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Resumo: O presente artigo descreve os resultados finais de uma pesquisa que teve como objetivo propor um 
instrumento para avaliação por inspeção da acessibilidade e usabilidade de dispositivos computacionais móveis como 
foco em usuários portadores de necessidade especial visual total. A computação móvel está se tornando uma das 
tecnologias com um número elevado de pesquisas e investimentos, com objetivo principal de absorver as 
funcionalidades de um computador convencional para um aparelho de grande mobilidade.  O trabalho pertence à área 
de Interação Humano-Computador e nele serão descritos os critérios estabelecidos e contemplados pelo instrumento 
(Suporte Nativo, Facilidade de Inclusão de Suporte Externo, Satisfação das Necessidades do Usuário, Facilidade de 
Uso, Mensagens, Padronização, Navegação, Prevenção de Erros, Agenda, Controle de Chamadas) assim como os 
resultados de sua aplicação e análise. Estes resultados apontam para a necessidade de aperfeiçoamento do 
instrumento com a inclusão de novos critérios que contemplem o acesso e navegação na internet. Os resultados desta 
pesquisa contribuem de certa forma para a promoção de discussões acerca da acessibilidade e da usabilidade em 
equipamentos móveis. Apesar de a acessibilidade ser aqui abordada com ênfase em portadores de necessidade especial 
visual total, pretendeu-se beneficiar todos os usuários, independente de existirem ou não necessidades especiais. 
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Abstract: This paper describes the results of a research that aims to propose an instrument to evaluate the accessibility 
and the usability of mobile computing devices, regarding total visual deficient users. Mobile computing is becoming a 
technology with a large number of researches and investments, trying to provide the features of a conventional 
computer to a highly mobile device. The research belongs to Human-Computer Interaction area, and in this paper will 
be described the criteria covered by the instrument (Native Support, External Support, Meeting the Needs of the User, 
Ease of Use, Messages, Standardization, Navigation, Error Prevention, Calendar, Call Control), and the results of their 
application and analysis. These results point to the need for improvement of the instrument with the inclusion of new 
criteria that include access and web browsing. The results of this research contribute in some way to promote 
discussions about the accessibility and usability on mobile devices. Although accessibility is addressed here with an 
emphasis on special visual needs, this research intends to benefit all users 

Keywords: Accessibility, Usability, Mobile Devices. 

1. Introdução 
Historicamente, ao serem criados, os dispositivos 
computacionais móveis tiveram como prioridade 
funcional disponibilizar informações rápidas e em 
qualquer lugar. Com o passar do tempo, os dispositivos 
sofreram uma mudança de tamanho ao mesmo tempo em 
que seus recursos tiveram um considerável crescimento, 
tanto em termos de variedade de funções, quanto no 
desempenho de processamento. 

A computação móvel está se tornando uma das 
tecnologias com um número elevado de pesquisas e 
investimentos, com objetivo principal de absorver as 
funcionalidades de um computador de mesa (desktop) 
para um aparelho de grande mobilidade. Por sistemas 
móveis entendem-se quaisquer sistemas desenvolvidos 
para executar em tablets, celulares, smartphones, entre 
outros. Para ser considerado móvel um sistema deve 
oferecer a possibilidade de acesso imediato e com o 
usuário em movimento [Nakazato09]. 

A evolução dos dispositivos tecnológicos é constante na 
chamada sociedade da informação. Nesse processo, o 
desenvolvimento de equipamentos e aplicações para 
computadores de mesa predominou durante muito tempo. 

Porém, o advento das tecnologias sem fio, móveis e 
portáteis promoveram uma mudança de paradigma para 
além dos computadores tradicionais [Preece05]. Os 
dispositivos móveis tornaram-se acessórios 
indispensáveis para a sociedade, possibilitando que 
diversos usuários tenham um contanto com a tecnologia. 
Pode-se verificar que muitos dos usuários desconhecem 
grande parte das funções de um aparelho móvel e muitas 
nem saberiam como utilizá-las. 

Dentro deste contexto, a pesquisa aqui descrita teve por 
objetivo propor um instrumento de avaliação de 
acessibilidade e usabilidade em sistemas desenvolvidos 
especificamente para dispositivos móveis portáteis - por 
meio de inspeção - considerando nesse processo o usuário 
portador de necessidade especial visual. Este artigo 
descreve os resultados da elaboração de tal instrumento e 
suas possibilidades de trabalhos futuros. Inicialmente será 
feita uma breve revisão teórica, seguida de um 
detalhamento sobre o processo metodológico estabelecido 
para a pesquisa. Em seguida, serão discutidos os 
resultados obtidos, assim como feitas as considerações 
finais sobre o que foi alcançado. 
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2. Revisão Teórica 
Pode-se afirmar que nos últimos anos ocorreu um grande 
crescimento do interesse no desenvolvimento de sistemas 
para dispositivos móveis. A popularização de tais 
dispositivos, principalmente dos aparelhos celulares, 
representa um importante nicho de mercado de 
desenvolvimento com uma crescente demanda de atuação. 

A computação móvel é caracterizada por um dispositivo 
móvel, com a capacidade de processamento, em um 
ambiente sem fio [Fernandes11]. Ela vem surgindo como 
uma nova proposta de paradigma computacional advinda 
da tecnologia de rede sem fio e dos sistemas distribuídos. 
Portanto, o usuário portador de dispositivos móveis, como 
palmtops, telefones celulares ou notebooks, tem acesso a 
uma infraestrutura compartilhada independentemente da 
sua localização física. Dessa maneira, a computação 
móvel se tornou uma das tecnologias com um maior 
número de pesquisas e investimentos [Ribeiro06]. Assim, 
seu objetivo principal é transportar todo o poder 
computacional de um computador pessoal para um 
dispositivo de grande mobilidade. 

Atualmente, as atividades mais comuns entre os usuários 
de internet móvel são similares com as executadas em um 
computador fixo: ferramentas de busca, leitura de 
notícias, download de músicas e vídeos, envio de correio 
eletrônico e mensagens instantâneas. Nos últimos anos, as 
paliações de maior crescimento foram as compras online, 
participação de comunidades e criação de blogues, entre 
outras ferramentas [Gonsalves09]. Esse rápido 
desenvolvimento fez com que muitas das funções 
existentes em computadores tradicionais fossem 
transferidas para os aparelhos móveis. Entretanto, os 
dispositivos móveis, quando comparados com os 
computadores convencionais, ainda apresentam algumas 
limitações como capacidade de memória, poder de 
processamento, tamanho de tela e bateria [Souza06]. 

Tanto os smartphones quanto os tablets não são todos 
iguais e, na maior parte das vezes, eles podem executar o 
mesmo sistema operacional, mesmo que eles tenham sido 
fabricados por empresas diferentes [Tavares11] 
[Couto11]. Além disso, consideram como principais 
recursos o sistema operacional, a conectividade, câmera, 
tela touch-screen e suporte a aplicativos. 

Cerca de 75% da população mundial – ou 6 bilhões de 
pessoas – já possuem um telefone celular [Tozetto12]. O 
número representa um crescimento de 500% em relação 
ao ano 2000, quando apenas 1 bilhão de pessoas tinham 
celular no mundo. É possível ainda classificar estas 
pessoas como usuários comuns, usuário especial e super-
usuários. Permitir o acesso ao conteúdo para os usuários 
especiais pode não ser uma tarefa fácil considerando a 
necessidade especial destes utilizadores. 

Além dos fatores apresentados, a questão da 
acessibilidade vem acentuar a exclusão social a que estes 
usuários já estão sujeitos, seja em termos de relações 
pessoais ou em situações profissionais. Pessoas com 
necessidades especiais não podem e nem devem ser 
descartadas deste processo, pois podem ser beneficiadas 
pelas grandes inovações dos meios de comunicações. 

A NBR 9050-2004 define acessibilidade como 
possibilidade e condição de alcance, percepção e 
entendimento para a utilização com segurança e 
autonomia de edificações, espaço, mobiliário, 
equipamento urbano e elementos. Apesar de ser mais 
genérico, o conceito de utilização, com segurança e 
autonomia pode ser transposto para diversos outros 
contextos, inclusive no do uso de tecnologias. 

É possível afirmar que a acessibilidade visa facilitar o 
acesso a conteúdos independentemente do dispositivo ou 
das necessidades especiais do usuário. Isto não significa 
que alguma tecnologia deva ser descartada se um grupo 
de usuários não tiver acesso ao conteúdo que um 
dispositivo traz, mas é necessário prever meios 
alternativos para tais pessoas. 

Adaptando as ideias de [Nicholl01] para o contexto móvel 
a acessibilidade é a resposta física a perguntas como: É 
possível usar um aparelho móvel? É possível utilizar os 
recursos disponibilizados pelo aparelho? Ainda de acordo 
com [Nicholl01] é possível que nem todos os usuários da 
tecnologia móvel sejam beneficiados, pois eles podem ser 
portadores de múltiplas necessidades, e isto dificultaria a 
elaboração dos critérios de acessibilidade. 

Para se avaliar um sistema usam-se métodos de 
engenharia de usabilidade buscando elaborar testes que 
considerem se ele é fácil de usar, de aprender, de 
memorizar, isentos de erros e se causam satisfação do 
usuário [Araujo09]. Assim, as novas tecnologias dos 
dispositivos móveis geram uma necessidade maior no 
projeto de uma interface com usabilidade, pois acopla 
inúmeras funcionalidades em uma pequena tela 
[Gavasso06]. 

A usabilidade é a qualidade que caracteriza o uso dos 
programas e aplicações [Cybis07]. Assim, ela não é uma 
qualidade intrínseca de um sistema, mas depende de um 
acordo entre as características de sua interface e as 
características de seus usuários. Pode-se afirmar que 
usabilidade está relacionada à devolução do poder de 
controle, ao público. Trata-se da produção de objetos 
úteis, prazerosos, seguros e prestativos e que trazem 
melhorias para a qualidade de nossas vidas. 

Há outros autores que definem o conceito de usabilidade e 
todos concordam que garantir a usabilidade aos usuários 
pode ser um tarefa não tão fácil. Os dispositivos móveis, 
além de serem portáteis, possuem telas pequenas, 
trazendo grandes vantagens, mas, apesar disso, pequenas 
limitações [Krauser11]. Para que a acessibilidade e a 
usabilidade sejam aplicadas corretamente deve-se realizar 
uma descrição do usuário considerando as suas 
características individuais. A usabilidade auxiliaria a 
acessibilidade na facilidade nas operações. 

3. Metodologia 
Esta pesquisa ocorreu em paralelo a outro projeto, cujo 
objetivo consistiu em aplicar o instrumento aqui 
desenvolvido e descrever os resultados da avaliação de 
dispositivos móveis. Tal pesquisa contribuiu para a meta-
análise do instrumento proposto, assim como vislumbrar 
possibilidades de aperfeiçoamento e novos projetos a 
partir de seus resultados. 
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Assim, para o desenvolvimento da pesquisa aqui descrita 
– em conjunto com o projeto que aplicou o instrumento – 
foram estruturadas as seguintes etapas: levantamento e 
sistematização dos critérios de acessibilidade e 
usabilidade; elaboração do instrumento; definição dos 
dispositivos a serem avaliados pela pesquisa em paralelo; 
aplicação do instrumento (avaliação por inspeção); análise 
dos dados coletados; análise e aperfeiçoamento do 
instrumento. Optou-se aqui por descrever o processo 
metodológico de ambas as pesquisas, pois entende-se o 
caráter intrínseco e complementar de ambas as pesquisas, 
apesar deste artigo concentrar-se apenas na descrição dos 
resultados da análise do instrumento em si. 

Durante o processo de levantamento teórico, foram 
encontradas poucas métricas específicas de usabilidade 
para dispositivos móveis, o que determinou um 
aperfeiçoamento de aspectos considerados em outros tipos 
de dispositivos, adaptando-os às características dos 
dispositivos móveis. Com relação à acessibilidade, 
também foram poucas as diretrizes específicas para 
aparelhos móveis, porém encontraram-se diversas 
métricas no contexto das aplicações web, o que de certa 
forma contribuiu para o desenvolvimento do instrumento. 

Foram definidos tablets e smartphones como dispositivos 
a serem avaliados por meio do instrumento de avaliação 
considerando o usuário que portador da necessidade 
especial visual total. Os portadores de necessidades 
especiais visuais interagem com tecnologia móvel por 
meio de um leitor de tela ou aumento das informações 
disponibilizadas no visor do aparelho, no caso dos 
usuários com visão parcial.  

A análise do instrumento considerou principalmente o 
atendimento das questões propostas no momento de sua 
aplicação na inspeção, verificando se os resultados 
obtidos realmente contemplaram os aspectos desejados. 
Por questões de tempo de desenvolvimento, esta pesquisa 
não considerou o teste de usabilidade diretamente com 
usuários portadores de necessidade especial visual, mas 
sim a inspeção, considerando que esta pesquisa 
constituiu-se o início de uma série de pesquisas a 
aprofundarem o que aqui se iniciou. Além disso, o teste 
com o usuário constitui-se num processo de caráter 
longitudinal, infelizmente incompatível com o tempo 
previsto para esta pesquisa apresentar seus resultados 
consolidados. 

4. Descrição do Instrumento e Análise dos 
Resultados 

A ideia para a elaboração do instrumento partiu dos 
pressupostos apresentados por [Araujo09], [Krauser11], 
[Tavares11], [Couto11] e [Cybis07], alguns dos autores 
que relatam a questão da acessibilidade e/ou da 
usabilidade em dispositivos móveis. 

O instrumento de avaliação desenvolvido por esta 
pesquisa constitui-se de um roteiro de perguntas que 
visam o suporte à avaliação por inspeção. Tal técnica é 
realizada por meio de um conjunto de métricas onde os 
envolvidos são inspetores especialistas, que direcionam 
seu foco em encontrar problemas a serem corrigidos e 
aplicar melhorias de usabilidade. Todos os temas são 

acompanhados de uma ou mais perguntas formuladas de 
acordo com o seu contexto e acompanhadas de resposta 
baseada na análise dos pesquisadores. 

A ideia do instrumento é tentar avaliar o nível de 
acessibilidade e usabilidade nos aparelhos móveis como 
os tablets e smartphones. O instrumento não tem como 
objetivo fazer o comparativo de marcas e sim saber como 
os aparelhos móveis estão disponibilizando informações, 
entretenimento. Dessa maneira, o instrumento 
desenvolvido divide-se em duas partes, ambas 
considerando tanto a acessibilidade quanto a usabilidade. 
A divisão do instrumento foi proposta para a melhor 
organização dos aspectos contemplados. Assim, a 
primeira parte contempla: Suporte Nativo; Facilidade de 
Uso; Mensagens de alerta; Padronização; Facilidade de 
inclusão de suporte externo; Satisfação das necessidades 
do usuário; Navegação; Tempo de operação; Prevenção 
contra erros de operação. As questões referentes a esta 
parte são melhor sistematizadas no Quadro 1 e Quadro 2. 

Quadro 1. Primeira parte do instrumento avaliativo 
(Acessibilidade). 

Critérios 
Norteadores 

Itens observáveis 

Suporte nativo 

  O dispositivo oferece algum 
programa integrado de voz? 
  O dispositivo oferece algum 

aplicativo que possa ampliar a tela? 
Facilidade de 
inclusão de suporte 
externo 

  Permite a inclusão de novos apps? 
  Permite a exclusão de aplicativos 

externos? 
Satisfação das 
necessidades do 
usuário 

  O aparelho oferece o envio de 
mensagens? 

Facilidade de uso 

  O aparelho oferece uma interface 
física organizada? 
  O aparelho oferece uma interface 
gráfica organizada? 

Mensagens de alerta 
(feedback) 

  É possível a emissão de mensagens 
de alerta? 
  É possível a emissão de mensagens 
de erros? 

Padronização 
  A interface gráfica possui um 
padrão na disposição espacial dos 
seus elementos?   

Navegação 

  O software possibilita o acesso a 
internet? 
  Existe algum aplicativo especifico 
para redes sociais? 

Prevenção contra 
erros de operação  

  O aparelho bloqueia ações 
inesperadas? 

Agenda 

  O aparelho permite adicionar um 
contanto na agenda? 
  O parelho permite excluir um 
contato da agenda? 
  O aparelho permite a procura por 
um determinado contato na agenda? 

Controle de 
chamada 

  O aparelho disponibiliza um 
controle de chamadas para o usuário? 
  O dispositivo classifica as 
chamadas? 
  O dispositivo informa quando há 
uma chamada? 
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Quadro 2. Primeira parte do instrumento avaliativo 
(Usabilidade). 

Critérios 
Norteadores 

Itens observáveis 

Suporte nativo 

  Como é a utilização do programa 
de voz oferecido? 
  Como é a utilização do ampliador 

de tela? 

Facilidade de 
inclusão de suporte 
externo 

  Como funciona a instalação de 
apps? 
  Como funciona a exclusão de 

apps? 
Satisfação das 
necessidades do 
usuário 

  Como é feito o envio de 
mensagens? 

Facilidade de uso 

  Como o usuário identifica a 
interface física no aparelho? 
  Como o usuário identifica a 

disposição gráfica no aparelho?  

Mensagens de alerta 
(feedback) 

  Como são emitidas as mensagens 
de alerta? 
  Como são reproduzidos os sinais 

sonoros de alerta? 

Padronização   Qual é o padrão da interface 
gráfica? 

Navegação 

  Como o software permite ao 
usuário o acesso a internet? 
  Como são os aplicativos para redes 

sociais?  
Prevenção contra 
erros de operação  

  Como é feito bloqueio/desbloqueio 
de ações inesperadas? 

Agenda 

  Como é feito o processo de 
adicionar um contato na agenda? 
  Como é feito o processo de 

exclusão de um contato na agenda? 
  Como é feito a procura por um 

determinado contato na agenda? 

Controle de 
chamada 

  Como é feito o acesso para o 
controle de chamadas? 
  Como é realizado o processo de 

classificação de chamadas? 
  Como é feito a informatização de 

uma chamada? 

Quanto aos critérios norteadores estabelecidos para a 
primeira parte do instrumento, é importante destacar que: 

• O primeiro critério diz respeito ao suporte nativo. A 
intenção das perguntas relacionadas a este critério é saber 
se o dispositivo avaliado traz recursos que auxiliem o 
usuário portador de necessidade especial visual quando 
forem executar as suas tarefas; 

• O segundo critério do instrumento considera a facilidade 
de inclusão de suporte externo e suas perguntas têm como 
objetivo saber se o dispositivo oferece a possibilidade de 
inclusão e exclusão de aplicativos que não são nativos do 
celular; 

• O critério de satisfação das necessidades do usuário visa 
saber se o dispositivo abordado oferece recurso para 
satisfazer o utilizador considerando-o como portador de 
necessidade especial visual; 

• O quarto critério estabelecido pelo instrumento refere-se 
à facilidade de uso. Neste caso, as perguntas tem como 
objetivo saber como o aparelho móvel está organizado 

fisicamente para que o usuário especial possa reconhece-
lo e como está organizada a sua interface gráfica para que 
o leitor de tela possa executar suas tarefas com êxito; 

• O quinto critério contempla as mensagens de alerta 
(feedback) e suas perguntas visam saber como tais 
mensagens são emitidas ao usuário; 

• O critério de padronização visa saber se o dispositivo 
avaliado traz a interface gráfica padronizada para que o 
usuário possa se habituar rapidamente à utilização do 
aparelho móvel; 

• O critério de navegação organiza questões que procuram 
saber se o dispositivo em questão oferece a possibilidade 
para usuário utilizar a internet tanto para entretenimento 
quanto para trabalho; 

• O oitavo critério diz respeito à prevenção contra erros de 
operação e a pergunta relacionada a ao mesmo visa 
descobrir se o dispositivo, quando utilizado com o 
aplicativo assistivo, previne os erros de operação e como 
é a utilização do mesmo; 

• O nono critério está relacionado à agenda e suas 
perguntas objetivam descobrir se o aparelho oferece a 
possibilidade de organização dos contatos de modo 
prático e intuitivo; 

• O último critério considerado na primeira parte do 
instrumento refere-se ao controle de chamadas e suas 
questões procuram saber como o dispositivo avaliado 
oferece o controle de chamadas, se é possível classificá-
las e como é a utilização de tais recursos. 

A segunda parte do instrumento refere-se a questões sobre 
a configuração dos dispositivos, indispensáveis para o 
auxílio das tarefas do utilizador. Estas questões 
consideram: Som; Data/Hora; Privacidade; Despertador; 
Linguagem; Conectividade. O Quadro 3 e o Quadro 4 
apresentam as questões dessa parte do instrumento. 

Quadro 3. Segunda parte do instrumento avaliativo 
(Acessibilidade). 

Critérios Norteadores Itens observáveis 

Som 

  É possível ajustar o volume do 
aparelho? 
  É possível mudar o estado volume 

para mudo? 

Data/Hora 

  É possível alterar a Hora do 
aparelho? 
  É possível escolher um fuso 

horário? 
  É possível escolher um formato de 

Hora? 
  É possível alterar a Data do 

aparelho? 
  É possível escolher um formato de 

Data? 

Despertador 

  É possível configurar o alarme para 
o despertador? 
  É possível configurar mais de um 

horário para despertar? 
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Privacidade 

  É possível cadastrar uma senha? 
  É possível alterar uma senha 

cadastrada? 
  É possível restringir alguma 

partição do aparelho? 
  É possível autenticar um usuário 

antes de restringir uma partição? 

Linguagem   É possível alterar o idioma do 
aparelho? 

Conectividade 

  É possível ativar a rede wireless? 
  É possível notificar as redes 

wireless? 
  É possível adicionar uma rede na 

lista de notificação de redes wireless? 
  É possível ativar o Bluetooth? 
  É possível alterar a visibilidade do 

Bluetooth? 
  É possível notificar novos 

dispositivos para conexão Bluetooth? 

Tela 
  É possível alterar as configurações 

iniciais do aparelho? 
  É possível ajustar o touch-screen? 

Quadro 4. Segunda parte do instrumento avaliativo 
(Usabilidade). 

Critérios Norteadores Itens observáveis 

Som 
  Como é feito o ajuste do volume? 
  Como é feita a alteração do volume 

colocando em mudo? 

Data/Hora 

  Como é feita a alteração da Hora? 
  Como é feita a escolha do fuso 

horário? 
  Como é feita a escolha do formato 

de horas? 
  Como é feita a alteração da Data? 
  Como é feita a escolha do formato 

de Data? 

Despertador   Como é feita a criação de horários 
para despertar? 

Privacidade 

  Como é feito o cadastrado de 
senhas? 
  Como é feito a alteração de 

senhas? 
  Como é feito a restrição das 

partições do aparelho? 
  Como é feita a autenticação do 

usuário? 

Linguagem   Como é feita a alteração do 
idioma? 

Conectividade 

  Como é feita a ativação do 
aparelho? 
  Como é feita a notificação das 

redes wireless? 
  Como é feita a inserção de redes 

wireless? 
  Como é feita a ativação do 

Bluetooth? 
  Como é feita a alteração da 

visibilidade do Bluetooth? 
  Como é feita a notificação de 

novos dispositivos? 

Tela 

  Como é o ajuste de configuração 
do aparelho? 
  Como é feito o ajuste do touch-

screen? 

Para uma melhor compreensão dos critérios norteadores 
da segunda parte do instrumento, destacam-se: 

• O primeiro critério estabelecido refere-se ao som e suas 
perguntas tentam descobrir como é possível ao usuário 
ajustar as configurações de volume no dispositivo; 

• O critério data/hora apresenta questões que buscam 
saber como são realizadas estas operações de 
configuração de data e hora nos dispositivos avaliados; 

• O terceiro critério relaciona-se ao recurso despertador e 
visa saber como é possível ao usuário especial configurar 
os recursos de despertador; 

• O quarto critério diz respeito à privacidade e a 
incumbência para as perguntas relacionadas ao mesmo é 
avaliar o acesso e o uso de tais recursos; 

• O critério de linguagem tem como objetivo saber se o 
aparelho avaliado em questão permite que se possa trocar 
o idioma do mesmo e como se dá esse processo, 
considerando o usuário com necessidades especiais 
visuais; 

• A conectividade é o critério cujas perguntas objetivam 
saber se por meio do dispositivo é possível ativar, receber 
notificações, alterar a visibilidade ou notificar novos 
dispositivos para conexão, seja esta wireless ou bluetooth, 
e como são realizadas as execuções das mesmas; 

• O último critério do instrumento refere-se à tela e suas 
perguntas tem como objetivo descobrir se é possível ao 
usuário alterar as configurações iniciais do aparelho 
móvel e se é possível alterar a velocidade do touch-
screen. 

A partir dos resultados obtidos pela pesquisa que ocorreu 
em paralelo e que utilizou o instrumento aqui 
desenvolvido, pode-se afirmar que o mesmo atende 
inicialmente às necessidades de avaliação, porém ainda 
necessita de aperfeiçoamento, principalmente no que diz 
respeito ao uso da internet.  Construir um instrumento que 
afira o nível de acessibilidade e usabilidade em 
dispositivos móveis para todos os usuários faz-se difícil, 
pois, no contexto usabilidade móvel, o que dificultaria a 
criação de um instrumento definitivo seria a rápida 
evolução proporcionada pelas empresas donas dos 
aparelhos móveis. 

Com relação à acessibilidade o fator que atrapalharia a 
construção do instrumento seria a escassez de diretrizes 
específicas à acessibilidade móvel. Outra dificuldade diz 
respeito ao usuário da tecnologia, pois o mesmo pode  
nunca ter utilizado algum smartphone ou tablet e também 
pode ser portador de mais de uma necessidade especial, o 
que tornaria demasiado complexa a construção do 
instrumento, porém ao mesmo tempo faz-se 
extremamente necessário tal desenvolvimento. 

5. Considerações Finais 
A pesquisa aqui relatada teve por objetivo propor um 
instrumento para avaliação por inspeção de dispositivos 
móveis, considerando aspectos de acessibilidade e 
usabilidade e contemplando as necessidades de usuários 
portadores de necessidade especial visual total. Trata-se 
do início de um conjunto de projetos que visam 
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aprofundar tal discussão, assim como propor instrumentos 
e ferramentas capazes de contribuir para o processo 
avaliativo necessário e desejado. 

A partir dos resultados dessa pesquisa, iniciou-se um 
projeto de desenvolvimento de um sistema especialista 
que automatize a avaliação por inspeção, dando um 
diagnóstico inicial capaz de contribuir para a tomada de 
decisão por parte do avaliador. Além disso, pretende-se 
aperfeiçoar o instrumento aqui proposto com novos 
critérios e questões. 

Outro importante ponto diz respeito à necessidade de 
aperfeiçoamento do instrumento para a avaliação do tipo 
―teste com o usuário‖, pensando em construir situações de 
uso que permitam analisar aspectos apenas aferíveis por 
meio do uso direto dos dispositivos pelos usuários com 
características específicas de necessidade especial, 
podendo estender tal análise não apenas à necessidade 
especial visual, mas a outras também.  

Os resultados desta pesquisa contribuem de certa forma 
para a promoção de discussões acerca da acessibilidade e 
da usabilidade em equipamentos móveis. Apesar de a 
acessibilidade ser aqui abordada com ênfase em 
portadores de necessidade especial visual total, pretendeu-
se beneficiar todos os usuários, independente de existirem 
ou não necessidades especiais. 

Referências bibliográficas 
[Araujo09] Araujo, E. C. J., Souza, L. V., Guedes, R. M., 

Coutinho, A. F. B. Avaliação da Usabilidade de 
Dispositivos Móveis. Prefácio Online, João Pessoa, 
FATEC, 2009. 

[Couto11] Couto. R. M. Percepção e Cibercepção na 
leitura Digital. Dissertação de Mestrado, Faculdade de 
Engenharia, Universidade do Porto, 2011. 
http://sigarra.up.pt/feup/pt/noticias_geral.ver_noticia?
P_NR=12390. 

[Cybis07] Cybis, W. Ergonomia e Usabilidade: 
conhecimentos, métodos e aplicações. Novatec 
Editora, São Paulo, 2007. 

[Fernandes11] Fernandes, A. M. R., Laurindo, R. D. 
Sistema de Controle Baseados em Telefonia Celular. 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), 2011.  
http://www.ww.aedb.br/seget/artigos11/13214145.pdf. 

[Krauser11] Krauser, M. K., Mozzaquatro, P. M. 
ARSHA: Objeto de Aprendizagem Móvel Adpatado a 
Padrões de Usabilidade e Acessibilidade. 
Universidade de Alta Cruz (UNICRUZ), 2011. 
http://www.ctec.unicruz.edu.br. 

[Gavasso06] Gavasso, G., Calderaro, R., Spolavori, C. E., 
Andres, D. A Usabilidade em Dispositivos Móveis. 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), 2006.  
http://guaiba.ulbra.br/seminario/eventos/2006/artigos/s
istemas/143.pdf. 

[Gonsalves09] Gonsalves, A. IDC projeta 1 bilhão de 
dispositivos móveis até 2013 (notícia). Portal ItWeb, 
2009. http://www.itweb.com.br. 

[Nakazato09] Nakazato, K. M., Barbosa, R. S., Katsuragi, 
R. R., Marks, R. A., Branco, R. G., Duarte, T. F. 
Multimídias Móveis. DCT-UFMS, Campo Grande – 
MS, 2009. 

[Nicholl01] Nicholl, A. R. J. O Ambiente que Promove 
Inclusão: Conceitos de Acessibilidade e Usabilidade. 
Revista Assentamentos Humanos, Marília, v3, n. 2, 
2001, p. 49-60. 

[Preece05] Preece, J. Design de interação: além da 
interação humano-computador. Bookman, Porto 
Alegre, 2005. 

[Ribeiro06] Ribeiro, D. F. Estudo de Interface Humano-
Máquina em Dispositivos Móveis. Trabalho de 
Conclusão de Curso, Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), 2006. 

[Souza06] Souza, L. S., Spinola, M. M. Requisitos de 
usabilidade em projetos de interface centrado no 
usuário de software de dispositivos móveis. Anais do 
XXVI ENEGEP, ABREPRO, 2006. 

[Tavares11] Tavares, T. Usabilidade em Smartphones. 
Universidade Lusófona, Porto, 2011.  
http://pt.calameo.com/read/000535922ed8ca13d51ee. 

[Tozzeto12] Tozzeto, C. Três a quatro pessoas no mundo 
tem celular diz Banco Mundial. notícia, Portal IG 
Tecnologia, 2012. http://tecnologia.ig.com.br. 

 


