário altere aspectos visuais do seu 

personagem do avatar. 

Base 1: padrão nas interfaces selecionadas 

Origem 1: Em 07 das 14 interfaces apresentam pessoas ou 

personagens diferentes nos vídeos ou animação da interface. (V. 

5.2.10 Pessoas ou personagens) 

--- 

Base 2: entrevista 

Origem 2: A maioria dos participantes do estudo de campo, 12 pessoas 

diferentes do total de 16 pessoas, disseram que gostariam de ver uma 

pessoa ou personagem diferente a cada vídeo ou animação. (V. 5.6 

OPINIÃO DA POPULAÇÃO) 

6.2.5. Requisitos de Vídeo 

Os requisitos de vídeo, descritos a seguir, são específicos em relação aos vídeos da 

ferramenta. 
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RV1 – A ferramenta deve permitir o usuário anexar ao conteúdo de uma página 

um vídeo de forma colaborativa. 

Base: literatura 

Origem: O trabalho de Cavender et al. (2010) relata a utilização de 

fórum online e colaborativo onde as pessoas podem inserir os sinais. 

Isto permite que os surdos ou intérpretes criem o conteúdo para a 

própria comunidade. (V. 4.3 MECANISMOS DE TRADUÇÃO) 

RV2 – A ferramenta deverá disponibilizar vídeo com língua de sinais. 

Base: padrão nas interfaces selecionadas 

Origem: Em 10 das 14 interfaces a opção mais escolhida como forma 

de apresentar o conteúdo em língua de sinais é o vídeo (V. 5.2.2 Forma 

de apresentação do conteúdo em língua de sinais) 

RV3 – As janela de vídeo devem ser maiores que 320 pixels de largura e 240 

pixels de altura. 

Base 1: padrão nas interfaces selecionadas 

Origem 1: Em 04 das 14 interfaces é utilizado o mesmo tamanho da 

janela de vídeo de 320 larg. x 240 alt. em pixels. (V. 5.2.5 Janelas de 

Vídeo ou Animação)   

--- 

Base 2: entrevista 

Origem 2: Todos os participantes do estudo de campo escolheram 

como o melhor tamanho da tela de vídeo a tela cheia ou inteira. (V. 5.6 

OPINIÃO DA POPULAÇÃO)  

RV4 – A ferramenta deverá disponibilizar mecanismo de controle de vídeo com 

os seguintes comandos: começar, pausar, parar, ajuste de volume, iniciar 

novamente, tela cheia e edição de legenda.  

Base: padrão nas interfaces selecionadas 

Origem: Nas interfaces os recursos mais utilizados são o começar, 

parar, o pausar e o repetir. (V. 5.2.6 Recursos do player de Vídeo) 

 

6.3. PROTOTIPAÇÃO E O SOFTWARE USADO 

A prototipação foi a forma escolhida de testar os requisitos mencionados na seção 

anterior. Isto é suficiente neste caso por que a intenção é demonstrar os elementos 

de interação e suas ações perante o conteúdo de uma página da web. 
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Antes de começar a desenvolver o protótipo em um software específico para isto, 

criou-se um esboço em papel de como seria este protótipo, conforme apresenta a 

Figura 30. 

 

Figura 30 – Esboço do protótipo da ferramenta 

Após o esboço preliminar em papel, resolveu-se evoluir para uma versão mais 

elaborada. Dentre as opções de software disponíveis foi escolhido o software 

Axure17 RP PRO version 6. O Axure foi escolhido, pois é uma ferramenta de amplo 

uso pela comunidade profissional de designers de interação. O software apóia 

diversas atividades do design de interação como: a construção de wireframes 

(esboços simples com tamanhos e posicionamento dos elementos), o design da 

navegação e interação (ações dos elementos e navegação como por meio de links) 

e o design gráfico (importar imagens, diagramação, adicionar cores sólidas, 

gradientes e transparências aos elementos). Por seus recursos bastante poderosos, 

o software produz um protótipo que sustenta a interação com o usuário e por isso, 

permite avaliar desde cedo a experiência do usuário, sem necessidade de 

programação. O software produz como saída um protótipo executável (página com 

                                                
17

 Axure Software Solutions, Inc. - http://www.axure.com/ 

http://www.axure.com/
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código HTML que pode ser aberto em qualquer navegador) e um documento de 

especificação dos elementos, Open XML (.docx) do Microsoft Word. 

Na Figura 31 a seguir apresenta-se o ambiente do software e áreas de 

funcionalidades numeradas.  

 

Figura 31 – Ambiente do software Axure RP PRO 6 com marcação das áreas de funcionalidade.  

A seguir apresentam-se os detalhes das áreas de funcionalidades numeradas: 

1 - Menu e Barra de ferramentas: é possível executar ações comuns, como abrir e 

salvar arquivos e a formatação de widgets. Alterar para o modo de seleção dos 

elementos ou de conexão (traços que ligam um elemento ao outro). 

 

Figura 32 – Menu e Barra de ferramentas do ambiente do Axure.  
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2 – Painel de Mapa do site: Adicionar, remover, renomear e organizar as páginas 

do seu design. 

 

Figura 33 – Painel do Mapa do site do ambiente do Axure.  

3 - Painel de Widgets: é possível arrastar e soltar widgets como: botões, imagens, 

painéis de texto e outras formas de elementos para projetar uma página. Há ainda a 

opção de criar ou carregar novas bibliotecas com elementos de interface (widget). 

Duas bibliotecas vêm previamente instaladas: Wireframes e Flow (fluxos), no entanto 

outras bibliotecas (.Rplib) criadas pelo próprio desenvolvedor e pela comunidade 

podem ser adicionadas18. 

                                                
18

 Bibliotecas de widgets disponíveis em http://www.axure.com/widgetlibraries 

http://www.axure.com/widgetlibraries
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Figura 34 – Painel de widgets do ambiente do Axure.  

4 - Painel de Masters: Adicionar, remover, renomear e organizar mestres para 

reutilização em todo o seu design.  
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Figura 35 – Painel de Masters do ambiente do Axure.  

5 - Área de criação do wireframe: para desenhar as páginas arraste e solte na 

área de criação e há opções como alinhamento ao grid e guias. 

 

Figura 36 – Área de criação do wireframe do ambiente do Axure.  

6 - Painel de Propriedades da Página: é possível adicionar e organizar notas da 

página, as interações de uma página e o formato do seu design. 
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Figura 37 – Painel de propriedades da página do ambiente do Axure.  

7 - Painel de Propriedades do Widget: é possível editar anotações, interações e a 

formatação do widget separadas em 03 guias. Na guia anotações: é possível 

adicionar e personalizar notas e descrições de widgets. Na guia interações: é 

possível definir as interações do widget como links básicos, pop-ups e mostrar ou 

ocultar dinamicamente os widgets. Na guia formatação: é possível editar os estilos 

do widget como deixar travada a localização e tamanho, estilos de fonte, 

alinhamento do texto e profundidade. 
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Figura 38 – Painel de propriedades do widget do ambiente do Axure.  

 8 - Painel de Gerenciamento de Painéis Dinâmicos: é possível ocultar e mostrar 

painéis dinâmicos do wireframe, além de adicionar, remover e gerenciar os estados 

dos painéis dinâmicos. 

 

Figura 39 – Painel de gerenciamento de painéis dinâmicos do ambiente do Axure.  
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6.4. O PROTÓTIPO 

Este protótipo irá ajudar a compreensão dos textos durante a navegação na web, 

principal fonte de informações atualmente. Essa ferramenta irá se acoplar ao 

navegador e é composta de recursos diversos: dicionário de palavras, janela com 

imagens, janelas de vídeo em Libras, legendas em língua portuguesa e avatar 

animado em 3D de sinalização em Libras. A ferramenta também possibilita a 

colaboração dos próprios usuários na criação de vídeos em Libras explicativos do 

conteúdo da página web. A solução que esta ferramenta apresenta é interessante 

pois acomoda os diferentes níveis de comunicação dos usuários com a língua 

portuguesa e a Libras. Na podemos ver na Figura 40 a tela do protótipo da 

ferramenta CLAWS, com o seu tamanho natural e partes da ferramenta com zoom. 

 

Figura 40 – Tela da ferramenta CLAWS com trechos em zoom.  

O design de interação é baseado nos requisitos mencionados anteriormente. Esses 

requisitos foram a base para a construção deste protótipo. A seguir serão descritos 

os requisitos e como eles são refletidos e concretizados no protótipo. 
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RG1 – Os controles de funcionalidades da ferramenta devem estar localizados 

em um local fixo e visível em todo o momento da interação: todos os recursos 

podem ser acessados por uma barra conforme apresenta anteriormente a Figura 40.  

RG2 – As informações deveram ser apresentadas de diversas formas: em 

língua de sinais, na língua local escrita e por imagens: uma palavra pode ser 

pesquisada tanto pelo dicionário quanto por imagem ou em Libras como podemos 

observar na Figura 41.  

 

Figura 41 – Formas diferentes de apresentar a informação no protótipo 

RG3 – Os ícones visuais devem ser acompanhados de texto equivalente: os 

ícones nos botões de função dentro das janelas possuem textos associados, 

conforme Figura 42.  

 

Figura 42 – Ícones acompanhados de texto equivalente no protótipo 

RG4 – A ferramenta deverá ter mecanismo de tradução automática da língua 

escrita para a língua de sinais: o personagem animado, Figura 43, serve como 

tradutor para a língua de sinais.  
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Figura 43 – O avatar traduz o texto escrito para a língua de sinais 

RG5 – A ferramenta deve ser disponibilizada na forma de plug-in ou extensão 

do navegador: a barra da ferramenta CLAWS está integrada ao navegador 

conforme mostra a Figura 44.  

 

Figura 44 – Ferramenta integrada ao navegador 

RG7 – A ferramenta deverá ter movimentação labial no avatar e no vídeo para 

que os surdos consigam fazer a leitura labial: há disponibilização do personagem 

fazendo movimentos labiais e o usuário deve também disponibilizar em seu vídeo 

com movimentos labiais como na Figura 45 a seguir. 
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Figura 45 – Movimentação labial no avatar e no vídeo 

 

RL1 – A ferramenta deve ter mecanismo para inserir legenda nos vídeos. e RL2 

– A ferramenta deve ter mecanismo para modificar legenda nos vídeos: há na 

área do vídeo recurso para inserir e modificar a legenda dos vídeos, conforme 

apresenta a Figura 46 a seguir. 

 

 



117 
 

 

 

Figura 46 – Recurso de inserir e modificar legenda nos vídeos 

RL3 – A legenda deverá estar disponível e ser sincronizada tanto no avatar 

quanto no vídeo: a legenda está disponível e é sincronizada no avatar e no vídeo 

conforme apresenta a seguir a Figura 47. 
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Figura 47 – Legenda disponível e sincronizada no protótipo 

RA1 – A ferramenta deve disponibilizar mecanismo para alterar a velocidade de 

sinalização dos sinais pelo avatar, ou seja, deixar a sinalização mais rápida ou 

devagar: há mecanismo para alterar a velocidade conforme apresenta a seguir a 

Figura 48. 

 

Figura 48 – Recurso para alterar a velocidade no avatar 
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RA2 – A ferramenta deve disponibilizar mecanismo de controle do avatar com 

os seguintes comandos: começar, pausar, parar e repetir. há mecanismo para 

controle do avatar como mostra a Figura 49  a seguir.  

 

Figura 49 – Mecanismos de controle do avatar 

RA3 – A ferramenta deve permitir que o usuário altere aspectos visuais do seu 

personagem do avatar: há recurso para mudar o personagem conforme mostra a 

Figura 50 a seguir. 
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Figura 50 – Recurso para alterar o personagem 

RV1 – A ferramenta deve permitir o usuário anexar ao conteúdo de uma página 

um vídeo de forma colaborativa. através do botão Anexar Vídeo, Figura 51 , é 

possível o usuário enviar sua contribuição de conteúdo referente a página em que 

ele se encontra. 

 

Figura 51 – Botão para anexar vídeo a página de conteúdo 

 

RV2 – A ferramenta deverá disponibilizar vídeo com língua de sinais. há vídeo 

com língua de sinais feito pelos próprios usuários, Figura 52 ou o usuário pode 

comprar um vídeo. 



121 
 

 

 

Figura 52 – Vídeo em língua de sinais 

RV3 – As janela de vídeo devem ser maiores que 320 pixels de largura e 240 

pixels de altura: o tamanho da janela de vídeo é de 410 pixels de largura e 285 

pixels de altura conforme mostra a Figura 53. 
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Figura 53 – Tamanho da janela de vídeo da ferramenta 

RV4 – A ferramenta deverá disponibilizar mecanismo de controle de vídeo com 

os seguintes comandos: começar, pausar, parar, ajuste de volume, iniciar 

novamente, tela cheia e edição de legenda: há mecanismo de controle de vídeo 

como mostra a Figura 54. 
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Figura 54 – Mecanismos de controle de vídeo 

6.5. CASOS DE USO 

Além dos requisitos apresentam-se os casos de uso das funcionalidades previstas 

neste protótipo. 

Caso de uso 01 - Cadastrar novo usuário 

O fluxo de interação deste caso de uso é apresentado na Figura 55: 

1 - O usuário clica no botão “Cadastre-se”. 

2 - O sistema apresenta uma janela de cadastro em branco. 

3 - O usuário preenche o formulário de cadastro com seus dados pessoais. 

4 - O sistema salva os dados do usuário na base de registro, apresenta uma 

mensagem de cadastro efetuado com sucesso. 
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Figura 55 – Fluxo de interação do caso de uso 01: cadastrar novo usuário 

Caso de uso 02 - Realizar o login 

O fluxo de interação deste caso de uso é apresentado na Figura 56: 

1 - O usuário preenche o campo usuário e senha definidos no cadastro e aperta 

o botão “Entrar”.  

2 - O sistema consulta o usuário e a senha na base de registro. 

3 - O sistema apresenta um “Olá, {nome do usuário}” para demonstrar que o 

usuário está logado. 

 

Figura 56 – Fluxo de interação do caso de uso 02: realizar login 
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Caso de uso 03 - Recuperar o usuário ou senha 

O fluxo de interação deste caso de uso é apresentado na Figura 57: 

1 - O usuário clica na opção “Esqueci meu usuário ou senha”. 

2 - O sistema apresenta o campo para o usuário digitar seu e-mail. 

3 - O sistema consulta a base de registro e envia uma mensagem por e-mail com 

o usuário e a senha associado ao e-mail cadastrado. 

 

Figura 57 – Fluxo de interação do caso de uso 03: recuperar usuário ou senha 

Caso de uso 04 - Apresentar URL com conteúdo de vídeo relacionado 

1 - O usuário digita no campo de endereço do navegador a URL do website. 

2 - O navegador se comunica com o servidor remoto para obter o website. 
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3 - O sistema recebe uma cópia da url solicitada no navegador e consulta a base 

de URLs com vídeos associados. 

4 - O navegador apresenta o website no computador local. 

5 - O sistema habilita o botão “Ver vídeo” caso a URL solicitada tenha um vídeo 

associado. 

Caso de uso 05 - Pesquisar palavra selecionada no dicionário 

O fluxo de interação deste caso de uso é apresentado na Figura 58. 

1 - O usuário seleciona a palavra a ser pesquisada. 

2 - O usuário aperta o botão “Dicionário”. 

3 - O sistema consulta o dicionário e obtém a definição da palavra em português. 

4 - O sistema consulta o Google Imagens e obtém as 08 primeiras imagens da 

palavra pesquisada. 

5 - O sistema exibe do lado direito um painel com o significado da palavra 

selecionada e a sua respectiva imagem. 

Observação: o dicionário a ser consultado que já encontra-se disponível na web 

pode ser o Dicionário Online Michaelis da Língua Portuguesa ou o Dicionário da 

Língua Brasileira de Sinais. 
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Figura 58 – Fluxo de interação do caso de uso 05: pesquisar palavra selecionada no dicionário 

 

Caso de uso 06 - Pesquisar palavra selecionada nas imagens 

 O fluxo de interação deste caso de uso é apresentado na Figura 59: 

1 - O usuário seleciona a palavra a ser pesquisada. 

2 - O usuário aperta o botão “Imagem”. 

3 - O sistema consulta o Google Imagens e obtém as 08 primeiras imagens da 

palavra pesquisada. 

4 - O sistema exibe do lado direito um painel com as imagens da palavra 

selecionada. 
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Figura 59 – Fluxo de interação do caso de uso 06: pesquisar palavra selecionada nas imagens 

Caso de uso 07 - Pesquisar palavra ou frase selecionada para ver em Libras 

O fluxo de interação deste caso de uso é apresentado na Figura 60: 

1 - O usuário seleciona a palavra a ser pesquisada ou uma frase. 

2 - O usuário aperta o botão “Libras”. 

3 - O sistema consulta uma base de dados de animações do avatar. 

4 - O sistema exibe do lado direito um painel com o personagem animado 

sinalizando a palavra ou frase selecionada. 

Observação: O avatar 3D animado pode ser o criado pela Vcom3D ou outro 

avatar em 3D correspondente. 
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Figura 60 – Fluxo de interação do caso de uso 07: pesquisar palavra ou frase selecionada para ver 

em Libras 

Caso de uso 08 - Ver vídeo associado à página de conteúdo  

O fluxo de interação deste caso de uso é apresentado na Figura 61: 

1 - O sistema habilita o “Ver Vídeo” que significa que há um vídeo associado à 

URL da página. 

2 - O usuário aperta o botão “Ver Vídeo” que está habilitado. 

3 - O sistema consulta a base de URLs com vídeos associados e apresenta ao 

centro um painel com os resultados de vídeos. 
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Figura 61 – Fluxo de interação do caso de uso 08: ver vídeo associado à página 

Caso de uso 09 - Anexar vídeo para ser associado à página  

O fluxo de interação deste caso de uso é apresentado na Figura 62: 

1 - O usuário aperta o botão “Enviar Vídeo”; 

2 - O sistema apresentará uma tela do sistema operacional para selecionar um 

arquivo, neste caso um vídeo; 

3 - O usuário deve selecionar o vídeo e clicar em “Abrir”; 

4 - O sistema apresentará uma janela com um campo para inserir o nome do 

vídeo; 

5 - O usuário digita o nome do vídeo no campo e aperta o botão “Enviar”; 

6 - O sistema apresentará uma janela com a confirmação de envio. 

7 - O sistema salva o arquivo de vídeo, o nome do arquivo de vídeo, a URL da 

página e os dados do autor (relação com a base de registro) na base de URLs 

com vídeos associados. 
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Figura 62 – Fluxo de interação do caso de uso 09: anexar vídeo para ser associado à página 

Caso de uso 10 - Comprar vídeo com o conteúdo da página 

O fluxo de interação deste caso de uso é apresentado na Figura 63: 

1 - O usuário aperta o botão “Comprar Vídeo”; 

2 - O sistema apresentará uma janela com: 

a) o horário de funcionamento da central de atendimento para a compra do 

vídeo, caso o horário seja diferente do funcionamento da central de atendimento; 

b) vídeo ao vivo da central de atendimento com um intérprete sinalizando o 

conteúdo da página. Ao mesmo tempo que o vídeo é exibido ele é gravado e 

adicionado a base de URLs com vídeos associados e disponibilizado apenas 

para usuários assinantes. 

3 - O usuário caso queira desistir de continuar vendo o vídeo, ele pode apertar o 

botão “parar vídeo”; 

4 - O sistema disponibilizará o vídeo comprado pelo usuário apenas para outros 

usuários assinantes. 
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Figura 63 – Fluxo de interação do caso de uso 10: comprar vídeo 

 

6.6. AVALIAÇÃO DE RECUPERABILIDADE 

Na avaliação de protótipos não executáveis, o usuário pode ter dificuldade em 

distinguir o esboço do produto. Nesta fase do projeto, técnicas de inspeção por 

especialistas são mais eficazes.  

O protótipo apresentado na Seção 6.4 passou por um processo de avaliação de 

recuperabilidade. A Avaliação de Recuperabilidade é uma variação da técnica de 

percurso cognitivo, adequada para avaliações do uso por pessoas com deficiência. 

[Filgueiras et al., 2009]. A seguir é apresentada, sucintamente, as técnicas de 

percurso cognitivo e de avaliação de recuperabildade. 

6.6.1. Percurso Cognitivo 

A técnica de percurso cognitivo é um método de inspeção de usabilidade cujo 

objetivo principal é avaliar a interface com relação à facilidade de aprendizado, 

partindo-se do princípio que os usuários em geral exploram a interface para 

aprender a usá-la. No Percurso Cognitivo, os avaliadores avaliam se os usuários têm 
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os recursos cognitivos necessários para explorar o sistema e realizar as tarefas. 

[Filgueiras et al., 2009] 

O questionamento do protótipo quanto aos recursos cognitivos produz, em geral, 

diversos comentários. Esta técnica dá bons resultados no sentido de identificar 

problemas na coordenação do modelo de interação com o modelo mental do 

usuário. A solução desses problemas, em geral, implica em revisões ao modelo de 

interação. 

Essa técnica está baseada nos fundamentos da Engenharia Cognitiva.  O método de 

avaliação de usabilidade denominado Percurso Cognitivo surgiu em 1990 com Lewis 

e 1992 com Polson, porém ganhou notoriedade quando Nielsen e Mack editaram um 

livro (1994), com os resultados de um workshop sobre métodos de inspeção de 

usabilidade na CHI 1992, no qual se inclui o capítulo de Wharton e colaboradores 

(2004) sobre a técnica de Percurso Cognitivo. [Filgueiras et al., 2009] 

A técnica de Percurso Cognitivo baseia-se na técnica de walkthrough, na qual um 

artefato de projeto é inspecionado minuciosamente por uma equipe de revisores. O 

walkthrough é um processo tradicionalmente usado na indústria de software para 

inspecionar código fonte e algoritmos, percorrendo as decisões tomadas a cada 

passo. Uma aplicação bastante comum é em análises de segurança do código fonte 

de sistemas críticos. [Filgueiras et al., 2009] 

Na aplicação à interação homem-computador, os primeiros autores sobre o método 

definiram que o Percurso Cognitivo tem os seguintes passos [Filgueiras et al., 2009]: 

1. Definir as entradas do percurso, identificando: 

• os usuários do sistema 

• as tarefas a serem avaliadas 

• a seqüência esperada de ações do usuário para alcançar seu objetivo 

• a interface implementada (o protótipo) 

2. Reunir os revisores e as pessoas que defenderão o projeto. 
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3. Percorrer o cenário. Os projetistas mostram quais são as ações postuladas 

para cada passo da interação. A cada decisão, no cenário, são formuladas 

quatro perguntas aos participantes.  

• Os usuários tentarão atingir o efeito correto? 

• Os usuários perceberão que a ação correta está disponível? 

• Os usuários irão associar a ação correta com o efeito que se quer 

obter? 

• Se a ação for executada, os usuários perceberão que foi feito um 

progresso em relação à finalização da tarefa? 

4. Registrar os problemas encontrados 

5. Revisar a interface para resolver os problemas. 

A análise dos resultados deve evidenciar o que o usuário precisa conhecer antes de 

realizar a tarefa e o que ele vai aprender durante a execução da tarefa.  

O número de questões feitas a cada passo gera um volume considerável de 

discussões, fazendo que seja possível a análise de poucos cenários por sessão.  

Spencer (2000) apud Filgueiras et al. (2009) sugere uma mudança no método de 

aplicação da técnica. Em sua proposta, ele faz apenas duas questões aos revisores, 

que basicamente resumem as quatro questões originais, acelerando o processo e 

gerando menor volume de dados para análise dos resultados: 

• O usuário sabe o que fazer nesta etapa? 

• Caso o usuário siga o caminho, ele consegue perceber que está no 

caminho certo e prosseguir com o seu objetivo? 

Na avaliação, é necessário que os revisores se coloquem na posição dos usuários, 

em situações reais de uso. Somente assim, um protótipo não funcional faz sentido. 

Para isso, os instrumentos de teste devem ter cenários de uso muito bem definidos, 

de forma a explorar as condições possíveis de se analisar no protótipo. 
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Toda a interação deve ser registrada pelos pesquisadores. Além de anotações feitas 

durante as discussões, a utilização de filmadoras é muito útil para analisar 

posteriormente os comentários e extrair os resultados. 

6.6.2. Aplicação da técnica de avaliação de recuperabilidade 

A técnica de avaliação de recuperabilidade baseia-se na visão de que o resultado do 

aprendizado pela exploração é, em todos os casos menos um, o erro. Assim, 

analisa-se o projeto não apenas em termos do caminho de sucesso, mas em termos 

dos caminhos de erro e do conceito de recuperabilidade. Agregam-se, às questões 

de Spencer (2000) apud Filgueiras et al. (2009) as seguintes: 

• Os usuários conseguem detectar que realizaram uma tarefa errada? 

• Diante da situação de erro, os usuários conseguem descobrir qual a ação 

tomar para retornar a navegação da tarefa e chegar a um status em que ele possa 

executar a tarefa correta novamente? 

Portanto a lista de questões realizadas durante a avaliação de recuperabilidade para 

cada ação para do usuário é: 

Q1. O usuário sabe o que fazer nesta etapa? 

Q2. Se o usuário faz o que tinha que fazer, a nova tela mostra a ele que 

ele prosseguiu na direção que interessava? 

Q3. Se o usuário escolher a opção errada, ele sabe que está errada? 

Q4: Se o usuário escolher a opção errada, ele sabe como voltar? 

Outra característica dessa técnica é a obrigatoriedade de se chamar, para o grupo 

de avaliadores, “advogados” dos usuários, isto é, pessoas que estejam na poisção 

de defender os interesses desses usuários. Por isso, a técnica é particularmente 

adequada para se pensar na população de excluídos digitais. 

Para a ferramenta CLAWS, o percurso da interface foi feito contando-se com a ajuda 

de três representantes da população alvo (especialistas em usabilidade e 

acessibilidade, todos com experiência em projetos de interfaces para surdos), tendo 

o designer de interação da ferramenta, o autor desta dissertação, como defensor do 

projeto.  A orientadora assumiu o papel de mediadora, conduzindo o debate, 
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propondo as questões na medida em que se avança a interação e apresentam-se os 

casos de uso. A sessão de avaliação de recuperabilidade teve duração de 90 

minutos e foi gravada em vídeo. O resultado da avaliação gerou uma lista de 

sugestões que já foi incorporado ao protótipo. 

6.7. MELHORIAS PARA PRÓXIMA VERSÃO 

A seguir são apresentados os requisitos que não foram prototipados e as funções 

não implementadas no protótipo. 

O requisito geral a respeito do download (RG6) não foi prototipado, pois pode haver 

questões de direitos autorais e de privacidade. 

RG6 – A ferramenta deve permitir o usuário fazer o download de vídeos ou 

da animação realizada pelo avatar.  

Os requisitos de comunicação (RC1, RC2 e RC3) não foram prototipados, pois o 

intuito da ferramenta é facilitar a navegação e não promover a comunicação com 

outras pessoas. 

RC1 – A ferramenta deverá permitir que as pessoas comuniquem-se por 

meio de uma estrutura de rede social com perfis, lista de contatos e mural 

de mensagens. 

RC2 – A ferramenta deverá permitir que as pessoas comuniquem-se por 

meio de um comunicador de troca de mensagens instantâneas tipo MSN 

Messenger. 

RC3 – A ferramenta deverá permitir que as pessoas comuniquem-se 

trocando mensagens e armazenando num tipo de conta de e-mail. 

A função de comprar vídeo deve ser melhorada, pois nela está atrelado o modelo 

de negócio de assinatura para comprar de vídeos e visualização. Deve ser definido 

também o horário de atendimento da central de intérpretes que fará os vídeos 

associados ao conteúdo. 

Necessidade de desenvolver as funções de Meu perfil (onde estará todas as 

informações do usuário bem como as preferências de uso da ferramenta como cores 

da barra de ferramentas, tamanhos de letras, etc) e Como funciona (terá vídeos 

explicativos em Libras, legendados com as instruções de funcionamento de todas as 

funções da ferramenta). 
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7. CONCLUSÃO 

Esta pesquisa de mestrado procurou compreender a relação dos surdos com a 

tecnologia, e produzir um modelo de interação adequado para o apoio à navegação. 

O foco do protótipo é seu design de interação, adequado para a comunidade surda, 

visando sua aceitação e utilização.  

A ferramenta, ao colocar todos os recursos à mão, acelera o processo de 

entendimento e diminui a desistência em busca da navegação. É incomodo para o 

usuário ter que manter todas as janelas de dicionários, páginas de pesquisa do 

Google, do Google Imagens e outros recursos de ajuda abertos e trocar esses 

recursos o tempo todo. Isso quando não necessita do auxílio para entender uma 

informação ou procedimento por outra pessoa normalmente um ouvinte, sendo este 

um intérprete, familiar ou professor.  

Acredita-se que essa combinação de soluções da CLAWS tem maior potencial de 

apoiar a interação da pessoa surda do que cada uma delas em separado. Assim 

como se acredita que a não interferência com o conteúdo possa ter a vantagem de 

manter a atualidade e a manutenibilidade dos websites, uma vez que estes não 

precisem fazer conteúdos próprios para este público. 

Com esses recursos disponíveis no protótipo da ferramenta de auxílio à navegação 

e interação espera-se que a comunidade surda possa utilizar o computador de forma 

autônoma utilizando o protótipo da ferramenta proposta. 

7.1. CONTRIBUIÇÕES DESTE TRABALHO 

O autor baseou-se em trabalhos precursores dos quais participou, e ao longo desta 

pesquisa, os diversos estudos produziram contribuições que são destacadas a 

seguir. 

As contribuições deste trabalho são de: 

 Reunir e conhecer as tecnologias que vêem sendo desenvolvidas para a 

comunidade surda; 

 Ajudar a legitimar a comunidade surda como um grupo de usuários com 

necessidades específicas e que precisam de conteúdo em sua língua, a 

Libras; 
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 Entender como os surdos usam os elementos de interação que compõem as 

interfaces; 

 Estudar as barreiras que os surdos encontram ao navegarem na web com 

páginas que privilegiam o público ouvinte; 

 Qualificar os elementos de interação usados em interfaces projetadas 

especificamente para essa população alvo; 

  Descobrir as estratégias que os surdos utilizam em sua vida diária para 

resolver os problemas que encontram ao se depararem com um problema de 

conteúdo e interação nas interfaces; 

 Produzir um conjunto de requisitos para o modelo de interação adequado a 

surdos e não genérico como o da WCAG; 

 Possibilitar uma interação adequada e digna para os surdos respeitando suas 

preferências e habilidades individuais de comunicação; 

 Incentivar a produção de conteúdo para a comunidade surda fazendo uma 

ferramenta onde todos possam colaborar produzindo seus próprios vídeos na 

sua língua, ou seja, torná-los co-autores e participarem ativamente da sua 

comunidade. 

 Construir um design de interação viável para uma ferramenta ser 

desenvolvida que resolva os problemas de leitura e comunicação dos surdos 

e os apoie em sua navegação na web. 

Para que seja usada, efetivamente, a ferramenta precisará evoluir. A seguir, 

apresentam-se os trabalhos que podem vir a ser feitos a partir dos resultados desta 

pesquisa. 

7.2. TRABALHOS FUTUROS 

As perspectivas de trabalhos futuros na questão de ferramentas e interfaces para a 

comunidade surda parecem promissores. Não somente na área de web, mas 

também em mobile e outras mídias. Portanto, a ferramenta CLAWS é necessária e 

deve ser bem recebida pelos surdos. 

Seria interessante replicar esta pesquisa com uma amostra representativa da 

comunidade no Brasil, pois esta pesquisa foi realizada de forma qualitativa e em 

profundidade com uma faixa etária que corresponde a adolescentes (Geração Y) e 

apenas na cidade de São Paulo. 
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Uma solução ou versão da CLAWS para celular atualmente pode não ser viável do 

ponto de vista de hardware e software uma vez que exige muito desempenho para 

executar aplicações com vídeo, mas como forma de comunicação por meio de texto, 

exemplo mensagens SMS com a comunidade, codificação de sons como avisos 

visuais e por vibração poderia funcionar perfeitamente. Ainda, a evolução da 

tecnologia nos garante que esta restrição não é permanente. 

O desenvolvimento de ferramentas assistivas utilizando avatares 3D pode ser um 

ramo de pesquisa interessante e promissor, pois não demanda a criação de vídeos 

com intérpretes em Libras. Isso pode diminuir o custo de produção e manutenção 

das informações uma vez que é automático. Outro ponto a ser explorado é a 

evolução das características da expressão facial. Além disso o desenvolvimento de 

avatares regionais, pois como os sinais não são um padrão, talvez o avatar também 

devesse considerar os regionalismos. No entanto, até o momento não há uma 

solução disponível adequada, o que indica que esta é uma área em que novas 

pesquisas precisam ser realizadas.  

Para a efetiva aplicação da CLAWS, é necessária a implantação da central de 

serviços. Deverá ser mais bem desenvolvido o modelo de negócio da central de 

intérpretes responsáveis por produzir e disponibilizar os vídeos explicativos de um 

conteúdo associado às páginas web, funcionalidade prevista na ferramenta CLAWS. 

Há vários diferentes modelos de negócio que podem ser explorados. 

Outro ponto que pode ainda ser explorado é a produção de conteúdo para os 

surdos, por exemplo políticas de privacidade, direitos autorais etc em vídeo com 

Libras. 

Na área de IHC podemos usar este trabalho para desenvolver um modelo de 

interação genérico para surdos em qualquer aplicação para promover uma 

acessibilidade mais personalizada e adequada a cada necessidade. Além disso há 

outros públicos que podem se beneficiar deste modelo de interação, como idosos 

que podem ficar surdos ou crianças surdas, neste último grupo também poderá 

ajudar na educação bilíngue. 

Em relação à comunicação e questões sociais, a CLAWS poderia se transformar em 

uma rede social colaborativa para surdos, com funcionalidades como comunicadores 
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instantâneos tanto em vídeo quanto em texto, e-mail por gravações de vídeo ou pelo 

avatar 3D, ou seja a ideia é a própria comunidade contribuir e criar seu corpo de 

conhecimento. 
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9. APÊNDICES 

Apresentam-se os instrumentos construídos na execução desta pesquisa. 

9.1. APÊNDICE A – Carta de Apresentação 

 

 

 

  



153 
 

 

9.2. APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

surdo maior de 18 anos. 
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9.3. APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

surdo menor de 18 anos, autorização do responsável. 
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9.4. APÊNDICE D – Questionário de Perfil. 
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9.5. APÊNDICE E – Roteiro de Entrevista. 
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9.6. APÊNDICE F – Apresentação aos responsáveis e participantes. 
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9.7. APÊNDICE G – Apresentação da Entrevista. 
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9.8. APÊNDICE H – Transcrição das Entrevistas. 

a) Vocabulário:  

01- Para você é necessário, lhe ajuda que os sites tenham uma versão em Libras? Por quê? 

Participante 1 

É bom pq se não conhece as palavras percebe pela língua de sinais o significado 

Participante 2 

É importante a língua de sinais. 

Participante 3 

Caso eu não conheço as palavras que as pessoas escrevam, eu procuro ali na 

internet e ai eu entendo mais pela Libras, sinal o significado 

Participante 4 

É bom para mim pq é mais fácil aprender as palavras tb que eu preciso conhecer  

Participante 5 

Tb importante. E às vezes os ouvintes querem aprender a língua de sinais e vêem o 

site. 

Participante 6 

Precisa (depois do 10 e  do 11 falarem) se não tiver libras, tem que ter...pq se ficar 

procurando as coisas e só tem as palavras ele não vai conhecer o que é...se tiver a 

interpretação em libras ele vai entender melhor o que é e vai explicar claro para ele. 

Participante 7 

Algumas perguntas que eu não conheço, como o que tá falando, no próprio link da 

internet, e ai eu to ali e de repente uma palavra que eu vejo, Libras o que significa e ai 

eu aperto um click que vai me mostrar em língua de sinais o q que é e aí eu vou 

entender mais claro o significa 

Participante 8 

Tb importante. 

Participante 9 

Precisa pq qdo o surdo tá lá e ai ele não sabe, ele não entende, ele vê através da 

língua de sinais ele vai entender o significado das palavras 

Participante 10 

Ele usa bastante... Pica-pau, ele gosta de ver desenho (estão falando muito de TV, 

mas e na internet?) falta e precisa colocar.... Se por exemplo ele quer ver algumas 

coisas da libras, ele coloca essas palavras para conhecer os sinais 

Participante 11 

Seria interessante saber uma notícia alguma coisa sobre futebol, ter a libras.... 

(depois do 10 falar) é bom ter o interprete de libras, se caso tiver o dicionário de 

libras, aí é legal pq agente vê o vocabulário. (novamente falando depois do 6) se ela 

não conhece as palavras no dicionário não encontra as palavras e fica com dúvida 

Participante 12 

Precisa e é muito importante. 

Participante 13 

Acha que precisa para ela saber todos os assuntos, jornais o que tá acontecendo nas 

coisas, para ter conhecimento pq ela não tem interprete, chama a mãe só, então 

precisa sempre estar usando a língua de sinais 

Participante 14 

Libras tb é muito importante. 

Participante 15 

Na minha opinião, é bom tb pq se eu não conheço a palavra, algumas palavras que 

eu sei +ou- ajuda 

Participante 16 
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É importante pq os surdos não conhecem as palavras qdo estão lendo então com a 

libras adaptada é melhor. 

Participante 17 

Os surdos não conhecem as frases e com as libras eles vão entender o que é 

direitinho. 

 

02- O que você acha que as pessoas que constroem os sites (designers/programadores) poderiam 

fazer para deixar mais fácil para os surdos usarem? 

Participante 1 
Uma frase que fala em português, na internet seria legal se tivesse organizado na 
gramática da Libras, é o meu desejo 

Participante 2 
Nenhuma sugestão 

Participante 3 
Peraí estou pensando.... Frases assim mais simples para termos mais troca de 
conhecimento 

Participante 4 
Falta troca para conhecimento de palavras e essas coisas fica mais fácil 

Participante 5 
Nenhuma sugestão 

Participante 6 
Caso agente, sei lá ou eu mesmo..ser filmado todo arrumadinho né..qdo vc for 
colocar na internet já colocar traduzido qualquer coisa assim, Orkut, pesquisa sempre 
ter uma pessoa em libras 

Participante 7 
Os surdos são assim, por exemplo... qdo tá a língua de sinais ai tá tudo bem, mas na 
internet se tivesse uma estrutura na língua de sinais para nós seria mais fácil 
entendeu?  

Participante 8 
O Google. Agente faz as traduções tb, poderia fazer a tradução em língua de sinais 
tb. 

Participante 9 
Falta legenda e tb..caso não entenda, com a legenda ajuda 

Participante 10 
tb acho, tipo assim, notícias, assim essas coisas, besteira, comédia..alguma coisa 
assim..eu to sempre colocando no youtube vídeo e tb teatro, cenas de teatro colocar, 
é uma diversidade, como se fosse um filme mesmo só em libras, acho perfeito 

Participante 11 
Seria legal, mas tendo o contexto seguindo em língua port. para saber certinho o port. 
pq ela tá aprendendo os sinais para ela ver como é legal e aí de repente para seguir 
as legendas, as frases, mas seguindo o port. 

Participante 12 
Colocar uma palavra para saber o significado em língua de sinais. 

Participante 13 
Falta colocar no, mostrar pelo youtube organizado com uma janela de interprete ela 
acha legal...precisa 

Participante 14 
Precisa usar a língua port. junto com a língua de sinais. Pq ele vai estar aprendendo a 
língua port. junto com a língua de sinais. 

Participante 15 
Na minha opinião, a língua portuguesa é muito difícil para eu ter entendimento, eu 
entendo +ou- o que está escrito 

Participante 16 
Precisa sempre ter um interprete de libras 

Participante 17 
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Por exemplo, uma piada alguma coisa assim, que tem no youtube, por exemplo, ela 
não entende nada o que tem, e se tiver as frases e a legenda ela vai entender ou a 
interprete de libras 

 

03- Entre os sites apresentados (da categoria Vocabulário), qual você mais gostou? Por quê?  

Participante 1 
E se eu não encontrar palavras que não tem... (antes do vídeo)...depois da opção 
escolhida... Porque eu percebi que tem várias palavras, aí eu coloco uma palavra lá... 
que eu não conheço essa palavra e eu clico lá e ai eu vejo pela janela, o outro parece 
que já é mais ruim para procurar as palavras... e ali eu percebi que as palavras estão 
bem expostas assim e dá para encontrar mais fácil. Se eu não conheço tal palavra e 
ai eu vou lá e coloco, escrevo aquela palavra e aí automaticamente ela já me mostra 
o sinal...se a palavra que já conheço mas não sei em língua de sinais,  ai eu posso 
colocar a palavra e ela me mostrar em língua de sinais como é. 

Participante 2 
Tem em casa (Dic. de língua port.). Escolheu o 2, pq se não conhece a palavra já 
busca no dicionário o que significa.  

Participante 3 
A pessoa me mandando um email e se eu não conhecendo a palavra eu coloco lá no 
dicionário e ele me apresenta, esse outro vídeo eu nunca vi. Então eu não sei... 

Participante 4 
É legal assim, para gente estar usando, o dicionário de libras eu já vi outras vezes, e 
o outro é a primeira vez que vejo...então estou mais acostumado com o primeiro 
vídeo. 

Participante 5 
Tem em casa (Dic. de língua port.). Escolhi o 2, pq eu já gosto e sempre to usando. 

Participante 6 
Nunca entrou nesse site (Dicionário de Libras). Precisa ter todos os tipos de palavras 
pesquisados para colocar no dicionário. (complementou a idéia do 11) Escolheu o 2, 
pq ele gostou, ai ele vê assim coloca uma palavra e mostra uma lista de palavras que 
ele pode tá pesquisando aí ele achou interessante.. e aquele outro tem muitas partes 
assim, ele achou ruim. Esse dai tem só uma parte, uma imagem. Dependendo do 
surdo não vão estar acostumado a usar (as janelinhas?) isso, isso.  

Participante 7 
Porque percebi que tem mais diversidade de palavras, o outro é religioso e eu preciso 
aprender mais palavras. (depois de todos falarem, quis completar sua fala) Não 
conhece assim, parece ser diferente é legal... mas é próprio da religião... (todos 
nunca viram o segundo vídeo...01/03/04/07/15) e não fica visualmente mostrado as 
palavras e o dicionário de libras já mostra com detalhes as palavras. Todos 
conhecem o dicionário libras (todos citados anteriormente) 

Participante 8 
Não gosta (Dic. de língua port.). Escolhi o 1, pq viu q tem diversidade nos sinais.  

Participante 9 
Todos conhecem o dicionário e tem em CD. Escolhi o 2 tb, pq eu vi que tem 
bastantes palavras diversas e dá para entender o que a mulher tá falando. 

Participante 10 
Eu tenho em CD (Dicionário de Libras), to acostumado a colocar palavra, frase, 
imagem e o sinal...casa escrever soletração, ele acha que falta.Escolheu o 2, pq por 
exemplo sei lá, eu to conversando no MSN em uma frase com um colega e vejo uma 
palavra que eu não conheço e não tem ninguém para me falar, aí eu vou lá e coloco a 
palavra como eu vi um espaço, copio e colo (colar) e vejo o sinal, de assim sei lá, por 
exemplo, namorada eu não sei o sinal e vejo que é esse o sinal. E ai vou lá e ai eu 
escrevo uma frase para o meu amigo, sim sei lá tenho namorada. O 1 achei difícil pq 
tem que ficar procurando ali, eu achei muito confuso, o segundo...são parecidos, mas 
gostei mais do 2.  

Participante 11 
Eu tenho (Dicionário de Libras), mas não gosto. Se ela não conhece uma palavra, ela 
sempre usa no vocabulário e nunca tem, nunca tem sempre tá faltando..é difícil. 
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Escolhi o 2, se uma pessoa me manda um e-mail e eu não conheço as palavras, eu 
conheço algumas palavras e tem palavras que eu não conheço ou eu esqueci aí eu 
vou lá na internet e procuro em libras, ai eu vou lá procurando no site e caso eu não 
achar, achar a palavra e eu sempre estar com dúvida, eu vou ter dificuldade como eu 
vou fazer isso? então eu tenho que ter um dicionário bom que me ajude realmente a 
entender as palavras. pq as vezes eu peço para a família e aí minha mãe me explica 
o que é e minha mãe tem dificuldade para explicar para mim, pq sou surdo. 

Participante 12 
Não conhece (Dic. de língua port.). Escolheu o 2 e gostou da diversidade das 
palavras. 

Participante 13 
Todos conhecem o dicionário e tem em CD. Escolhi o 2, pq é bom a língua de sinais 
dele, a pesquisa, ela consegue entender claramente como que é. 

Participante 14 
Escolheu 1, pq vê lá a palavra e vê a tradução do interprete que ele achou legal. 

Participante 15 
Eu escolhi o primeiro vídeo... porque ele é melhor, eu consigo escrever dá para 
copiar, o outro é  ruim pq tem mais dificuldade de escrever, não dá para escrever 
nada. 

Participante 16 
Todos conhecem o dicionário e tem em CD. 2? Pq se eu fizer uma pesquisa posso 
ver através do dicionário o significado em libras. 

Participante 17 
Todos conhecem o dicionário e tem em CD. Tenho em casa, mas não uso. Escolheu 
o 2, as palavras pq é bom conhecer na língua de sinais 

 

04- O que você faz quando encontra uma palavra, em português, que não entende? 

Participante 1 
A palavra eu tenho que procurar no site, se eu não entendi eu pergunto para algum 
familiar ou procuro no Google faço uma pesquisa... Ou pergunto para amigos o 
significado da palavra e eles me explicam, me ajudando e eu consigo. (pergunta igual 
do 07) Às vezes eu não conheço a palavra e coloco lá no Google e mostra a foto, a 
imagem...  

Participante 2 
Vê se ele não conhece uma palavra coloca lá no dicionário de libras e ou no CD que 
ele tem do dicionário e procura. 

Participante 3 
A pessoa me manda um email eu desconheço a palavra, eu pergunto para o meu 
irmão o significado da palavra e eu entendo, pq meu irmão sabe um pouquinho de 
libras... 

Participante 4 
Procuro na internet se eu não conheço, vou lá e procuro. 

Participante 5 
Se não conhece a palavra ai ele procura na internet esse dicionário de libras que ele 
usa e tb no Google ele procura o significado das palavras que ele não tem 
entendimento e por imagens também. 

Participante 6 
Se eu ver uma palavra e não achar o sinal... Eu vou e procuro no livro dicionário até 
entender o que que é.., mas seria legal se tivesse online tb com os dois (confuso?!?)  

Participante 7 
Concorda com o 01, procura mais no Google para ter entendimento melhor das 
palavras ou o dicionário é mais difícil de procurar, no Google é mais fácil... (no 
Google, depois que procura uma palavra, o que procura, já que não usa o 
dicionário...) o dicionário no Google mesmo... o dicionário assim, dá mais trabalho...o 
livro...mas na internet é bem mais fácil eu posso procurar em outros sites tb e eu 
acabo entendendo o significado...depois do 1...O Google é muito legal, mas tem 
muitas informações...seria legal se vc providenciasse um site próprio que eles 
colocassem a palavra e já aparecessem os sinais. 
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Participante 8 
Não faz nada. 

Participante 9 
Se eu não conheço alguma palavra pergunta para a mãe e se não souber pergunta 
para a professora para entender claro  

Participante 10 
A mesma coisa, sempre to usando dicionário livro ou esse CD. (depois do 11 falar) se 
acaso ele ficar procurando, procurando, procurando é muito difícil no livro ai ele acha 
melhor, mais rápido no online, pq ele vai lá e coloca a palavra e já aparece. 

Participante 11 
Tá habituadíssima a usar o dicionário, sempre ela tá lá procurando no dicionário. Ela 
vai lá e procura no dicionário até entender. (qual livro capovilla ou computador?) os 
dois. (depois do 6 falar) caso eu to lendo lá no dicionário, e vejo uma palavra e sei 
lá..tem sinal diferente no rio de janeiro, fortaleza ela vai conhecer e ai tem frases tb no 
dicionário.   

Participante 12 
Se não conhece pede orientação para algum familiar explicar o significado ou se tiver 
no dicionário de libras ela procura.  

Participante 13 
Eu tb procuro o dicionário, faço uma pesquisa na internet, pergunto para a professora 
como é alguma dúvida, um exemplo de alguma coisa para entender e às vezes o meu 
irmão e minha mãe tb me ajuda 

Participante 14 
Se não conhece uma palavra procura no dicionário para descobrir o que significa a 
palavra e ele vê o que é em língua de sinais. 

Participante 15 
Qdo não conhece uma palavra, também pergunta ao irmão e ele ajuda. 

Participante 16 
Procura o dicionário ou pergunta alguma dúvida para um colega ou professora 

Participante 17 
Se não conhece pergunta para as pessoas o significado e se não conhece pergunta 
para a professora até ela aprender 

 

05- O que você faz quando não sabe um sinal para uma palavra que existe em português? 

Participante 1 
Com meus amigos, com meu professor tb eu pergunto o que é um sinal em Libras. 
Porque assim na internet não tem como achar, é muito difícil de achar o sinal. 

Participante 2 
Concorda com o 12, pergunta para o professor.  

Participante 3 
(Não entendeu a pergunta, interprete explicou novamente).Se eu vejo algum sinal que 
eu não conheço, eu peço para explicar o que é. 

Participante 4 
Ai no contexto, eu peço explicação, ai eu entendo claramente, porque assim tem as 
diferenças regionais...dos sinais 

Participante 5 
Se ele vê um sinal diferente que ele desconhece, aí ele chama um amigo dele, que 
conhece bem a língua de sinais, e ai ele pergunta e depois confirma com a professora 
para ensinar ele direitinho. 

Participante 6 
Se às vezes a pessoa fala muito rápido e ele não entende...senão ele vai e pergunta 

Participante 7 
Eu pergunto para o surdo, o que é esse sinal aí eu entendo.. 

Participante 8 
Se ela fala que não sabe o que é...ela pergunta o que que é..e tem essa troca um 
ajudando o outro. 

Participante 9 
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Às vezes tem um sinal diferente e se pergunta e não sabe o que é..pq às vezes não 
conhece o significado em port. pq só tem significado em libras e não tem significado 
em port. 

Participante 10 
A maioria eu vejo o pessoal tá sempre assim conversando assim às vezes não dá 
para entender mesmo e o que que é aquele sinal ai eu vou lá e pergunto para outra 
pessoa e ai agente vai conversando rápido assim, tem que nem o ouvinte vê 
assim...é a cultura do surdo, e às vezes tem piada e tem coisas assim que não tem 
significado. 

Participante 11 
Eu tenho muita dificuldade (?!?) com a língua de sinais qdo eu comecei a conversar 
com os surdos, ai fui enriquecendo o vocabulário e eles foram me ensinando como é 
que é..até eu entender os sinais. 

Participante 12 
Se tiver pessoas conversando e ela vai pesquisa no computador ou pergunta para o 
professor de libras 

Participante 13 
Se tá vendo uma conversa em libras e de repente não conhece um sinal, ai ela 
pergunta o que é. E ela vai aprendendo e percebe pelo contexto o que significa 

Participante 14 
Ta vendo os surdos conversando e vê um sinal que não conhece, ele pergunta para 
esses surdos o que significa e ai ele entende claramente o que é. 

Participante 15 
Em libras se eu não conheço a palavra, eu peço para explicar o professor, e com 
esforço eu aprendo. 

Participante 16 
concordou com 13 e 9 

Participante 17 
concordou com 13 e 9 

 

06- Você usaria um dicionário Libras x Português e Português x Libras no computador? 

Participante 1 
Sim, uso sim..mas tem às vezes coisas que não entendo 

Participante 2 
É importante, precisa ler. 

Participante 3 
Eu uso muito pouco. 

Participante 4 
Eu uso raramente, pq eu não conheço a palavra, mas eu não conheço muito bem. 

Participante 5 
Sim, usa. 

Participante 6 
Não usa o dicionário.  

Participante 7 
Na verdade eu não uso, porque na verdade eu conheço muito vocabulário, então eu 
queria aprender coisas mais profundas. 

Participante 8 
Sim, usa de vez em quando. 

Participante 9 
Sim, usa e gostam. Usa o capovilla qdo não tem computador. 

Participante 10 
Usa, tem um que é próprio de... Do rio de janeiro AIDS, doenças essas coisas que é 
muito bom..e filmes de terror, vídeo no youtube... ASL...(voltou a falar depois do 11) 
às vezes eu pergunto o que tá falando no filme? Ai ninguém fala para mim o que tão 
falando no filme ai eu fico muito chateado pq minha família é toda ouvinte e eu sou 
surdo e fico triste e tenho que aturar isso e ter paciência para ficar lendo a legenda, 
às vezes eu não conheço as palavras e se tivesse a janela de interprete daria para ter 
um entendimento melhor. 
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Participante 11 
Usa. Assim eu tenho que ter muita paciência para ver TV, filme eu fico triste pq o 
pessoal tá conversando na minha casa, o que eles estão rindo não conheço as 
palavras, e eu sempre fico pedindo ajuda, minha mãe fica me ajudando, mas não 
consegue interpretar direito as palavras e os sinais tem muita dificuldade e não 
consegue entender. 

Participante 12 
Sim, usa de vez em quando. Eu tenho o dicionário do capovilla. 

Participante 13 
Sim, usa e gostam. 

Participante 14 
Gosta de ver a libras no dicionário. Tb tenho o dicionário do capovilla. 

Participante 15 
Eu não uso.  

Participante 16 
Sim, usa e gostam. 

Participante 17 
Sim, usa e gostam. 

 

b) Vídeo Informativo:  

07- Entre os sites apresentados (da categoria Vídeo Informativo), qual você mais gostou? Por quê?  

Participante 1 
Telelibras (não conheço nada que está dizendo..pq ela faz português sinalizado), 
precisa ter assim para agente aprender....é bom para entender o português para 
conversar com os ouvintes e ter a Libras para eles entenderem)  Websourds ( esse 
site é próprio francês, posso colocar no tradutor do Google? Moderador  - Eu acredito 
que não funciona, porque são sinais. Mas e a palavra e se eu pegar a palavra em 
francês e colocar no Google tradutor..e posso procurar num dicionário de libras 
Moderador- pode ser que sim, eu não testei.  / Já conhecia Letras/Libras-UFSC.  
Escolheu o 4 - Websourds... por causa da janela de língua de sinais que pode estar 
escolhendo qualquer um desses.. mas também o numero 2 Claro Curtas...  ela viu o 
vídeo com a janela de interprete é legal mas não é muito bom pq atrapalha, ou presto 
atenção no filme ou na janela de interprete e o numero 4 não tem bastante língua de 
sinais. 

Participante 2 
Escolheu o 4, se está assistindo televisão e não escuta nada e com a janelinha de 
interprete é melhor para ele. 

Participante 3 
Esse é bem diferente - Websourds.  Escolheu o 4 - Websourds ... É bem diferente, 
tem várias janelas de língua de sinais, né...eu vi que combina melhor com agente. 

Participante 4 
Telelibras (Ele faz a frase seguindo corretamente o português) Websourd - nunca viu 
um site como este. Eu escolhi o 4 - Websourds, eu vi que a língua de sinais francesa 
é diferente, mas assim, dá para agente tentar fazer igual aqui, um site diferente e bom 
para conhecer é melhor as palavras. 

Participante 5 
Escolheu o 3, gostei desse pq a língua de sinais e tem email, SMS e tem diversos 
meios de comunicação. Gostou bastante, da para se comunicar e se não conhece 
uma palavra parece que passa alguma informação tb por email. 

Participante 6 
Escolheu o 5, pq dá para ver a legenda, dá para ver o interprete, dá para entender as 
palavras.... Sem a legenda só com o interprete às vezes as pessoas não vão ver. 
(depois do 10 falar...) que na TV se tivesse a janela de interprete com a legenda iria 
ser muito legal para conhecer a palavra, pq tb um ouvinte que não sabe a língua de 
sinais acaba aprendendo vendo a janela de interprete e tb uma reportagem qualquer 
coisa voltada. (entrevistador refez a pergunta, pq achou que todos responderam a 
mesma coisa) concorda com o 11 mas sinal francês, de outros países ele não 
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entende a linguagem, com a tradução para o brasileiro, para a língua port. eu ia 
conseguir entender o que tá acontecendo e aprender e ai dá para usar, outros países 
eu não entendo..só sabe língua de sinais do Brasil (se não fosse a língua de sinais 
francesa, escolheriam outro?) (se esses sites tivessem em libras...será que 
escolheriam outro??)   

Participante 7 
(Esse eu gostei - ClaroCurtas) Ficaram curiosos para ver a língua de sinais francesa.  
(Gostou - Websourds) Escolheu o 4 Websourds... Porque tem bastante palavras, 
sinais em tudo qto lugar assim, achei bem legal...deu para entender mais claro assim 
as informações.  

Participante 8 
Escolheu o 4, pq gostou se não conhece a palavra tá junto ali com a janelinha de 
interprete e dá para entender claro. 

Participante 9 
Escolheu o 4, pq gostou desse vídeo. 

Participante 10 
Ah, escolhi errado ele tá falando... ?!? Eu queria o  5, pq é muito importante a legenda 
(mudou pareceu influencia do 6) pq dá para ver se é um filme +ou- alguma coisa, 
seria legal se tiver a legenda junto com o interprete, ai ele vai ficar lendo e vendo a 
libras junto (entrevistador refez a pergunta, pq achou que todos responderam a 
mesma coisa) concordo com a 11. Eu uso o Camfrog que é um programa de bate 
papo com imagem, e conversa com pessoas de outros países e dá para entender um 
pouquinho (se não fosse a língua de sinais francesa, escolheriam outro?) Nós somos 
brasileiros, dá para entender só o que é da libras, se eu fosse francês 
entenderia...mas eu sou brasileiro e não dá para entender a língua francesa de sinais 
(se esses sites tivessem em libras...será que escolheriam outro??) repetiu...é 
importante ter conhecimento das outras línguas... conhece a ASC?!? foi aprendendo 
em sinais de ASL e amigos da associação... 

Participante 11 
Escolheu o 5, minha família, todo mundo escuta reportagem as televisão não tem 
legenda novela essas coisas e ela quer saber o que está acontecendo, então ela 
acha importante ter legenda e língua de sinais. (entrevistador refez a pergunta, pq 
achou que todos responderam a mesma coisa) eu gostei do francês, mas a língua de 
sinais é diferente. ... é legal pq ela vê algumas palavras e assim e ela não entende e 
ela vai procura para saber se ela não conhece ela coloca lá e tem um tradutor em 
língua de sinais e ela entende (se não fosse em língua de sinais francesa, 
escolheriam outro?) sim aí escolheria...(se esses sites tivessem em libras...será que 
escolheriam outro??)  Misturado com os dois da frança...é legal esse da frança... 

Participante 12 
Escolheu o 2, pq alguma informação que tá passando na internet e eu não entendo ai 
eu peço para me mostrar ai e me mostra em língua de sinais 

Participante 13 
Escolheu o 5, Eu adoro línguas estrangeiras para aprender. 

Participante 14 
Escolheu o 4 tb, pq tem libras junto com a janela e é legal pq o surdo vai ficar sempre 
vendo port. e língua de sinal e ai ele aprende port. 

Participante 15 
Escolhi o 4 - websourds... Também porque eu vi que as palavras tão todas juntas 
com as línguas de sinais. 

Participante 16 
Escolheu o 3, pq entendeu o port. na língua de sinais. 

Participante 17 
Escolheu o 3, pela língua de sinais que é brasileiro. 

 

08- O que significa o Botão 1 (repetir) ? 

Participante 1 
Aguardando, parece que fica aguardando e eu odeio isso pq gosto que vai logo 

Participante 2 
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Não conhece 
Participante 3 

Volta/aguarde está voltando 
Participante 4 

Retornar/voltar 
Participante 5 

Para retornar. Se ta passando algum vídeo, não para retornar e ele retorna com esse 
botão. 

Participante 6 
Não sabe, disse que é um ciclo 

Participante 7 
Espera 

Participante 8 
Não sabe 

Participante 9 
Para aguardar 

Participante 10 
Não sabe 

Participante 11 
Não sabe 

Participante 12 
Não conhece 

Participante 13 
Para retornar 

Participante 14 
Não conhece 

Participante 15 
Eu não sei muito bem. 

Participante 16 
Para parar (depois de um tempo...) disse que era replay 

Participante 17 
Não sabe 

 

09- O que significa o Botão 2 (começar) ? 

Participante 1 
Clica e continua passando o vídeo 

Participante 2 
Para iniciar 

Participante 3 
Para ir mais rápido para começar 

Participante 4 
Vc aperta esse botão aí é o vídeo que vai passar que dá para entender 

Participante 5 
Para iniciar 

Participante 6 
Iniciar 

Participante 7 
Iniciar/começar 

Participante 8 
Para começar 

Participante 9 
Play 

Participante 10 
Tb disse a mesma coisa...para começar 

Participante 11 
Começar, parar e começar 

Participante 12 
Para começar 
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Participante 13 
Para começar 

Participante 14 
Para parar 

Participante 15 
Inicio para começar a língua de sinais 

Participante 16 
Play 

Participante 17 
Para iniciar 

 

10- O que significa o Botão 3 (parar) ? 

Participante 1 
Para voltar desde o início 

Participante 2 
Parar 

Participante 3 
Parar 

Participante 4 
Se eu não me entendi paro, para poder voltar, fica mais fácil 

Participante 5 
Parar 

Participante 6 
Parar 

Participante 7 
Parar 

Participante 8 
Stop 

Participante 9 
Para parar, stop 

Participante 10 
Parar 

Participante 11 
Parar 

Participante 12 
Parar e depois começar novamente 

Participante 13 
Para parar 

Participante 14 
Para esperar para depois recomeçar 

Participante 15 
Parar 

Participante 16 
Para parar 

Participante 17 
Para parar, stop 

 

11- O que significa o Botão 4 (pausar) ? 

Participante 1 
Pq se eu tiver que sair um pouquinho, eu ponho nesse sinal, vou no banheiro, vou 
pegar alguma coisa, converso com um amigo e quando volto eu clico e ele continua o 
vídeo 

Participante 2 
Não sei 

Participante 3 
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Para ir o vídeo e parar ali, no meio do vídeo 
Participante 4 

Tá passando o vídeo, ai qdo eu quero parar para entender de novo eu aperto esse 
botão e volto um pouquinho  

Participante 5 
Para parar 

Participante 6 
Começar, por exemplo, tá lá o quadradinho ai vc aperta este e ele inicia...se der um 
tempo vc aperta de novo stop (quadradinho) e vc aperta novamente para iniciar 
(depois do 6 falar pela 2vz).. No youtube, se eu pausar, aí espera para carregar a 
internet...sabe qdo vai carregar o vídeo? aí qdo tiver tudo carregado vc aperta esse 
botão e começa tudo de novo. 

Participante 7 
Tá passando o vídeo aí eu paro sem ter que voltar desde o começo, para dar 
continuação de onde parou.  

Participante 8 
Parar durante o vídeo 

Participante 9 
Para pausa 

Participante 10 
A mesma coisa do 6. (depois do 11 falar)... Por exemplo, to no MSN ai tem pessoas 
mandando lá um monte de coisas para conversar comigo aí eu preciso, aí eu pauso e 
aquela pessoa que tava me chamando eu vou e converso e volto para assistir 

Participante 11 
É parar, pausa neste aí. e ela vai ver o que é... Responder e-mail, alguma coisa e 
volta para ver o vídeo, jornal tudo essas coisas... 

Participante 12 
Para parar e recomeçar 

Participante 13 
Para parar 

Participante 14 
Por exemplo, para começar o vídeo 

Participante 15 
Começando o vídeo, ai depois ele volta tudo de novo. 

Participante 16 
Final acabou 

Participante 17 
Pára 

 

12- O que significa o Botão 5 (avançar) ? 

Participante 1 
Por exemplo: eu não vim, eu faltei eu qdo chego lá o pessoal já viu, aí tem que 
esperar o pessoal assistindo aquela parte ali, e se eu quiser passar a parte aí eu 
aperto esse botão e vai continuar de onde o vídeo parou. 

Participante 2 
Para passar mais rápido a cena em língua de sinais 

Participante 3 
Ai clica assim, posso voltar ou passar o vídeo. 

Participante 4 
Qdo eu já sei o que vai ser aquilo eu passo mais rápido aquela parte e vou assistindo 
a continuação do vídeo 

Participante 5 
Pular de página, se, por exemplo, tá passando um vídeo é para passar mais rápido as 
cenas 

Participante 6 
Para passar rápido, e amanhã vc pode voltar à mesma cena e assistir de novo. 

Participante 7 
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Esse ai, por exemplo: eu já vi essa parte, ai eu quero pular aquela parte, e ele vai 
pulando o vídeo 

Participante 8 
(não respondeu) 

Participante 9 
Para ir mais rápido 

Participante 10 
Para passar rápido 

Participante 11 
Para passar a cena 

Participante 12 
Para passar rápido a cena 

Participante 13 
Passar mais rápido como se fosse um vídeo 

Participante 14 
Esse vai passando a fase 

Participante 15 
Para passar o vídeo e depois ele volta tb e passa novamente. 

Participante 16 
Para passar rapidamente a cena 

Participante 17 
Para passar a cena 

 

13- O que significa o Botão 6 (retroceder) ? 

Participante 1 
Se tá passando esse vídeo, e de repente eu não entendi eu peço para voltar o vídeo, 
por exemplo, se é muito engraçada a cena eu peço para voltar a cena para ver de 
novo e rir de novo  

Participante 2 
Para voltar a língua de sinais 

Participante 3 
Tá passando o vídeo e aí ele pula, pula pula 

Participante 4 
Tá passando o vídeo, ai eu peço que não entendi aí eu peço para voltar e entender 
novamente. 

Participante 5 
Para voltar a cena 

Participante 6 
Voltar 

Participante 7 
Por exemplo: passou uma parte do filme e eu conversei com ele e eu preciso voltar a 
cena e eu volto através deste botão 

Participante 8 
Para voltar 

Participante 9 
Para voltar 

Participante 10 
Tá assistindo um filme e aí ele ah, não entendi e quero ver de novo, aí volta a cena 
tudo de novo 

Participante 11 
Tá vendo a língua de sinais e aí ela perdeu a cena, aí ela pede voltar a cena de novo 

Participante 12 
Para voltar 

Participante 13 
Para voltar rapidamente, para às vezes vc entender uma palavra, um sinal vc volta 
novamente 

Participante 14 
Para voltar 
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Participante 15 
Para voltar e começar tudo novamente. 

Participante 16 
Para voltar 

Participante 17 
Para voltar 

 

c) Signwriting:  

14- Entre os sites apresentados (da categoria signwriting), qual você mais gostou? Por quê? 

Participante 1 
Eu escolhi o primeiro (SignWebMensage), pq mostra bastante palavras, 
vocabulários..e posso colocar no vocabulário ou desenho. E o outro mostra poucas 
informações, no primeiro mostra muitas informações. E ai eu vou tentando ver as 
palavras, porque preciso aprender as palavras 

Participante 2 
Escolheu o primeiro.SignPuddle Pq quando faz a palavra tradução para a língua de 
sinais é mais fácil. 

Participante 3 
(SignWebMensage) Eu vi que dá para colocar as palavras para saber qual é o sinal 
por isso escolhi o primeiro. 

Participante 4 
SignPuddle O desenho eu coloco assim e entendo o que é...e fica mais fácil de 
mandar. Eu escolhi o segundo. 

Participante 5 
Escolheu 1 SignPuddle (esse é mais rápido). O segundo demora, parece que o 
primeiro é mais simples, mais rápido. 

Participante 6 
Escolheu o 2 (SignWebMensage), não entendo tb o que tá falando, mas de repente 
dá para ver a palavra, abacate...é a primeira vez que to vendo isso..as pessoas que 
inventaram isso não sei pq... 

Participante 7 
Só o 7 conhece signwriting. SignPuddle. Vc coloca a palavra e percebi que é mais 
fácil..eu pego e já mando a mensagem. 

Participante 8 
Escolheu o 2 (SignWebMensage). Pq qdo tá usando lá a pessoa me manda alguma 
coisa, me mostra o que é..entendo que é mais claro. 

Participante 9 
Escolheu o 2 tb (SignWebMensage), pq se ele tiver uma dúvida alguma coisa, ele vai 
estar aprendendo ali com aqueles sinais. 

Participante 10 
Escolheu o 2 (SignWebMensage), concordo com a 11. 

Participante 11 
Escolheu o 2 (SignWebMensage), mas não to entendendo nada. 

Participante 12 
Escolheu o 2 (SignWebMensage). Mais fácil o visual o visual assim, aperta a palavra 
e mostra o desenho para entrar em contato com os surdos.   

Participante 13 
Nenhum dos dois, isso é só para ouvinte que vai usar isso, eu não entendo nada 
desses desenhos. (disse antes de responder a escolha) Escolheu o 2 
(SignWebMensage), pq achou mais bonitinho assim, o visual dele. 

Participante 14 
Escolhi o primeiro SignPuddle. A língua de sinais, a palavra tem a explicação do 
significado é bom para conhecer o que que é. 

Participante 15 
Eu escolhi o segundo SignPuddle, porque eu vi que a palavra parece com o desenho 
da para explicar o que é. 
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Participante 16 
Escolheu 1 SignPuddle, pq tem a explicação lá, explica direitinho né, falando com 
mais rapidez. 

Participante 17 
Escolheu 1 SignPuddle, pq os desenhos estão bem grandão e estão mais fáceis de 
clicar, o outro tem mais trabalho para ficar clicando. 

 

15- O signwriting é o termo atribuído a símbolos que representam os sinais da Libras. Normalmente 

esses sinais são utilizados em materiais impressos. Você acha que o signwriting deve ser utilizado 

em sites? Por quê? 

Participante 1 
Só em Libras seria melhor, todos igualmente responderam. 

Participante 2 
Acha que não, +ou-. 

Participante 3 
Só em Libras seria melhor, todos igualmente responderam. 

Participante 4 
Só em Libras seria melhor, todos igualmente responderam. 

Participante 5 
Acha que não. 

Participante 6 
A escrita de sinais eu não entendo nada, como tem no dicionário, mas é diferente 
assim, é estranho pq se fosse com desenhos realmente de rosto, braços assim é 
legal...eu não aceito, é diferente, é difícil... Se tivesse o movimento do corpo assim 
direitinho dava para ver, dava para ver...entender e melhor o que era signwriting... 
mas tem que tentar criar uma coisa nova.  

Participante 7 
Só em Libras seria melhor, todos igualmente responderam. 

Participante 8 
Não. 

Participante 9 
a maioria dos surdos não gosta de escrever, que é muito ruim o signwriting e eles não 
entendem 

Participante 10 
Escrita de sinais, é bem diferente eu já vi no dicionário... Dá para ver o olhinho lá do 
sinal..é legal, gostei...normal. 

Participante 11 
Já viu tb no dicionário do capovilla esses desenhos, mas eu não entendo, não 
conheço o que é o que é, não dá para entender nada...eu deixo de lado..., eu não sei 
pq inventaram isso...eu acho que foram os ouvintes que inventaram essa coisa, não 
sei nada...nunca usei. 

Participante 12 
Acha que não. 

Participante 13 
Só para ouvintes (depois repetiu) acha que é para ouvintes e não é para surdo 

Participante 14 
Acha que tem que ter língua portuguesa. 

Participante 15 
Só em Libras seria melhor, todos igualmente responderam. 

Participante 16 
É mais para ouvintes, pq com isso não dá para se comunicar direito 

Participante 17 
Acha que não, pq ela não entende esses sinais, se fosse a língua de sinais com os 
movimento das mãos, sim 
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16- Por favor, veja os símbolos em signwriting e diga o que você acha que significa em Libras. (os 

símbolos eram palavras simples do cotidiano e significavam: a-Casa / b-Abacaxi / c-Carro / d-

Tartaruga) 

Participante 1 
Ninguém entendeu. 

Participante 2 
Ninguém conhece. 

Participante 3 
Não sabe 

Participante 4 
Não sabe 

Participante 5 
Ninguém conhece. Não reconhece os desenhos. 

Participante 6 
B-vassoura / C-rosto (um olho)  

Participante 7 
A 7 conhece um pouco. A-licença / B-árvore / C- (uma..duas) ..xuxinha na cabeça / D-
ajudar... O A e B entendi o, o C e D não.   

Participante 8 
Ninguém conhece. C-informática 

Participante 9 
B-acabaxi 

Participante 10 
Não conhece, não sabe 

Participante 11 
Não está entendendo nada. 

Participante 12 
Ninguém conhece. 

Participante 13 
B-árvore / C-vergonha / D-posto 

Participante 14 
Ninguém conhece. B-árvore / A-casa 

Participante 15 
Não sabe 

Participante 16 
Não sabe, D-domingo 

Participante 17 
A-casa / D-calcinha 

 

17- Sobre o signwriting você:  

Acha fácil?  

Participante 1 
Difícil 

Participante 2 
Difícil 

Participante 3 
Difícil 

Participante 4 
Difícil 

Participante 5 
Difícil 

Participante 6 
Difícil, +ou- 

Participante 7 
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+ou- 
Participante 8 

Difícil 
Participante 9 

Difícil 
Participante 10 

Difícil 
Participante 11 

Não, muito difícil 
Participante 12 

Difícil 
Participante 13 

Difícil 
Participante 14 

+ou- 
Participante 15 

Difícil 
Participante 16 

Difícil 
Participante 17 

Difícil 

 

Gosta?  

Participante 1 
Não 

Participante 2 
Não respondeu. 

Participante 3 
Gosto um pouco. 

Participante 4 
Não 

Participante 5 
Não respondeu. 

Participante 6 
Não gosto, assim vou ser sincero... +ou- assim. 

Participante 7 
Gosto sim, para facilitar a escrita. 

Participante 8 
Não respondeu. 

Participante 9 
Não gosta 

Participante 10 
O professor tava ensinando sei lá port., libras oralização e escrita de sinais nem 
ensinam desde pequeninho... sei lá é estranho. 

Participante 11 
Não. Pq é muito difícil. Não tem nem como gostar. 

Participante 12 
Não respondeu. 

Participante 13 
Acha legal, mas é difícil 

Participante 14 
Não respondeu. 

Participante 15 
Não. 

Participante 16 
+ou-  

Participante 17 
Não gosta 
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Usaria se soubesse? 

Participante 1 
Usaria, acho que sim,...usaria 

Participante 2 
Com muito treino, fazendo muito desenho. 

Participante 3 
+ou- 

Participante 4 
Acredita que não... muito pouco. 

Participante 5 
Não usaria. 

Participante 6 
Como não entendo nada, depois de treinar bastante até acostumar e aprender talvez 
eu possa usar. 

Participante 7 
Não usaria (apesar de ela conhecer) 

Participante 8 
Não usaria. 

Participante 9 
não 

Participante 10 
Não pq, antes qdo eu tava estudando testemunha de jeová eu tinha visto algumas 
coisas assim de desenho eu eles usavam lá com palavras e desenhos em escrita de 
sinais, eu ficava tentando de repente Deus, abençoe é muito legal, eles falavam que 
eu precisava usar a língua de sinais, a língua port. e signwriting que é comum e eu 
fiquei admirando. Se for acostumando de repente poderia tentar... não sei. 

Participante 11 
Eu não nunca. 

Participante 12 
Sim 

Participante 13 
Não  

Participante 14 
Sim 

Participante 15 
Pouco, +ou- 

Participante 16 
Não 

Participante 17 
Não 

 

d) Avatar Animado:  

18- Entre os sites apresentados (da categoria Avatar Animado), qual você mais gostou? Por quê?  

Participante 1 
Nunca viram. Escolhi o segundo, porque eu vi... que traduzia melhor, e é  o desenho 
assim, o outro é pequeno..., essa janela é maior. É colorido e dá para ver direitinho a 
língua de sinais, o outro é sem cor e fica meio confuso. 

Participante 2 
Escolheu o 2 (Rybená). As vezes não conhece uma palavra e as vezes faz a tradução 
para a língua de sinais, ele achou bom. 

Participante 3 
Nunca viram. Escolhi o segundo, pq ele viu que tinha lá o texto escrito e colocar em 
ASR e ele iria fazer a tradução....muito fácil....só isso. 
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Participante 4 
Nunca viram. (Rybená) O primeiro e pq entendeu direitinho a palavra, pq tb dava para 
ver a palavra em português. Ele sabia o significado. O outro é diferente pq falou muito 
rápido e eu entendi pouco o que falava. 

Participante 5 
Escolheu o 1, é bem melhor. Pq fica a língua de sinais bem melhor, assim mais claro. 
O segundo parece que não deu para entender o que tava falando em língua de sinais. 

Participante 6 
Escolheu o 2, pq dá para ver o vídeo, palavra, texto e ele vai sinalizando, dá para 
trocar a roupa, a cor de fundo...dá para deixar lento achei isso muito legal. Esse é o 
melhor. O primeiro é legal vc cola a frase, mas parece que os desenhos vão seguindo 
o port., mas o segundo tem mais expressão direitinho é bem mais legal. 

Participante 7 
Nunca viram. Dá para eu ver na internet? .... Escolhi o segundo tb. O primeiro...tem 
acesso a internet. E esse parece que não tem, parece que dá para deixar.... para 
explicar como se fosse um interprete para mim ali no momento. Posso ir devagar, 
mais rápido. E posso estar trocando para o personagem feminino tb. 

Participante 8 
Escolheu o 1 tb, pq dá para ver a tradução, parece que tem um contato com o 
desenho. 

Participante 9 
Escolheu o 2 tb, pq dá para aprender tb a ASL e ai vai aproveitar...(inteligível)  

Participante 10 
Escolheu o 2, pq de repente posso estar treinando, colocar assim um texto, umas 
frases e saber se está correto, coloco na tradução e aí vamos ver se ele vai fazer a 
tradução corretamente e aí eu coloco.. uso esse texto em um e-mail ou algo 
assim...se eu perceber que tá errada a língua de sinais é pq o texto está errado então 
eu vou estar treinando exatamente a escrita e ai fazer a tradução para libras para ver 
se está certinho o que quero dizer. 

Participante 11 
Escolheu o 1 (Rybená), eu tentaria estar usando, achei muito estranho o desenho não 
é pessoa, parece até engraçado assim..mas dá para ver assim casa...até fiquei 
emocionada em saber...os americanos os sinais são diferentes e eu poderia estar 
aprendendo. 

Participante 12 
Escolheu o 1. Qdo ela não consegue fazer a leitura, ela faz a tradução por isso ela 
achou melhor o nº 1 do texto. 

Participante 13 
Escolheu o 2, pq ela ficou admirada, boca aberta com os sinais que o avatar faz 
direitinho que ela vai até aprender ASL 

Participante 14 
Escolheu o 2 tb  (Rybená). Pq ele viu que tem o sinal junto com a palavra e o primeiro 
é só em língua de sinais, não tem a legenda embaixo, só para quem conhece mesmo 
a língua de sinais. 

Participante 15 
Nunca viram. Escolhi o primeiro (Rybená), e via que embaixo tinha a palavra. E 
explicava o que era o sinal e a palavra... só isso. 

Participante 16 
Escolheu o 2, é muito legal, pq é bem diferente ela nunca tinha visto, ela achou muito 
importante 

Participante 17 
Escolheu o 2, muito mais legal a expressão, parece um jogo, dá para mudar menino, 
menina. 

 

19- Para entender um sinal pelo computador você prefere uma pessoa real em um vídeo ou um 

personagem animado em uma animação. Por quê? 

Participante 1 
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Não sabe. 
Participante 2 

Desenho animado, pq dá para ver e entender. 
Participante 3 

Pessoa ou desenho, tanto faz. 
Participante 4 

Pessoa. 
Participante 5 

Pessoa, pq dá para entender melhor. 
Participante 6 

Gostei do desenho, mas a pessoa sinalizando tem mais expressão para falar uma 
piada alguma coisa... 

Participante 7 
Pessoa ou desenho, tanto faz. Porque dá para entender o desenho e tb a pessoa. 
Mas a pessoa tem mais expressão, dependendo do desenho tb vai ter expressão. (o 
4 e o 1 confirmam). 

Participante 8 
Desenho animado, pq dá para entender tb a língua de sinais. 

Participante 9 
Já tá saturada de pessoas, seria interessante fazer com desenhos 

Participante 10 
Animação 

Participante 11 
Pessoa em língua de sinais...sei lá desenho assim novela, alguma coisa brincadeira 
...poderia ser em desenho..que é paradinho..é diferente. 

Participante 12 
Desenho animado dá para entender e achei muito legal. 

Participante 13 
Eu gosto que seja com pessoas, mas tb poderia ser com desenhos, ela adorou.  

Participante 14 
Pessoa, com pessoas conversando é bem melhor. 

Participante 15 
Pessoa 

Participante 16 
Melhor o desenho 

Participante 17 
Tanto os dois são legais, gostou dos dois 

 

20- Você acha que é importante ter um recurso para deixar mais rápida ou devagar a sinalização da 

língua de sinais? (   ) SIM   (  ) NÃO  Por quê? 

Participante 1 
Tb acha importante, dá para voltar, ver novamente. 

Participante 2 
É interessante às vezes até para repetir um sinal. 

Participante 3 
Se passar muito rápido, não vai entender nada, e com a tartarugazinha ele vai mais 
devagarzinho e ele entende. 

Participante 4 
Se está passando muito lento, eu posso voltar...para entender claro. 

Participante 5 
Precisa por para saber se é mais rápido ou se é lento. 

Participante 6 
Sim é bom, pq a tartaruga mais devagar e depois ir mais rápido. 

Participante 7 
Importante ter. Se for muito rápido, dá para entender às vezes. Agora algumas outras 
pessoas acabam não entendendo..tem que ir com mais calma. E ai volta, e depende 
de cada um. 
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Participante 8 
Concorda com o número 5. 

Participante 9 
Precisa, se tiver muito rápido e eu não entender ai eu peço para ir mais devagar ai 
até habituar e ir mais rápido 

Participante 10 
É legal para as crianças que vão ver que o sinal é mais lento e o adulto pode fazer 
com mais rapidez, precisa colocar os dois símbolos. 

Participante 11 
Eu vou ver libras primeiro devagarzinho para ter entendimento  e depois eu coloco lá 
mais rápido aí eu vou estar aprendendo, amadurecendo os sinais...as crianças não 
vai ser bem devagarzinho e vc tb ouvinte que não sabe ai vc vai falar calma, calma 
calma e vai bem devagarzinho. 

Participante 12 
É bom para saber, pq se for muito rápido eu não entendo então ter que ir com mais 
calma. 

Participante 13 
Precisa, pq se está fazendo muito rápido e ela não entendeu, ela pode pedir para ir 
mais lentamente para ela ter entendimento do que tá falando  

Participante 14 
Se for muito rápido e ele não entender, ele pede para ir mais lento e ele vai ter 
entendimento. 

Participante 15 
É legal tb, pq dá para ir mais devagar para eu aprender... que é importante. 

Participante 16 
Precisa, prefere que fale com calma 

Participante 17 
Precisa, dá para voltar, repetir para ter entendimento, legal... mais rápido 

 

e) Ajuda Passo-a-Passo:  

21- Entre os sites apresentados (da categoria Ajuda Passo-a-Passo), qual você mais gostou? Por 

quê?  

Participante 1 
Esse é melhor (referindo se ao E-Sourds EDF), o 7 tb concordou. Escolhi o número 3, 
pq assim ela pergunta, e se a pessoa não conhece Libras, pode colocar em legendas 
tb, pq a pessoa entende significado, é legal tb, é mais fácil. Talvez se sou uma 
ouvinte..e minha mãe não sabe o q é e eu mostro para ela, e a comunicação fica igual 
para nós.  

Participante 2 
Escolheu o 2. Por exemplo, eu vou ao médico..alguma coisa, e lá não tem intérprete 
então é melhor estar conversando com o interprete ao lado. 

Participante 3 
Escolhi o 3, é legal essa conversa que tem, combina bem... entre o homem e a 
mulher.  

Participante 4 
Eu vi assim, q eu entendi o numero 3, pq o contato entre as duas pessoas é bem 
interessante 

Participante 5 
Escolheu o 2. Gostou muito desse, pq assim dá para conversar com duas pessoas e 
dá para entender pq tem a frase tb q pode ser traduzida.  

Participante 6 
Escolheu o 2, é legal pq tem a legenda embaixo e vem à pessoa faz a pergunta e 
vem a outra pessoa e responde tudo em língua de sinais. É legal que o surdo vai ver 
e vai entender, e eu tb vou ver tanto a legenda qto a interpretação, dá para entender 
e dá para perceber que eles tem a oralidade. (depois do 11) o segundo vídeo, é muito 
legal duas pessoas conversando, e é maior assim parece que tem várias informações 
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assim sobre a aula, eu achei muito legal. (depois do 10 falar, comentou a escolha do 
3) é legal, pq fala sobre habilitação, tem interprete, tem as explicações de como se 
deve dirigir, direcionar e os ouvintes tem as palavras e agente vai com o interprete 
aprendendo e qdo vai fazer a prova agente vai lá e tira a habilitação e é muito legal. 
Mas precisa antes de comprar um carro, precisa ir lá ver direitinho e pesquisar na 
internet e tem a interprete na internet e ele pode ir comprar o carro e tirar habilitação. 

Participante 7 
Escolhi o 3, pq é muito interessante..é legal mostrar a imagem assim de um 
perguntando e um respondendo..como se fosse os próprios surdos mesmo falando. 

Participante 8 
Escolheu o 3 (STID). Pq assim tá conversando, algumas outras coisas de outros 
países e coloco no port. e vai me mostrar claro como que é. 

Participante 9 
Escolheu o 3 (ACEAS), pq os surdos que não sabem língua de sinais, não sabem 
habilitação ai tem o interprete e tem o site, tem toda a informação e ele aproveita faz 
o curso e aprende a dirigir e ai tem mais procura 

Participante 10 
Escolheu o 3 (ACEAS), é próprio de curso e tb... Não estou sabendo explicar (passou 
para o próximo 11)  ... Ainda pesando. Antigamente eu e um amigo meu foram até um 
local de curso assim para dirigir né, chegando lá agente não teve comunicação e não 
tinha intérprete, eles só escrever..agente ficou muito confuso com a informação 
agente não conseguiu interprete, é deveria ter levado um interprete. Agente 
agradeceu e foi embora, e não encontrarmos nenhum interprete em nenhum lugar. E 
aí nós vimos assim que precisa ter um local onde que tem interprete para agente tirar 
habilitação, alguma coisa assim, acho que é por  isso que escolhi esse, é minha 
opinião (..). Queria muito que ele vê que os ouvintes sempre estão em carro e os 
surdos não tem carro assim né..e a maioria é ouvinte ele queria que fosse igual.  

Participante 11 
Escolheu o 3 (ACEAS), pq ela quer saber... muito interessante para aprender como 
dirigir carro, com os ouvintes é difícil eu não tenho intérprete e isso é importante para 
o meu futuro, para estar aprendendo as novidades para de repente estar fazendo 
uma prova, teria muita vontade de participar. A família manda ela dirigir no futuro, que 
ela tem que dirigir, como se ela não tem interprete... e minha mãe pesquisando na 
internet ela achou que tem interprete na sala de aula, eu não sei onde que é, mas tem 
um local, uma auto-escola e vai me ajudar. O livro próprio do curso é só escrito e 
depois na prova como agente vai fazer e fica difícil na prova. 

Participante 12 
Escolheu o 1 (ACEAS). Pq ela entendeu a língua de sinais e, por exemplo...e eu não 
sei como é o curso e eu vou na internet e pesquiso para saber como é o curso. 

Participante 13 
Escolheu o 2, é legal como um diálogo a conversa entre os dois, dá para entender 
mais claro parece que explica com exemplos né, então fica bem melhor com os dois. 

Participante 14 
Escolheu o 3 (STID). Pq dá para ver o port. e a libras junto e é melhor para aprender. 

Participante 15 
Escolheu 1 (STID), pq viu a palavra..explica o que é.. Explica em port. tb as frases e é 
legal que dá para diferir da Libras. 

Participante 16 
Escolheu o 1 (STID), pq não conhece as palavras e dá para ver o que é. 

Participante 17 
Escolheu o 1 (STID), pq gostou das imagens, sei lá... 

 

22- Você acha que o botão de ajuste de volume tem alguma funcionalidade? Por quê? 

Participante 1 
Não...Eu sou surda, mas e minha família que não é? 

Participante 2 
Não, pq sou surdo. 

Participante 3 
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Não..Não escuto nada mesmo, nem dá para saber se tá alto ou está baixo. 
Participante 4 

Não. Só .(inteligível)..barulhinho... 
Participante 5 

Não escuto nada tb. 
Participante 6 

Volume? Para mim eu aceito assim, mesmo se eu aumentar eu sinto uma vibração 
alguma coisa como se a pessoa bate o pé e eu olho. Ver a vibração de uma batida, 
um tiro assim dá para sentir, barulhinho assim não dá para ouvir, só barulho forte que 
ele sente. ouvir mesmo eu não ouço nada. 

Participante 7 
Pq e meus amigos que são ouvintes e querem ver...eu preciso aumentar o volume 
para eles, entender o que está falando, para eles aprenderem. 

Participante 8 
Tb não preciso de nada. 

Participante 9 
Acha que sim, pq tem algumas pessoas ouvintes que vão usar. (disse depois..) dá 
para sentir a vibração 

Participante 10 
Não, dói meu ouvido, dá até tontura. 

Participante 11 
Assim às vezes eu escuto um pouquinho, às vezes não.. se tiver bem alto  eu escuto 
só que assim incomoda, dói meus ouvidos, mas minha família gosta de ouvir músicas 
essas coisas e para mim eu quero saber assim até a legenda das músicas que está 
passando para eu aprender a dançar minha família sempre estimula 

Participante 12 
Não preciso pq não sou ouvinte, sou surda. 

Participante 13 
Acha que precisa, acha queria usar 

Participante 14 
Não, pq ele é surdo. 

Participante 15 
Sou surda mesmo..então...meu irmão ouve,..assim não sei..dá para o meu irmão 
ouve..dá para ele me ensinar Libras assim, alguma coisa assim. 

Participante 16 
Não. 

Participante 17 
É bom para deixar bem alto assim, pq não dá para ouvir baixinho 

 

23- Você lê o que está escrito na legenda do vídeo ou animação? (   ) SIM   (  ) NÃO  Por quê? 

Participante 1 
Diz que lê...mas é ruim.  Ou lê ou vê libras se não dá muita confusão.  

Participante 2 
Acompanho +ou- 

Participante 3 
Tanto faz, mas primeiro em Libras.  

Participante 4 
Se eu vejo que a Libras tá muito difícil de entender, eu vou ler...(os dois juntos) 

Participante 5 
Acho que é melhor, dá para ver o port. e aprender o port. 

Participante 6 
Entendi o que ela disse sobre a legenda que precisa estar entendendo (11), mas com 
o interprete é legal pq vc vai aprendendo tb o que está escrito e aprende as palavras 
e escreve bem melhor do que hoje, dá até para estudar uma faculdade, é importante 
ter...se não tiver legenda ai fica ruim o português. se tiver a legenda agente vai 
desenvolvendo. 

Participante 7 
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É bom ler, mas eu prefiro mesmo a língua de sinais..todas as expressões, as 
informações eu tenho mais clara. 

Participante 8 
É melhor. 

Participante 9 
Sim 

Participante 10 
É importante ter a legenda junto com o interprete.  

Participante 11 
Filmagem essas coisas com legenda, assim eu entendo +ou- tenho um pouco 
dificuldade com a língua port. na verdade, mas tenho que aprender um pouco.  

Participante 12 
Sim, é bom aproveitar 

Participante 13 
Sim 

Participante 14 
Sim. 

Participante 15 
Presto atenção somente na língua de sinais, se quiser aprender o que tá escrito..ela  
lê. 

Participante 16 
Sim, dá para entender em port. 

Participante 17 
Sim 

 

24- Você acha importante a legenda ser sincronizada com o que a pessoa está dizendo? (   ) SIM   (  ) 

NÃO  Por quê? 

Participante 1 
Sim, pela comunicação para aprender as palavras tb.  

Participante 2 
Disse a mesma coisa...dos outros dois (5 e 8) 

Participante 3 
Sim. É legal port. junto com os sinais ali, é legal. 

Participante 4 
Sim. Se ver que está direitinho no contexto da libras, com a legenda, dá para 
entender sim. 

Participante 5 
É importante, tem que estar combinando. Se não tivesse legenda nenhuma às vezes 
não vai aprender nada de língua port. 

Participante 6 
Sim 

Participante 7 
Sim. A legenda com a libras é importante, pq as pessoas que não sabem libras tem 
as informações pela legenda. Se a pessoa sabe libras e não sabe a legenda vai ter ali 
as duas opções. 

Participante 8 
Tb é muito importante. 

Participante 9 
Sim, tanto faz embaixo ou do lado, mas embaixo dá para vc olhar, coordenar 

Participante 10 
Sim, as legendas com libras e os textos grandes tb, tanto faz os dois. 

Participante 11 
Depende, os significados são diferentes às vezes. (mas prefere a legenda ou do lado) 
junto com o interprete sempre, para estar aprendendo para eu desenvolver as frases 
em port. 

Participante 12 
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Se a pessoa não conhece a palavra e tá vendo a língua de sinais ela vai aprendendo 
o que que é. 

Participante 13 
Sim, leg. embaixo 

Participante 14 
Libras junto com a frase em port. é importante. 

Participante 15 
Sim. A libras junto com o port.  e a frase é bom. 

Participante 16 
Sim, leg. embaixo 

Participante 17 
Sim, leg. embaixo 

 

25- Para entender uma mensagem em um vídeo você prefere uma pessoa se comunicando com você 

e lhe dando as instruções do que fazer no site, ou duas pessoas se comunicando em um diálogo 

sobre o assunto, uma sendo alguém que explica algo e a outra uma pessoa que tem dúvida. Por 

quê? 

Participante 1 
Acha que é legal entre eu e a pessoa conversando ou até mesmo eu procurando 
sozinha as informações. 

Participante 2 
Duas pessoas. 

Participante 3 
Um atendimento direto...Só com uma pessoa. Se eu tivesse contato com uma 
pessoa... Como se fosse uma câmera. 

Participante 4 
É bom para entender as dúvidas e ai vai ter a troca de experiências.  (não ficou claro 
se é com 1 ou 2 pessoas) 

Participante 5 
Com duas pessoas. 

Participante 6 
Legal esse site da França, que no Brasil poderíamos fazer... Criar né, e é legal essa 
dupla comunicação com entre os dois. Por exemplo, eu sou surdo e eu vejo o que tá 
falando no site uma informação e ai posso estar passando essa informação para 
outras pessoas e é legal e parece que fica mais educado, mais formal assim depende 
né, das pessoas, mas eu achei que ficou bem legal. 

Participante 7 
Acho legal a pergunta e resposta com duas pessoas. Mas seria legal poder conversar 
com o atendente assim. As duas opções seriam legais. 

Participante 8 
Só uma pessoa. 

Participante 9 
Um pessoa só 

Participante 10 
Contou uma história sobre o que viveu e que ele ficou sozinho na sala de aula de 
inclusão. Duas pessoas, um surdo e um interprete como estamos fazendo aqui. 
(depois do 6) fala sobre doença, vai para o hospital não tem interprete, nas empresas 
não tem interprete, no supermercado não tem interprete em vários lugares e até na 
prefeitura não tem interprete e a comunicação é ruim e as pessoas ficam falando ah, 
tá não vou atender surdo não pq não sabe conversar. 

Participante 11 
Um é ruim, é legal essa pergunta e resposta com as duas parece uma conversa que 
está tendo, gostei dessa relação. (complementando sobre o atendimento nos locais 
que o 10 falou) tem muita paciência nos locais, pq a maioria é ouvinte e não tem 
interprete nesses locais, como vai fazer a comunicação? Às vezes a família tem que 
ter muita paciência para ajudar, mas tem dificuldade.  
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Participante 12 
Duas pessoas. 

Participante 13 
Dois 

Participante 14 
Duas pessoas. 

Participante 15 
O melhor seria conversar com a pessoa, que eu pergunto e ela responde minhas 
dúvidas. 

Participante 16 
Dois 

Participante 17 
Acha legal a conversa, dois 

 

26- Você acha interessante ter uma pessoa diferente para cada vídeo ou animação? (   ) SIM  (  ) 

NÃO  Por quê? 

Participante 1 
Tanto faz um dos dois....para mim é tudo igual. 

Participante 2 
Disse que concorda com o 5 e o 8. 

Participante 3 
Eu acho tanto faz, os dois pode ser o mesmo, ou trocando... 

Participante 4 
O mesmo é legal. Mas assim é legal ver outras pessoas diferentes fazendo língua de 
sinais. No mesmo site. 

Participante 5 
Não é bom ser o mesmo, melhor ir trocando. 

Participante 6 
Eles estão falando em trocar, um só interprete....prefiro que seja várias pessoas pq 
vai aumentar o número de pessoas que estão interpretando. 

Participante 7 
Estar sempre trocando para conhecer o jeito das pessoas estão falando, eu conheço 
e quero conhecer as pessoas tb. 

Participante 8 
Tem que sempre estar trocando, é melhor. 

Participante 9 
Sempre tem que estar trocando, pq ai parece que fica cansada, é melhor legal ir 
substituindo a língua de sinais 

Participante 10 
É bom estar trocando. É que nem cinema, tem que trocar tudo em um filme de terror 
vai trocando. 

Participante 11 
Legal estar trocando para ela estar aprendendo os sinais tb, para ensinar para a 
família os sinais, e ter amor e igualdade entre os ouvintes, o mesmo só é ruim e a 
família acostuma com o sinal. 

Participante 12 
Tem que estar trocando. 

Participante 13 
Tem ser trocado 

Participante 14 
Pq se for o mesmo fica muito cansativo. É bom estar trocando a língua de sinais. 

Participante 15 
Pode ser a mesma pessoa, pq é a mesma língua de sinais..mesma libras que agente 
vai estar vendo.  

Participante 16 
Melhor trocar 

Participante 17 
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Tem que ser melhor, pq tem as diferenças na língua de sinais, melhor trocado tb 

 

27- Para você os movimentos labiais ajudam a entender algo? (   ) SIM  (  ) NÃO  Por quê? 

Participante 1 
Sim. Precisa da leitura labial... para aprender a falar. 

Participante 2 
Sim, todos disseram que fica melhor. 

Participante 3 
Eu para mim, não precisa. Pq assim eu vendo meus amigos falando eu entendo bem 
pouquinho..então é pouquinho que entendo de leitura labial. 

Participante 4 
Sim. Seria legal tb ver a leitura labial pq entende melhor a libras. 

Participante 5 
Sim, todos disseram que fica melhor. 

Participante 6 
É legal tá vendo assim fazendo a leitura labial, pq de repente eu posso tá chamando 
uma pessoa para estar aprendendo os sinais vê o que ta falando direitinho e estar 
treinando à medida que tá falando junto com a língua de sinais aumentar o volume e 
vê e depois de um tempo vê que a pessoa aprendeu os sinais nesse site ai que tem a 
voz.  

Participante 7 
Sim, é legal ter junto. Mas às vezes, a pessoa fica quieta sinaliza e fica confuso no 
contexto.. ai não sabe o que que é e o que não é. Então pq tem às vezes tem o 
mesmo sinal com significado diferente e com a leitura labial dá para identificar.   

Participante 8 
Sim, todos disseram que fica melhor. 

Participante 9 
Precisando da leitura labial 

Participante 10 
Eu sou surdo, mas eu uso tb um pouquinho da leitura labial com os surdos eu to 
conversando e com os ouvintes sempre acabo tendo a leitura labial, então to 
acostumado com os dois, mas eu sou surdo mesmo e não tenho a leitura labial. 

Participante 11 
É muito bom ter junto, pq desde pequena vai ao fonoaudiólogo e sempre tá 
ensinando o alfabeto junto com a oralização e tb minha família me ajuda oralizando e 
mudo não...tem que ser junto com o movimento labial para entender direitinho o que 
está falando para eu entender. 

Participante 12 
Sim, todos disseram que fica melhor. 

Participante 13 
Tem q usar junto, pq faz a leitura labial 

Participante 14 
Sim, todos disseram que fica melhor. 

Participante 15 
Acho libras, estar falando um pouquinho é legal pq é normal tá olhando para outra 
pessoa..dá para entender +ou-. 

Participante 16 
Tem q usar junto, pq faz a leitura labial 

Participante 17 
Tanto faz...é melhor para aprender...vai aprendendo as letrinhas...A, B.. 

 

28- Você gostaria de guardar o vídeo ou a animação para ver depois no seu computador? (   ) SIM   ( 

  ) NÃO  Por quê? 

Participante 1 
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Sim, legal salvar...para rir com os amigos. 
Participante 2 

Sim, gostaria de salvar, para memorizar. 
Participante 3 

Sim. 
Participante 4 

Sim. 
Participante 5 

Não precisa. 
Participante 6 

É bom salvar algumas piadas, algumas coisas e vai lá na pasta e vê... Piadas em 
libras, jogos varias coisa e mostrar para os colegas e sempre estar salvando. 

Participante 7 
Sim, vou mostrar para os meus amigos. 

Participante 8 
Não.(trocou de idéia)..disse que é melhor salvar. 

Participante 9 
Sim, salvaria para mostrar para a família tb e eles iriam entender melhor a língua de 
sinais 

Participante 10 
Sim, que ai de repente tá vendo qualquer pessoa lá sinalizando e gostar de um 
vídeo... E ele guarda o vídeo numa pasta e qdo for ruim não..igual filme agente grava, 
salva... Que ver de novo tá com saudade, quer ver o vídeo e vê novamente. 

Participante 11 
Ela tá habituada, gosta de estar salvando vê as diferenças, fica admirando assistindo 
e acabar gravando na própria memória. 

Participante 12 
Sim, gostaria de salvar 

Participante 13 
Sim, dá para salvar por exemplo assim, para guardar e se tiver que fazer uma 
pesquisa, lembrar como que é...e ela vê novamente como é 

Participante 14 
Sim, gostaria de salvar 

Participante 15 
Sim. 

Participante 16 
Sim, para aprender mais 

Participante 17 
Sim, por exemplo, se não sabe algum sinal ela teria contato com esses sinais para 
conhecer 

 

29- Nesta comparação, qual seria o menor tamanho de tela, de vídeo, que ainda é adequado para 

você? 

Participante 1 
D (tela cheia) 

Participante 2 
C ou D (tela cheia) 

Participante 3 
D (tela cheia) 

Participante 4 
D (tela cheia) 

Participante 5 
D (tela cheia) 

Participante 6 
D (tela cheia), os surdos qdo vê pequeninho não entende nada o que tá falando nem 
com o óculos, pq que às vezes as pessoas usam óculos e aí dificulta 

Participante 7 
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D (tela cheia), parece uma imagem real, dá para conversar. 
Participante 8 

D (tela cheia) 
Participante 9 

D (tela cheia) 
Participante 10 

D (tela cheia), pequeninho não dá para ver nada, parece que tá com as mãozinhas 
grudadinhas não dá nem para ver os sinais e grandão já dá para ver claramente o 
que é, dá para ver é bem visual, dá para entender. 

Participante 11 
D (tela cheia), pequeninho é ruim, nem gosto de ver... Agora quando é maior eu já 
fico assistindo e vendo o que tá falando..entre C e D. 

Participante 12 
D (tela cheia) 

Participante 13 
D (tela cheia) 

Participante 14 
D (tela cheia) 

Participante 15 
C 

Participante 16 
D (tela cheia) 

Participante 17 
D (tela cheia) 
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9.9. APÊNDICE I – Autorização de citação das informações do projeto 

STID do CPqD. 

 

 

 

 

 


