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Abstract. This paper focuses on digital inclusion of  hearing-impaired people 
on the web, particularly on web sites intended for Education. We present a  
study of web sites of universities towards providing that class of users with  
adapted contents and navigation, as well as a study of current technologies  
supporting that adaptation process. We developed a web site of a Brazilian  
federal university using the LIBRAS language for contents and the HTML 5  
language  for  navigation  purposes.  By  browsing  on  a  web site  with  both  
contents  and navigation  adapted to  their  physical  needs,  hearing-impaired 
people takes advantage of not only a better experience of information access,  
but also of digital inclusion on the Web.

Resumo. O foco deste trabalho é a inclusão de deficientes auditivos na web,  
notadamente em sites voltados para a Educação. O trabalho inclui um estudo  
de  sites de  universidades  com conteúdo e interação adaptados para  esses  
usuários, bem como um estudo de tecnologias disponíveis que apoiam esse 
processo de adaptação. Os autores desenvolveram páginas web de um site de  
universidade federal brasileira com conteúdo na linguagem LIBRAS, apoiado  
sobre  a  tecnologia  HTML  5.  Ao  navegar  em  um  site  com  conteúdo  e  
navegação adaptados a suas necessidades, o deficiente auditivo goza não só  
de uma melhor experiência de acesso à informação, mas principalmente de  
inclusão social na Web.

1. Introdução

Na  área  educacional  existem muitas  instituições  com  páginas  web  com  intuito  de 
promover uma melhor interação entre o público e a própria instituição. Informações de 
páginas  web  são  visitadas  por  uma diversidade  de  usuários,  e  dentre  estes,  alguns 
apresentam deficiências físicas, e por isso, esse público precisa de auxilio para entender 
por completo as informações e conteúdos prestados nas páginas web.

Após realizar pesquisas na Web, os autores concluíram não ser comum encontrar 
sites institucionais de universidades ou de departamentos voltados para a educação com 



conteúdos  e  navegação  que  ofereçam acessibilidade1 particularmente  ao  portador  de 
deficiência auditiva.  Poucos  sites exibem o  seu conteúdo  da forma devida para esse 
público,  o  que  os  desmotiva  da  mesma  maneira  como  nos  sentimos  quando  um 
determinado site não nos oferece as informações como desejamos sob os prismas de 
navegação e conteúdo, até deixarmos de acessá-lo para procurar outro com conteúdo e 
navegação mais adequados.

Nesse contexto, padrões e regras são definidos por organizações para ajudar na 
criação de ambientes que promovam a acessibilidade ao público deficiente, padrões esses 
desenvolvidos para trazer facilidade e para definir melhores condições de uso e também 
de desenvolvimento aos construtores das páginas web.

Este  trabalho apresenta a reformulação do site web de um órgão  que realiza 
processos  seletivos  e  concursos  de  uma  universidade  federal  brasileira,  utilizando 
recursos do mais recente padrão para criação de páginas web, chamado HTML 5. Novos 
recursos estabelecidos no HTML 5, como as marcações de vídeo, podem trazer uma 
melhor visualização do conteúdo para deficientes auditivos, juntamente com o uso da 
LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais), que é a linguagem padrão desses usuários.

Essa nova versão do site mostra os conteúdos com maior interatividade para o 
público  deficiente  auditivo,  e  também demonstra  tecnologias  e  padrões  que  podem 
auxiliar  na  construção  de  ambientes  e  páginas  web  que  possibilitem  um  contato 
diferenciado com esse público.

Este trabalho aborda a necessidade do deficiente auditivo de navegar nos sites de 
internet em busca de informação, a expectativa do mesmo ao se relacionar sozinho com a 
página  e  conteúdo  sem necessidade  de  outro  meio  facilitador  (como  exemplo,  um 
interprete  da  língua).  O  trabalho  também descreve  novos  recursos  e  modelos  de 
tecnologias  disponibilizados  pelos  órgãos  padronizadores  governamentais  e  não 
governamentais.

2. Tecnologias e padrões voltados para a inclusão digital na Web

O termo Tecnologia Assistiva é utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e 
serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas 
com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão (Sartoretto 
and Bersch, 2012). Recurso é todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto 
ou  sistema  fabricado  em série  ou  sob  medida  utilizado  para  aumentar,  manter  ou 
melhorar  as  capacidades  funcionais  das  pessoas  com  deficiência.  Os  serviços  são 
definidos  como  aqueles  que  auxiliam  diretamente  uma  pessoa  com  deficiência  a 
selecionar, comprar ou usar os recursos acima definidos. Lawson and Faulkner (2011) 
afirmam que prover acessibilidade para pessoas com deficiência é uma disposição legal. 
Desenvolver com a preocupação de contemplar a acessibilidade é uma das características 
que diferencia um verdadeiro profissional web de um iniciante.

Uma das tecnologias recentes para desenvolvimento de sites web é a linguagem 
HTML 5, que traz consigo importantes mudanças quanto ao papel da HTML no mundo 
da Web, através de novas funcionalidades como semântica e acessibilidade (W3C 2010). 

1 Acessibilidade: Representa para o nosso usuário não só o direito de acessar a rede de informações,  
mas também o direito de eliminação de barreiras arquitetônicas, de disponibilidade de comunicação, 
de acesso físico, de equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação 
em formatos alternativos.



No  HTML  5  encontram-se  novas  funções  sintáticas  que  foram  projetadas  com  a 
finalidade  de  tornar  mais  fácil  a  inclusão  e  a  manipulação  de  conteúdo  gráfico  e 
multimídia na web sem necessidade de recorrer a plugins e APIs, e que proporcionam ao 
programador e desenvolvedor de páginas web um melhor desempenho no trabalho de 
criação das páginas web. Sendo assim, a criação de páginas web com o HTML 5 é uma 
forma de proporcionar acessibilidade a pessoas com deficiência física.

O Departamento  de  Governo  Eletrônico  do  Brasil,  em parceria com a  ONG 
Acessibilidade Brasil2,  elaboraram o  modelo  de  acessibilidade de  governo  eletrônico 
denominado  e-MAG,  com  a  ideia  de  facilitar  o  acesso  para  todas  as  pessoas  a 
informações e  serviços disponibilizados nos sites e portais do  governo e,  ao  mesmo 
tempo, garantir que o processo de acessibilidade dos sites do governo brasileiro seja 
conduzido de forma padronizada, de fácil implementação, coerente com as necessidades 
brasileiras e em conformidade com os padrões internacionais (e-MAG 2011). Os padrões 
de  acessibilidade  do  e-MAG  compreendem recomendações  ou  diretrizes  que  visam 
tornar  o  conteúdo  Web  acessível  a  todas  as  pessoas,  inclusive  às  pessoas  com 
deficiência,  destinando-se  aos  autores  de  páginas,  projetistas  de  sítios  e  aos 
desenvolvedores de ferramentas para criação de conteúdo.

Nesse contexto, o nosso trabalho consiste em atualizar o site de um órgão que 
realiza  o  vestibular  de  uma  universidade  federal  brasileira,  em especial  páginas  de 
visualização e de download de vídeos com conteúdo em LIBRAS do edital do vestibular, 
que permitem ao usuário assistir aos vídeos online e localmente. A atualização foi feita 
com os recursos oferecidos pela tecnologia do HTML 5 empregados na construção da 
página de download, que a partir da atualização, passa-se a ver os vídeos na própria 
página,  como  também  produzindo  um  novo  visual  para  a  página,  que  melhora  a 
visualização e a navegação, permitindo uma melhor localização do conteúdo. Através do 
modelo e-MAG, submetemos o site web em questão para certificarmos de que o mesmo 
está em conformidade com padrões aceitáveis de acessibilidade.

3. Sites web de Universidades Federais não priorizam a acessibilidade
O uso do computador e o uso da internet são um grande passo para inclusão de pessoas 
com deficiência, oferecendo possibilidades de independência e autonomia.  Em alguns 
casos, podemos ter pessoas com deficiência que podem se sentir incapacitadas de utilizar 
os  meios tecnológicos,  porém a tecnologia pode  trazer  novos meios de  vencer  essa 
barreira. Pessoas  com deficiência auditiva e  pessoas  com outros  tipos  de deficiência 
encontram vários obstáculos de acessibilidade que dificultam ou atrapalham a obtenção 
dos conteúdos que as páginas web transmitem.

Entendemos que priorizar acessibilidade não é somente deixar em primeira página 
conteúdos voltados a deficiente físicos, mas oferecer recursos que permitam ao usuário 
entender a mensagem que o ambiente repassa, quer seja na página inicial, quer seja nas 
demais páginas de um site.

Através  das  páginas  das  universidades  podemos  ter  muitas  informações 
diferentes. Ultimamente, concursos e vestibulares são os assuntos mais procurados, mas 
a grande questão é que algumas dessas páginas web onde estão inseridas as informações 
dos concursos e vestibulares não proporcionam uma interatividade com o público que 
possui deficiência física auditiva, por exemplo.

2 Disponível em http://www.acessobrasil.org.br.

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


Algumas universidades possuem páginas web acessíveis com vídeos, que é um 
dos meios interativos para pessoas surdas,  como exemplo a Universidade Federal de 
Santa Catarina, que possui o edital do vestibular em LIBRAS, a Universidade Federal da 
Grande Dourados do Mato Grosso do Sul, que adaptou a prova do vestibular em vídeo,  
e o site do Centro de Seleção que realiza o vestibular da Universidade Federal de Goiás, 
que também adaptou o edital do vestibular em LIBRAS apresentado em vídeos. 

Nesses exemplos citados a navegação até a página que contém os vídeos não é 
adaptadas a pessoas que necessitam de acessibilidade; o usuário portador de necessidade 
especial deve percorrer todo o site até as páginas com vídeos em LIBRAS. As páginas 
não demostram o uso de novos recursos que são apresentados dentro da tecnologia do 
HTML 5 que podem melhorar o acesso.

4. Reconstrução de site web com recursos de acessibilidade do HTML 5

A universidade federal brasileira em questão possui um órgão encarregado da realização 
de seus vestibulares e também de concursos públicos diversos. A Figura 1 demostra uma 
página criada para exibir um vídeo com a explicação de um item do edital em LIBRAS. 
Para a exibição deste vídeo, o  browser do usuário deve ter instalado  plugins e outros 
recursos  necessários  exigidos,  o  que  não  é  interessante  aos  usuários,  pois  traz  um 
desconforto na procura de  plugins ou programas para decodificação da página web, o 
que também não é bem visto pelos padrões e/ou recomendações que sugerem que a 
página acessível deve trazer todos os recursos já previstos para o usuário somente usar a 
página e poder ver o seu conteúdo de maneira prática e objetiva.

Figura 1 - Página do Edital em Libras com player para exibição online.

Já a Figura 2 mostra o conteúdo da página somente para download sem qualquer 
outra  interação com o usuário, o  que pode levá-lo a esquecer depois de baixados os 
vídeos. O usuário deixa de ter contato com a página web, passa a ver o conteúdo em sua 
máquina, deixando de lado outras informações que a página pode trazer; infelizmente, 
não  há  outros  recursos  que  o  mantenha  conectado.  Na  Figura  2  não  há  qualquer 
interação adicional de navegação pelo conteúdo em vídeo. 



Figura 2 - Página com vídeos do edital em LIBRAS para download.

As tecnologias empregadas na atualização da página são recursos que melhoram 
a  interação  do  usuário  à  página,  pois possibilita o  usuário  ver  na própria  página o  
conteúdo  dentro  da sua linguagem padrão  de comunicação.  Pessoas  com deficiência 
auditiva utilizam os olhos e mãos para comunicação, sendo através de vídeos e imagens a 
forma mais convencional para comunicação com esses usuários. 

Quando um usuário portador de necessidade especial, no exemplo que trazemos, 
pessoa  surda  encontra  uma  página  que  traz  na  sua  linguagem  o  conteúdo  e  as 
explicações de como navegar no site, este passa a ter uma melhor interatividade com a 
página web, neste caso, o acesso que ele faz ao site fica mais fácil de ser entendido e 
assim localizar com mais agilidade o conteúdo que procura.

Na  nova  versão  do  HTML há  possibilidades  de  utilizar  recursos  visuais  de 
maneira melhor, o que gera uma satisfação para quem faz a programação e construção 
da página. Os vídeos que são trabalhados na página podem ser implementados de forma 
mais rápida e fácil, e a partir disso pode-se construir uma página também fácil de ser 
usada e rápida para ser exibida independentemente de plataforma que o usuário utilizará, 
transformando a página básica em páginas mais interativas e acessíveis.

Durante a atualização da página foi utilizado o recurso de vídeos, que de acordo 
como o novo padrão HTML 5, é um dos recursos mais indicados para trabalhar em 
sistemas ou páginas web destinados aos portadores de deficiência auditiva. A tecnologia 
permite trabalhar melhor os vídeos. Também foi utilizado recursos de CSS (Cascading 
Style Sheets) que configuram o site em uma melhor apresentação visual, condicionando 
ao usuário a percepção da interatividade da página, como mostra a Figura 3. A seguir 
um exemplo do código utilizado na atualização da página:



<div id="conteiner-video">
   <div id="title">Da Abertura</div>
    <div id="video">
     <center>

<video id="watch-video" width="655" height="373" 
       controls="controls">

  <source src="video/1.Abertura.mp4" type="video/mp4" 
         accesskey="t"/>

  <source src="video/1.Abertura.webm" type="video/webm" 
         accesskey="t"/>

  <source src="video/1.Abertura.theora.ogv"type="video/ogv" 
         accesskey="t"/>

</video>
   </center>
</div>

Figura 3 - Página web adaptada à nova versão HTML 5.

A nova  página da  Figura  3  traz  maior  interatividade com o  usuário,  traz  a 
possibilidade de o usuário saber o que está acontecendo na página, traz informações do 
que ele pode encontrar. A nova página traz elementos que facilitam o usuário saber o 
que se passa com o conteúdo como: legendas de diferentes tipos ou formas, controles de 
vídeos, os vídeos sem necessidade da instalação de plug-ins e/ou codificadores de vídeos 
para  a  exibição.  Além disso,  a  listagem dos  vídeos  é  apresentada  de  melhor  forma, 
trazendo a interatividade do usuário com a página web, as letras, as fontes,  as cores 
usadas na criação, além do conforto de encontrar o que precisa neste único lugar. 

No exemplo que trazemos neste trabalho, o HTML 5 melhora as condições para 
deficientes  auditivos,  com uma melhor  disposição  do  conteúdo,  condicionando  uma 
visualização e entendimento de forma fácil os conteúdos postados nas páginas web



5. Considerações Finais e Trabalhos Futuros

Podemos utilizar de vários recursos que a internet traz para proporcionar a diferentes 
tipos de usuários uma melhor condição de uso das páginas web. Juntando as tecnologias 
direcionadas à internet para construção de sites e os padrões de acessibilidade, podemos 
criar meios interativos para todos os públicos ou ainda atualizar o que já temos para 
promover uma perfeita comunicação do ambiente e o usuário, seja ele deficiente ou não. 
Mostrando  que  os  sites  educacionais  podem  transformar  seus  conteúdos  e  a 
apresentação  dos  dados  para  promover  a  acessibilidade  de  uma  maneira  fácil  e 
tecnológica.

A página web objeto  de estudo  deste  trabalho foi implementada seguindo os 
padrões do  HTML 5 determinado pelo W3C e também os padrões mencionados no 
Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG),  obedecendo aos critérios 
que  são  apontados  no  modelo  versão  3.0  em relação  à  lógica  e  semântica,  leitura 
intuitiva,  títulos  descritivos  e  informativos  à  página,  links  claros  e  sucintos,  com 
fornecimento  alternativo  aos  textos  para  as  imagens  do  site  e  disponibilização  dos 
documentos em formatos acessíveis.

Como  ações  futuras,  o  trabalho realizado  será  submetido  para  avaliação  por 
pessoas com necessidades especiais – deficientes auditivos da universidade federal em 
questão e por outros da Associação de Surdos de uma cidade brasileira, no intuito de 
testar e verificar a página, se a mesma traz a interação e facilidade do entendimento do 
conteúdo da página web. 

Hudson (2012)  realizou uma pesquisa que envolveu a avaliação de sítios das 
Universidades  Brasileiras  com  melhor  colocação  no  Índice  Geral  dos  Cursos 
(IGC/INEP),  avaliado pelo Ministério da Educação em 2012 no Brasil. Utilizando o 
avaliador de acessibilidade "Da Silva" (DA SILVA, 2012), um avaliador de sítios web 
que detecta, a partir da análise do conteúdo do código HTML, se está ou não dentro do 
conjunto de regras de acessibilidade do WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 
e e-GOV, Hudson concluiu que todas as universidades da avaliação não obtiveram êxito 
na validação do  quesito  de  acessibilidade.  É  também ressaltado  que o  sítio  web da 
Universidade Federal de Santa Catarina é a mais próxima de ser acessível e ideal como 
referência aos demais sítios estudados.

Este trabalho também passará pelo avaliador de acessibilidade "Da Silva", dado 
que  é  uma  ferramenta  que  potencializa  profissionais  a  desenvolverem sites  para  a 
Internet acessíveis para uma maior gama de usuários.
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