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“Não temeis a grandeza; alguns nascem grandes, alguns 

conseguem grandeza, a alguns a grandeza lhes é imposta e a 

outros a grandeza lhes fica grande.” 

 

William Shakespeare  

  



  



RESUMO 

 

Discute-se a inclusão digital e social, proporciona-se acesso ao computador e 

a internet à pessoas que antes não o tinham, no entanto, essa inclusão ainda não 

atinge com a mesma força os portadores de deficiência visual. A internet pode 

oferecer a esse público, serviços antes inatingíveis, permitindo-os o acesso pleno à 

informação através da web.  

Este trabalho apresenta conceitos, técnicas e ferramentas de acessibilidade 

web disponíveis para desenvolvedores, além de diretrizes e entidades que 

padronizam e buscam a verdadeira inclusão digital a estas pessoas. É proposto, 

neste trabalho, um guia de desenvolvimento web que aborda os tópicos mais 

importantes para o desenvolvimento de sites acessíveis. O mesmo foi realizado por 

meio de entrevistas com deficientes visuais, levando em conta suas necessidades 

em termos de acesso a páginas da web.  

O guia proposto foi testado por um desenvolvedor web para a criação de um 

website. Esta página foi acessada por usuários com baixa visão e se demonstrou 

adequada para este público alvo.  

 

Palavras-chave: acessibilidade web, guia, diretrizes de acessibilidade web, 

padrões web, deficientes visuais, inclusão digital.  



  



ABSTRACT 

 

 

The digital and social inclusion has been discussed, providing access to the 

computer and the Internet to people who previously had not, however, this inclusion 

has not reached the same strength with the visually impaired. The internet can offer 

these services, previously unattainable, allowing them full access to information via 

the web. This paper presents available concepts, techniques and tools of web 

accessibility to developers, and guidelines and authorities that seek to standardize 

and a truly digital inclusion to these people. 

This paper proposes a guide to web development that addresses the most 

important topics to the development of sites. The same was done through interviews 

with visually impaired people, taking into account their needs in terms of access to 

web pages. 

The proposed guide was tested by a web developer to create a website. This 

page has been accessed by users with low vision and demonstrated to be 

appropriate for this audience. 

 

Keywords: web accessibility, guide, guidelines for web accessibility, web 

standards, visually impaired, digital inclusion. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

A rede mundial de computadores, web ou simplesmente internet, é uns dos 

maiores meios de comunicação da vida moderna. A sua popularização, através do 

barateamento de equipamentos e serviços de acesso, têm levado um maior número 

de pessoas a fazer uso dos recursos nela disponibilizados, proporcionando inúmeras 

facilidades e vantagens, desde lazer e entretenimento - como jogos, vídeos, redes 

sociais e músicas; pesquisas acadêmicas - através de artigos, livros eletrônicos, 

sites de busca e colaborativos; transações financeiras; conversas em tempo real; 

compra e venda de produtos; serviços públicos, entre muitos outros. Esses 

benefícios estão disponíveis para grande parte da população, no entanto, 

infelizmente não incluem a maioria dos portadores de deficiências visuais.  

Muitos países, inclusive o Brasil, tem criado leis de acessibilidade na web. Os 

primeiros países a idealizarem parâmetros de acessibilidade na internet foram os 

Estados Unidos, Canadá e Austrália, em 1997. Portugal foi o quarto país do Mundo 

a regulamentar leis sobre acessibilidade na internet na administração pública. 

Seguindo a iniciativa de Portugal, em junho de 2000, o Conselho Europeu estendeu 

a lei aos 15 países da União Europeia [1]. 

Em dois de dezembro de 2004, entrou em vigor no Brasil o decreto 5.296, que 

regulamenta as leis número 10.048 de oito de novembro de 2000, que prioriza o 

atendimento às pessoas com deficiências, idosos, gestantes e afins, e a lei 10.098 

de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para 
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a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida [2]. 

De acordo com dados do Censo de 2000 do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), existem 148 mil cegos no Brasil, sendo que 57 mil 

encontram-se no Nordeste [3]. Outro detalhe encontrado pelo censo é que mais de 

16 milhões de pessoas declararam ter algum tipo de dificuldade para enxergar. 

Através desses dados, estima-se que 2 milhões de pessoas tem baixa visão só no 

Brasil. Atualmente, estima-se que existam 180 milhões de deficientes visuais em 

todo o mundo, nos quais 45 milhões são cegas e 135 milhões apresentam algum 

tipo de deficiência visual, resultando em baixa visão [4]. 

Com um número tão elevado, e com políticas de inclusão digital cada vez 

mais difundidas, tem-se falado cada vez mais em acessibilidade na web. Deficientes 

visuais apresentam certas dificuldades ao acessar a web devido a grande maioria 

das páginas web (aqui também chamado de site, website ou simplesmente página) 

não serem projetadas e desenvolvidas para que o website seja acessível aos 

mesmos. Uma página que não contem os textos alternativos em imagens ou tabelas, 

pode passar despercebida pela maioria das pessoas, mas esses recursos são 

necessários para pessoas com necessidades particulares.  

Entre o grupo de pessoas com deficiências visuais encontram-se os 

daltônicos, cegos ou com baixa visão que necessitam de diferentes tipos de 

adaptações nas páginas da internet. 
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1.2 Questões norteadoras da pesquisa 

Atualmente na área de desenvolvimento de software para web, existem inúmeros 

profissionais sem qualquer conhecimento de como as pessoas com deficiências 

visuais acessam a internet, quais softwares elas utilizam, e suas necessidades. Eles 

desconhecem as técnicas padronizadas e aprimoradas para tornar um site 

acessível.  

 

1.3 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta proposta é elaborar um guia de apoio à desenvolvedores 

através dos resultados obtidos com a aplicação de uma entrevista e de estudos das 

diretrizes disponibilizados pela W3C, a fim de incentivar a acessibilidade na web 

para deficientes visuais com baixa visão, suprindo suas necessidades e carências. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

A fim de alcançar o objetivo geral, alguns itens específicos são necessários, tais 

quais: 

 Definir o que é acessibilidade web para portadores de deficiências 

visuais; 

 Elaborar e aplicar um questionário específico para o levantamento de 

informações sobre o acesso a internet por deficientes visuais com baixa 

visão; 
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 Identificar as principais barreiras encontradas por deficientes visuais 

em páginas não acessíveis através da aplicação da entrevista dirigida com o 

questionário; 

 Desenvolver um material, na forma de guia, que apresente o conceito 

de acessibilidade, bem como as principais técnicas e recomendações para o 

desenvolvimento de páginas web acessíveis, a fim de ser um guia para os 

profissionais desta área; 

 Possibilitar a um desenvolvedor o desenvolvimento de um website 

utilizando o guia proposto; 

 Testar e avaliar a eficácia do website desenvolvido seguindo as 

recomendações do guia proposto juntamente a deficientes visuais com baixa 

visão. 

 

 

1.4 Justificativa da Investigação 

Tarefas simples, tais como ligar o computador, abrir um browser e navegar na 

internet são facilmente realizadas por pessoas sem problemas visuais. Porém para 

os portadores de deficiências visuais esta é uma dificuldade comum, pois a maioria 

das páginas web não apresentam o adequado suporte à acessibilidade. 

Usuários com baixa visão necessitam da funcionalidade de alterar o tamanho 

das fontes nos sites, facilitando sua visualização e identificação. Para os daltônicos, 

modificar as cores de uma página web, a fim de um alto contraste. 
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É incontestável que na maioria dos sites, sejam governamentais ou 

comerciais, haja a ausência de mecanismos de acessibilidade para o público 

portador de deficiências visuais [5]. 

Com a crescente inclusão dos usuários com deficiências visuais ao meio 

eletrônico é necessário que os desenvolvedores web estejam preparados e 

encontrem subsídios para desenvolver suas páginas, visando à universalidade. 

Neste ponto é fundamental o conhecimento das necessidades e das metodologias 

que englobem e incluam os portadores de baixa visão, a fim de reduzir as 

discriminações, sem prejudicar as características gráficas ou as funcionalidades das 

páginas web. 

1.5 Organização do Trabalho 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: no Capítulo 1 foram 

apresentadas as questões que levam a realização da pesquisa, assim como os 

objetivos gerais e específicos. No Capítulo 2 serão abordados os termos 

acessibilidade e usabilidade e suas relações com as páginas web, assim como mitos 

e razões sobre acessibilidade na web, uso de tecnologias assistivas, entidades e 

organizações que tratam sobre o tema. O Capítulo 3 apresenta os materiais e 

métodos que foram empregados no levantamento de informações para a montagem 

do questionário de entrevista com os usuários com baixa visão. O Capítulo 4 

apresenta a aplicação do questionário de entrevista, abordando tópicos específicos 

que servirão de base para o desenvolvimento do guia de acessibilidade. Neste 

capítulo será ainda descrita a aplicação e compilação dos dados das entrevistas. O 

Capítulo 5 descreve o guia de desenvolvimento de páginas web acessíveis proposto 

neste trabalho. No Capítulo 6 descreve-se o desenvolvimento de um website 
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baseado no guia proposto, realizar-se-á uma nova avaliação com os usuários, 

observando seu desempenho e possíveis melhorias. Finalmente, no Capítulo 7, 

serão apresentadas as conclusões desta pesquisa e apontamentos para trabalhos 

futuros. No Apêndice são disponibilizados os materiais que  foram utilizados para  

aplicação das técnicas, como o questionário, que foi aplicado aos usuários com 

baixa visão. 

 Para maior legibilidade, trechos contendo códigos ou endereços para websites 

são grafados com a fonte Courier New na cor azul marinho e seus valores em 

vermelho. 



21 
 

  



22 
 

CAPÍTULO 2 

ACESSIBILIDADE WEB 

 

Para definirmos o conceito de acessibilidade web, é necessário que outros 

conceitos fortemente ligados a ela sejam bem compreendidos. Termos como design 

universal e tecnologias assistivas, são brevemente descritas promovendo uma visão 

geral de seus conceitos, assim como as diferenças e os elos de ligação de 

usabilidade e acessibilidade. São ainda apresentados e derrubados alguns dos 

mitos sobre a acessibilidade na web, razões pelas quais a adoção da acessibilidade 

na web é de suma importância. 

 

2.1 Acessibilidade e Usabilidade 

Muitos desenvolvedores não sabem, muitas vezes, as diferenças entre os 

conceitos de acessibilidade e usabilidade ou tem dúvidas sobre suas aplicações.  

Usabilidade normalmente se refere à simplicidade e facilidade com que uma 

interface, um programa de computador ou um website pode ser utilizado. Técnicas 

como testes de usabilidade (com uma amostra representativa) são orientados em 

torno de conseguir os melhores resultados com o mínimo de despesa [6].  

Tornar algo acessível, ou acessibilidade, é permitir ao maior número possível 

de pessoas o acesso ao uso de produtos, serviços e informação, tendo elas algum 

tipo de deficiência ou não. 

Já pela lei brasileira número 10.098, a acessibilidade é definida como sendo a 

possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, 
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dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes 

e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou 

com mobilidade reduzida. Refere-se a dois aspectos, que embora tenham 

características distintas, estão sujeitos a problemas semelhantes, no que diz 

respeito à existência de barreiras que são interpostas às pessoas com necessidades 

especiais: o espaço físico e o espaço digital [7]. 

Para o World Wide Web Consortium – W3C, um comitê formado por mais de 

500 empresas no qual ganhou reconhecimento internacional, “a acessibilidade diz 

respeito a locais, produtos, serviços ou informações efetivamente disponíveis ao 

maior número e variedade possível de pessoas (...)”. Isto requer a eliminação de 

barreiras arquitetônicas, a disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de 

equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação 

em formatos alternativos [8]. 

 

2.1.1 Acessibilidade web 

A web conta com grande variedade de aplicações que devem ser acessíveis 

às pessoas. Porém, muitos usuários, principalmente aqueles que possuem 

necessidades especiais, não estão satisfeitos por encontrarem frequentes 

problemas de acessibilidade referentes a comunicação e disponibilização da 

informação ao navegarem em páginas web. 

Com a popularização da internet, um maior número de usuários utilizam seus 

recursos para realizar atividades variadas como ler notícias, procurar informações, 

comércio, lazer e educação, tornando a vida mais fácil e dinâmica para a maioria 

das pessoas. Para as pessoas com necessidades especiais, a tecnologia 
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disponibilizada hoje pela internet torna atividades antes impossíveis, agora 

alcançáveis. 

Desenvolver páginas web acessíveis para qualquer pessoa, independente da 

deficiência apresentada, seja ela física, sensorial, cognitiva, ou motora é de suma 

importância tanto para aspectos sociais, jurídicos e econômicos. Acessibilidade web 

é para quem tem dificuldade de enxergar a tela, usar o mouse ou teclado, ler, ouvir, 

para quem usa um navegador diferente, um equipamento antigo ou moderno, tem 

uma conexão lenta com a internet, está em um ambiente ou situação que limita 

alguns dos seus sentidos ou movimentos, a acessibilidade web é universal. Para um 

desenvolvedor criar páginas web acessíveis, ele deverá respeitar uma série de 

diretrizes, a fim de torná-las acessíveis para todo um universo de usuários que 

necessitem fazer uso desses recursos, possuindo alguma deficiência ou não.  

As diretrizes estão relacionadas nas Recomendações de Acessibilidade para 

Conteúdo Web (Web Contents Accessibility Guidelines – WCAG), versões 1.0 e 2.01 

propostas pela W3C, e no Brasil, pode-se contar com o modelo de acessibilidade do 

governo eletrônico - e-MAG2, disponíveis nas versões 1, 2 e 33 [9]. 

As diretrizes propostas pelo W3C, fornecem uma listagem de todos os pontos 

de verificação previstos das diretrizes para acessibilidade, organizado por seu 

aspecto conceitual e servindo como um checklist4 para os desenvolvedores web. 

                                                           
1
 Disponível em http://www.ilearn.com.br/TR/WCAG20/ 

2
 Disponível em http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG/ 

3
 Disponível para download em http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/e-mag-3-0-consulta-

publica-versao-HTML/ 
4
 Disponível em http://www.w3.org/TR/WCAG10/full-checklist.html/ 
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As listagens podem ser usadas para revisões dos itens de acessibilidade em 

um documento. Para cada ponto de verificação é indicado se a condição foi 

satisfeita, se não foi ou se ela não se aplica. 

Cada ponto de verificação tem um nível de prioridade definido pelo grupo de 

trabalho e baseado no seu impacto sobre acessibilidade. Existem três níveis de 

prioridades que são listados abaixo [10]: 

 Prioridade 1: Pontos que os desenvolvedores web devem satisfazer 

inteiramente. Se não o fizerem, um ou mais grupos de usuários ficarão 

impossibilitados de acessar as informações contidas no documento. A 

satisfação dessa  prioridade é um requisito básico para que determinados 

grupos possam acessar documentos disponíveis na web; 

 Prioridade 2: Pontos que os desenvolvedores web deveriam satisfazer. 

Se não o fizerem um ou mais grupos de usuários terão dificuldades em 

acessar as informações contidas no documento. A satisfação dessa  

prioridade promoverá a remoção de barreiras significativas ao acesso a 

documentos disponíveis da web; 

 Prioridade 3: Pontos que os desenvolvedores web podem satisfazer. 

Se não o fizerem, um ou mais grupos poderão se deparar com algumas 

dificuldades em acessar informações contidas nos documentos. A satisfação 

dessa  prioridade irá melhorar o acesso a documentos armazenados na web. 

Alguns pontos de verificação especificam um nível de prioridade que poderá 

mudar sob determinadas condições. 

Atualmente as páginas web acessíveis podem contar com um logotipo na 

página inicial, conforme mostra a Figura 1: Logotipo de páginas web acessíveis. A 
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presença do logotipo não garante que a página seja 100% acessível, mas que os 

responsáveis por ela tenham aplicado alguma técnica no seu desenvolvimento no 

sentido de torná-la acessível. 

 

Figura 1: Logotipo de páginas web acessíveis. 

Através da acessibilidade as páginas carregariam em menos tempo - 

independente do tipo de conexão, pois as folhas de estilo estariam separadas do 

código HTML, estruturando melhor a página; aumentar-se-iam as possibilidades das 

mesmas serem encontradas por robôs de busca; tornar-se-iam mais fáceis e 

intuitivas suas navegações - independente das condições do usuário e, facilitar-se-

iam quando as páginas fossem carregadas por qualquer tipo de dispositivo móvel, 

como celulares, smartphones, tablets, entre outros [11]. 

A acessibilidade na web tende a aumentar sua importância com a 

conscientização das pessoas que a utilizam. Algumas empresas já tem a 

preocupação em possuir páginas web acessíveis para portadores de deficiências. 

Os custos para se desenvolver páginas web acessíveis são quase nulos se 

projetadas desde o início do planejamento do projeto. O problema está em tornar 

acessível, ou seja, transformar uma página já existente em acessível [12]. 
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2.1.2 Mitos sobre Acessibilidade Web 

Um mito é caracterizado por uma narrativa que é reproduzida (imitada) até se 

tornar coletiva. Em sua poética, Aristóteles nos diz que “O imitar é congênito no 

homem (sic) e os homens se comprazem no imitado”. 

Segundo Lêda Spelta (sem data) [13], “a verdade de um mito não é literal, é 

simbólica. É por este motivo que muitos o confundem com mentira, ilusão, lenda e 

fantasia. Eles são exatamente isto, se forem considerados no seu sentido literal.”. 

Spelta classificou os mitos na web em 7 principais, sendo eles: 

 Mito 1: “Acessibilidade web é só para deficientes visuais.” 

Pessoas completamente cegas ou com baixa visão são profundamente  

prejudicadas pela ausência de mecanismos de acessibilidade em páginas na 

web, pois, em grande parte das vezes, não há outra forma de obter uma 

informação desejada a não ser através da internet. No entanto, não são elas 

as únicas que necessitam de acessibilidade. Todo um universo de pessoas 

com alguma deficiência, ou com restrições aos equipamentos, necessitam 

de acessibilidade web. 

Geralmente vem à cabeça do desenvolvedor web, que criar um site 

atendendo a vários perfis de acessibilidade é trabalhoso, porém, quando 

uma diretriz de acessibilidade é seguida, vários tipos de necessidades 

estarão sendo atendidos simultaneamente.  

 Mito 2: “Na prática, o número de usuários beneficiados com a 

acessibilidade é relativamente muito pequeno.” 

http://acessodigital.net/
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Ao tornar uma página web acessível, um desenvolvedor, ou mesmo um 

stakeholder (pessoa, grupo ou entidade com legítimos interesses nas ações 

e no desempenho de uma organização) que solicita a acessibilidade em seu 

produto, atinge os usuários da internet que antes não podiam acessar devido 

às barreiras encontradas, como também está criando condições para que 

novas pessoas usem a internet, ou seja, está ampliando o mercado. Além 

disso, estará aumentando a visibilidade do site para os sites de busca, pois 

esses sites utilizam motores de busca que também só conseguem ler o que 

está em texto.  

 Mito 3: “Fazer um site acessível demora e custa caro.”  

Se um webdesigner se defrontar com uma página web pronta, e alterá-la a 

fim de torná-la acessível, certamente terá tempo e custo adicionais, no 

entanto o resultado ainda é válido. Em contra partida, ao se criar uma página 

web respeitando os aspectos de acessibilidade e priorizando as diretrizes 

propostas desde seu projeto até o final do seu desenvolvimento, o tempo de 

desenvolvimento dessas não será maior e os custos adicionais inexistentes. 

 Mito 4: “É melhor fazer uma página especial para os deficientes 

visuais.” 

Além de ser uma solução paliativa, os desenvolvedores web terão trabalho 

dobrado, para criação e a manutenção de duas páginas web. Provavelmente 

uma das páginas ficará com conteúdo desatualizado e geralmente com o 

conteúdo reduzido, limitando as informações e funcionalidades, ficando 

ainda limitada para outros tipos de deficiências e necessidades. 
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O grande temor dos desenvolvedores ao se tratar de páginas acessíveis é a 

parte funcional e estética. Com a criação e aprovação da Section 508 [14], 

as grandes empresas de software e tecnologia começaram a investir em 

acessibilidade. Hoje os recursos de acessibilidade que estão disponíveis aos 

desenvolvedores já permitem o desenvolvimento de páginas funcionais, 

acessíveis e bonitas esteticamente.  

 Mito 5: “Um site acessível a deficientes visuais não é bonito.” 

Os elementos visuais de uma página web, podem continuar esteticamente 

bonitos e funcionais sem atrapalhar o uso de pessoas com deficiências 

visuais, se o projeto for desenvolvido levando em conta diretrizes de 

acessibilidade em sua codificação e tiver uma arquitetura de informação bem 

projetada.  

Páginas web acessíveis à deficientes visuais podem ter imagens, fotos, 

vídeos, gráficos, tabelas entre outros. Observando os padrões de 

codificação e as diretrizes de acessibilidade, nenhuma delas proíbe esses 

elementos.  

 Mito 6: “Vamos por partes: primeiro fazemos o site, depois fazemos 

acessibilidade.” 

Quando se deixa a parte de acessibilidade para a posteridade, muito do que 

já foi desenvolvido terá que ser refeito, tendo como consequência custos 

adicionais ao projeto. Geralmente o primeiro projeto acessível demanda um 

tempo e um custo adicional devido ao treinamento e capacitação da equipe 

de desenvolvedores. No entanto, isto acontece apenas no primeiro projeto, 
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pois a equipe precisa familiarizar com os padrões de acessibilidade, e 

geralmente é um custo mínimo frente a ser um bom investimento em termos 

de ampliação do público alvo. 

 Mito 7: “A gente sabe o que é bom para o usuário.” 

Grande parte dos desenvolvedores acreditam estar cientes das 

necessidades dos usuários que acessarão suas páginas web, no entanto, as 

mesmas não podem ser tratadas como uma característica pontual, e sim 

como uma gama de particularidades de cada usuário. Ouvir, estudar e 

conhecer essas necessidades é primordial para criar um projeto robusto, 

inclusivo e funcional atendendo as necessidades e sendo menos passível de 

alterações para tentar incluir soluções de acessibilidade. 

 

2.1.3 Razões para Acessibilidade Web 

A consideração do termo acessibilidade não deve ser ditada por meras razões 

de solidariedade, mas, sobretudo, por uma concepção de sociedade onde todos 

deverão participar, com direito de igualdade, e de acordo com as suas 

características próprias. Assim, a acessibilidade surge como tributo imprescindível 

permitindo que todos possam desfrutar das mesmas oportunidades [15]. 

Muitos desenvolvedores ou projetistas web temem em ser mais complexo, 

demorado e caro ao pregar a acessibilidade, porem existem uma série de razões 

tanto para usuários como para os profissionais em adotá-la. 

Benefícios que a acessibilidade proporciona aos profissionais:  

 O custo para acessibilidade é mínimo se projetado desde o início do 

projeto; 
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 Agrega valor ao site, a acessibilidade é mais um atributo que facilita a 

venda [16]; 

 Maximiza a exposição do produto e serviço  [17]; 

 Mercado abrangente: segundo o censo de 2000 do IBGE, 14,5% da 

população brasileira apresenta alguma deficiência. 148 mil cegos e 2,4 

milhões de pessoas com baixa visão [3]; 

 Consumidores deficientes são assíduos e fiéis a sites acessíveis [18]; 

 Páginas acessíveis fornecem melhores resultados em mecanismos de 

busca e maior facilidade para o usuário encontrá-la; 

 Permitem o acesso por dispositivos móveis; 

 O projeto e implementação de websites acessíveis tornam-se mais 

viáveis e simples na medida em que instrumentos que definam parâmetros 

para a acessibilidade estejam disponíveis aos projetistas. 

 

Benefícios que a acessibilidade proporciona aos usuários:  

 O site torna um veículo de transposição de barreiras; 

 Promove independência e melhoria na qualidade de vida; 

 Sites acessíveis a deficientes são três vezes mais fáceis de serem 

utilizados por usuários sem deficiência (Nielsen, 2002) [19]; 

 Inclusão social e digital das pessoas com deficiência visual; 

 

2.2 Design Universal 

O conceito5 de design ou desenho universal foi definido pelo Centro para Design 

Universal (The Center for Universal Design) da Universidade Estadual da Carolina 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.design.ncsu.edu/cud/ 
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do Norte (North Caroline State University), dos Estados Unidos. O design universal 

pode ser compreendido como o design de ambientes e produtos que busca atender 

ao maior número de pessoas, sem a necessidade de adaptação ou a especialização 

para atender à um grupo específico de usuários. Esse conceito abrange várias áreas 

profissionais e acadêmicas, e recentemente passou a ser utilizado também na área 

de informática. O termo “[...] refere-se à tecnologia desenvolvida de maneira que 

seja flexível o suficiente para acomodar as diversas habilidades humanas sem 

sacrificar a estética, a eficácia, ou o custo” [20]. Na Europa o conceito de design 

universal é também conhecido como Design para todos (Design for all). O Design 

Universal e a Acessibilidade buscam na sua essência objetivos em comum, por isso, 

os seus principios básicos devem ser levados em consideração ao se pensar em 

acessibilidade. 

Ron Mace (década de 90) [21], definiu os princípios básicos do design universal 

como: 

 Uso equitativo: o produto do design deve ser útil e pode ser adquirido e 

utilizado por pessoas com habilidades diversas; 

 Flexibilidade no uso: o resultado do design deve suprir uma grande 

variedade de preferências e habilidades individuais; 

 Simples e intuitivo: o uso do design deve ser facilmente compreendido, 

independentemente da experiência, de habilidades linguísticas, do 

conhecimento anterior, ou do nível de concentração corrente de seus 

usuários; 
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 Informação perceptível: o produto do design deve apresentar 

efetivamente a informação necessária ao usuário, independentemente de 

suas habilidades sensoriais; 

 Tolerância ao erro: o produto do design deve minimizar os riscos e 

consequências adversas de ações não intencionais ou acidentais; 

 Baixo esforço físico: o produto do design deve ser aproveitado 

efetivamente, confortavelmente e com um mínimo de lassidão; 

 Abrangência: tamanho e espaço apropriados devem ser 

proporcionados aos usuários independentemente do tamanho do corpo 

(obesos, anões etc.), postura ou mobilidade para aproximação, alcance, 

manipulação e uso  (pessoas em cadeira de rodas, com carrinhos de bebê, 

bengalas etc.). 

Ao planejar e modelar um produto levando em consideração a 

universalidade e os conceitos de acessibilidade, torna-se seu uso mais fácil 

para qualquer pessoa, e tem como resultado uma maior aceitação do 

mesmo. Para Dias (2007, p. 104) [22], o design universal tem geralmente 

seu foco em dois aspectos principais:  

 Desenvolver produtos comerciais flexíveis o bastante para que sejam 

diretamente utilizados por pessoas com habilidades diversas e sob diversas 

circunstâncias, aplicando materiais, tecnologias e conhecimentos atuais; 

 Desenvolver produtos compatíveis com tecnologias assistivas que 

possam ser utilizados por aqueles que não sejam capazes de acessá-los e 

utilizá-los diretamente de maneira eficiente. 
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2.3 Tecnologias Assistivas 

São as tecnologias utilizadas por indivíduos com deficiências ou incapacidades 

de executarem tarefas comuns do dia-a-dia, a fim de desempenhar funções que 

poderiam ser difíceis ou impossíveis de serem executadas [23]. 

As tecnologias assistivas compreendem as próteses, órteses, cadeiras de rodas, 

máquinas de leitura, muletas, bengalas, etc. Na área tecnológica, existem outros 

exemplos: mouse especial, para os que possuem limitações nos membros; 

softwares sintetizadores de voz, que leem o conteúdo da tela através de uma voz 

gerada pelo computador para deficientes visuais; softwares que ampliam o conteúdo 

da tela para pessoas com baixa visão, TTY (telefone de texto), para deficientes 

auditivos e áudio produzido a partir de textos inseridos pelo usuário, conhecidos 

como TTS (text-to-speech) para portadores de problemas de fala são alguns 

exemplos. 

O desenvolvimento de tecnologias assistivas torna possível que cada vez um 

maior número pessoas com algum tipo de deficiência estejam mais capacitadas para 

acessar o conteúdo da internet. 

 

2.4 Entidades e Organizações 

2.4.1 Entidades e organizações responsáveis por diretrizes e estudos 

em acessibilidade 

Visando diminuir o problema da falta de acessibilidade nas páginas web, o W3C 

criou o WAI (Web Accessibility Initiative) [24]. Financiado por vários governos e 

empresas, tais como a Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos, o 

Departamento de Educação dos Estados Unidos, Comissão Europeia, Governo do 
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Canadá, IBM, Lotus e Microsoft, entre outras, o WAI contém um grupo de trabalho 

focado em criar diretrizes para garantir a acessibilidade do conteúdo da web à 

pessoas com necessidades especiais, ou que acessam a web em condições 

especiais de ambiente, equipamento, navegador e outras ferramentas web (W3C, 

2005). 

Atualmente, os desenvolvedores web utilizam cada vez mais scripts para criar 

controles de interface com os usuários que não podem ser criados apenas com o 

HTML. Esses scripts também são usados para atualizar seções de uma página. Os 

controles de interface com usuário e atualizações de conteúdo muitas vezes são 

inacessíveis para usuários com deficiência, especialmente aos que utilizam leitores 

de tela e os aos que não conseguem fazer uso do mouse. A fim de aumentar a 

acessibilidade do conteúdo dinâmico e componentes de interface desenvolvido com 

o uso desses scripts, tais como Ajax, JavaScript e tecnologias relacionadas junto ao 

HTML, o W3C criou um projeto de especificações técnicas denominado WAI-ARIA 

(Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications)[25]. Tais técnicas 

em sites são chamadas de aplicações ricas para internet. 

Além de organizações com foco técnico em elaboração de normas e 

diretrizes, há inúmeras outras entidades ao redor do mundo que têm por objetivo 

conscientizar, e disponibilizar normas e melhores práticas para um ambiente virtual 

mais inclusivo. Pode-se citar algumas dessas entidades brasileiras como páginas da 

web específicas, tais como: acesso digital6, acessibilidade legal7, bengala legal8, 

entre outras. 

 

                                                           
6
 Disponível em: http://acessodigital.net/ 

7
 Disponível em: http://www.acessibilidadelegal.com/ 

8
 Disponível em: http://www.bengalalegal.com/ 
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2.4.2 Entidades de apoio a deficientes visuais 

2.4.1.1 FCEE - Fundação Catarinense de Educação Especial 

A FCEE (Fundação Catarinense de Educação Especial), está localizada no 

município de São José, no estado de Santa Catarina e foi criada em 6 de maio de 

1962. A FCEE é uma instituição de caráter beneficente, instrutivo e científico, dotada 

de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, vinculada a 

Secretaria de Estado da Educação[26]. 

 

Figura 2: Logotipo da FCEE 

 

O trabalho realizado na FCEE busca a inclusão e valorização do conceito de 

cidadania, priorizando a melhoria da qualidade de vida para um número maior da 

população através de conquistas com seus projetos. Ao se tratar de deficiências, 

essas conquistas tratam não apenas a garantia de acesso, ou minimizar barreiras 

físicas, mas também de favorecer a utilização de serviços hoje já existentes na 

sociedade, maximizando suas funcionalidades, segurança e bem estar. 

 Segundo a FCEE, “o conhecimento científico e tecnológico da atualidade 

vem impulsionando o desenvolvimento de novos instrumentos, com o objetivo de 

ampliar e/ou restaurar a função humana, planejando ambientes menos restritivos 

que propiciem a participação de todos”.  
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A fundação disponibiliza recursos que visam minimizar as limitações dos 

usuários potencializando suas habilidades. Esses recursos, ou Tecnologias 

Assistivas ampliam ou restauram a funcionalidade dos deficientes visuais. 

Com objetivo de instrumentalizar as pessoas com deficiência e facilitar a 

expressão das suas capacidades funcionais a FCEE, desenvolve as seguintes 

ajudas técnicas: 

 Equipamentos e Acessórios Adaptados; 

 Transcrição Braille; 

 Materiais  Pedagógicos Adaptados; 

 Recursos Ópticos e não Ópticos; 

 Comunicação Alternativa. 

 

2.4.1.2 ACIC – Associação Catarinense para Integração do Cego 

Em meados da década de 70 foi criada a ACIC (Associação Catarinense para 

Integração do Cego), entidade que tem como filosofia a participação total de 

deficientes visuais.  A ACIC funciona hoje no seu endereço atual desde 1992, sendo 

que o prédio foi inaugurado em 1997. O terreno possui 300 mil m² e o projeto 

arquitetônico prevê 6000m² de área construída, sendo que atualmente o prédio já 

tem mais de 2000m². 
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Figura 3: Logotipo da ACIC 

 

A ACIC tem como missão: ”Promover a inclusão da pessoa cega, com baixa 

visão e outras deficiências associadas, contribuindo para sua efetiva participação na 

sociedade” e como visão: “Ser uma instituição de referência no apoio educativo, 

habilitação, reabilitação integral e profissionalização da pessoa cega, com baixa 

visão e outras deficiências associadas.” (ACIC, 2010) [27]. 

Seus projetos contam com:  

 Habilitação/Reabilitação Integral: atendimento em Orientação e 

Mobilidade, atendimento nas Atividades da Vida Diária. Aulas de sistema 

Braille (Escrita e Leitura/Simbologia Braille e Alfabetização Braille), escrita 

cursiva, Informática, ensino do sorobã, musicoterapia, artesanato e 

atividades físicas; 

 Atividades Físicas: atendimento na área de psicomotricidade e 

atividades desportivas; 

 Convivência: atividades grupais como caminhadas em trilhas 

ecológicas, acampamentos e acantonamentos, expressão corporal, além 

das atividades sociais; 
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 Outros Serviços: incentivo a seus alunos para iniciarem ou reiniciarem 

sua trajetória acadêmica, encaminhando-os para escolas comuns e 

promovendo sua acessibilidade aos materiais utilizados no ensino 

fundamental, médio e superior, quando necessário; 

 Profissionalização: orientação para o trabalho e também cursos 

profissionalizantes, compatíveis com o seu grau de escolaridade e/ou de seu 

interesse. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Uma boa definição e conhecer o público alvo é fundamental para o sucesso de 

qualquer empreendimento. Esse é o ponto de partida para as escolhas dos meios 

mais adequados, a fim de transmitir uma mensagem para esse público. Para 

conhecer um público alvo podem ser utilizadas várias técnicas, sendo uma das mais 

difundidas a entrevista através de um questionário.  

O questionário é parte de um projeto que possibilita ao pesquisador reunir 

informações que ele deseja atingir. Ele reflete as indagações e pressupostos do 

averigador, seu conteúdo deve ser bem elaborado e de fácil compreensão, a fim de 

atingir todas as vertentes do assunto que se quer conhecer. Um instrumento de 

coleta de informações falho, inevitavelmente levará o pesquisador a conduzir uma 

pesquisa desfalcada. 

Com base nos dados levantados pela entrevista, através de um questionário 

padrão e pré formulado, o pesquisador consegue compilar os resultados obtidos, 

transformando-os em informação útil e aplicá-la de forma incisiva e precisa. 

 

3.1 Público alvo 

O público alvo para a entrevista foi definido como: deficientes visuais com baixa 

visão que acessem páginas na internet com uma frequência mínima de uma vez por 

semana.  
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De acordo com a OMS, “a pessoa com baixa visão é aquela que apresenta, após 

tratamentos e/ou correção óptica, diminuição de sua função visual e tem valores de 

acuidade visual menor do que 0,3 a percepção de luz ou um campo visual menor do 

que 10 graus de seu ponto de fixação; porém usa ou é potencialmente capaz  de 

usar a visão para o planejamento e/ou execução de uma tarefa”. O uso dessa 

definição é justificado pelo fato de que a maior parte da população considerada cega 

tem, na verdade, baixa visão e é, em princípio, capaz de usar sua visão para 

realização de tarefas [28, 29, 30]. 

A CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde) em sua versão 10, classifica as condições de saúde como 

doenças, distúrbios, lesões, diagnósticos e suas etiologias. De acordo com a CID-10 

[31], define-se baixa visão ou visão subnormal quando o indivíduo apresenta 

acuidade visual corrigida no melhor olho menor que 0,3 e maior ou igual a 0,05 ou 

campo visual menor que 20 graus no melhor olho com a melhor correção óptica 

(graus 1 e 2 de comprometimento visual). 

A cegueira é definida na CID-10 quando a acuidade visual corrigida no melhor 

olho for menor que 0,05 (graus 3, 4 e 5) ou o indivíduo apresentar campo visual 

menor que 10 graus no melhor olho com a melhor correção óptica.  

Atualmente a OMS realiza discussões para o preparo da 11º Revisão da CID a 

ser publicada no ano de 2015.  A ênfase das discussões se dá a aspectos da 

funcionalidade e da qualidade de vida da pessoa com deficiência visual. A tabela 

abaixo mostra algumas orientações que serão possivelmente incorporadas à nova 

revisão [31]. 
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Acuidade visual com a  melhor 
correção visual  possível  

Graus de comprometimento 
visual 

Máxima menor que Mínima igual ou maior que 

2 

6/60 

1/10 (0.1) 

20/200 

3/60 

1/20 (0.05) 

20/400 

3 

3 3/60 

1/20 (0.05) 

20/400 

1/60* 

1/50 (0.02) 

5/300 (20/1200) 

4 

1/60* 

1/50 (0.02) 

5/300 (20/1200) 

Percepção de luz 

5 
Ausência da 

percepção de luz 
- 

9 
Indeterminado ou não 

especificado 
- 

Tabela 1 - Graus de comprometimento visual e valores de acuidade visual corrigida (OMS / 
CID-10) 

 

Segundo dados baseados na população mundial de 2002 disponibilizados pela 

OMS, estima-se que aproximadamente 161 milhões de pessoas possuam 

deficiência visual das quais 124 milhões teriam baixa visão e 37 milhões seriam 

cegas. De maneira geral, para cada pessoa cega há uma média de 3,7 pessoas com 

baixa visão, com variações regionais de 2,4 a 5,8. 

Em 2004, a OMS apresentou dados relativos à prevalência da deficiência visual 

no mundo. No Brasil, os dados de prevalência da deficiência visual são: cegueira na 

população menor de 15 anos de idade - 0,062%; cegueira na população entre 15 e 

49 anos - 0,15%; população com mais de 50 anos de idade -1,3%; prevalência de 
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cegueira na população geral de 0,3% e prevalência de baixa visão na população 

geral de 1,7%. 

 

3.2 Materiais de Apoio 

Dentre todas as pesquisas realizadas para a elaboração do questionário a ser 

utilizado neste trabalho, duas delas [32, 33] se destacaram por apresentarem 

questionários voltados ao tema de acessibilidade web, no qual algumas perguntas 

de ambos foram aprimoradas e utilizadas.  

Um dos questionários foi encontrado na dissertação de mestrado de um 

estudante da Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com o tema “A 

acessibilidade nos websites governamentais: um estudo de caso no site da 

Eletrobrás” [33]. Este questionário era destinado a usuários com alguma deficiência 

visual, e tinha a finalidade de relacionar o  perfil e dificuldades no acesso ao site da 

Eletrobrás proposto pelo autor. O mesmo buscou traçar o perfil do usuário, 

frequência, grau de habilidade no uso de computadores e internet, e as 

considerações sobre sua proposta de acessibilidade no website elaborado.  

Outro questionário, encontrado na página da brasilmedia, relatou a preferência 

dos usuários de leitores de tela [32]. Este contribuiu para as questões referentes as 

deficiências visuais dos usuários aproveitando-se a pergunta sobre a causa da 

deficiência e somando-se a esta, a questão sobre o grau da mesma (segundo o CID-

10) pelos usuários com baixa visão.   

 Outra fonte utilizada que serviu de insumo para a elaboração do questionário 

foi o vídeo educativo entitulado “Acessibilidade web: Custo ou benefício?”9 

                                                           
9
 Vídeo disponível para download em: http://acessodigital.net/video/video_acesso_digital.wmv 
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disponibilizado pelo grupo Acesso Digital [34], onde são tratadas a prática da 

navegação pela internet, utilização de leitores de tela, sites acessíveis e não 

acessíveis. 

3.3 Elaboração das questões 

As questões constantes no questionário (APÊNDICE C) foram divididas em 

seções com perguntas comuns entre elas, baseadas nos materiais de apoio. A 

estrutura do questionário desta pesquisa se apresenta na seguinte forma: 

 Perfil do Usuário: Seção que contém questões relativas ao perfil do 

usuário. Com o perfil do usuário, pode-se verificar a tendência do perfil de 

usuários com baixa visão que utilizam recursos da internet. Contém as 

seguintes questões: 

 Sexo; 

 Idade; 

 Escolaridade; 

 Situação Previdenciária. 

 Da deficiência do Usuário: Seção que contém questões relativas à 

causa da deficiência e o grau de deficiência apresentada (segundo CID-10). 

Com estas informações podem-se conhecer as necessidades do usuário, 

como uso de tecnologias assisitivas devido ao seu grau de deficiência e 

suas necessidades emergentes ao se avaliar a causa de sua deficiência. 

Aborda as seguintes questões: 

 Causas da deficiência; 

 Grau de deficiência apresentada. 
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 Do uso de Computadores e Internet: Busca a rotina de uso e 

dificuldades mais comuns na navegação. Esta seção aborda questões que 

se referem à: 

 Habilidade do usuário com o computador; 

 Frequência de uso da internet; 

 Locais onde geralmente acessa a internet; 

 Suas atividades mais constantes ao navegar na internet; 

 Uso de tecnologias assistivas; 

 Recursos e tecnologias utilizados que atrapalham a navegação; 

 Eficácia no uso; 

 Satisfação; 

 Dificuldades ao encontrar informações; 

 Falta de clareza, consistência e organização nas páginas.  

 Comentários: Este espaço foi destinado a observações em geral para 

os entrevistados, podendo comentar questões que não foram levantadas nos 

itens anteriores. 

Sabendo que as técnicas e diretrizes da W3C são extremamentes longas e 

complexas, fica difícil a leitura e entendimento do desenvolvedor, que normalmente 

tem prazos curtos para implementação de um projeto. Assim, o questionário foi de 

extrema importância para que o guia fosse elaborado com conteúdo organizado de 

maneira prática, rápida e direta, já que as questões tiveram como retorno a real 

necessidade em acessibilidade de páginas web dos deficientes visuais com baixa 

visão. 
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CAPÍTULO 4 

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

O objetivo da aplicação deste questionário é investigar o perfil de uso e de 

acesso as páginas da web pelos deficientes visuais com baixa visão, verificando 

suas dificuldades e obstáculos, o que fazer para facilitar e aprimorar o uso, e o seu 

grau de satisfação ao acessar as páginas acessíveis da web. 

A aplicação do questionário foi dificultada por não se encontrar deficientes 

visuais com baixa visão que façam uso da internet na FCEE, pois a grande maioria 

dos pacientes eram crianças em idade muito precoces ou idosos de pequenas 

cidades do interior que não fazem uso do computador. 

 

4.1 Entidade escolhida  

Para a entrevista com deficientes de baixa visão, a entidade escolhida foi a 

FCEE por trabalhar com deficientes visuais tanto em atendimento fisioterápico, 

psicológico, como no fornecimento de equipamentos que possibilitem uma maior 

facilidade de acesso, através do SUS (Sistema Único de Saúde). Essa entidade 

recebe um grande fluxo de deficientes visuais que se deslocam de todas as cidades 

do estado para serem avaliados por profissionais capacitados. Em 2009 foram 

atendidos aproximadamente 844 pacientes provenientes de todo o estado10. 

O contato com a fundação se deu através de ligações telefônicas, no qual um 

encontro foi previamente agendado com as fisioterapeutas responsáveis pelo Setor 

                                                           
10

 Dados disponíveis para download em 
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=452&Itemid=91 
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de Reabilitação Visual, do CAP (Centro de Apoio Pedagógico e Atendimento às 

Pessoas Deficientes Visuais). Nesse encontro com as fisioterapeutas foi definido, 

conjuntamente, qual seria o público alvo ideal para este trabalho. 

 

4.2 Dinâmica da entrevista 

O questionário foi aplicado a dezesseis deficientes visuais com baixa visão que 

acessam a internet. Parte das entrevistas foram realizadas na FCEE, onde após 

passarem por seus exames de reabilitação visual agendados pela fundação, foram 

encaminhados pelas fisioterapeutas da FCEE para que respondessem o 

questionário. Como grande parte dos pacientes da FCEE é composta por crianças 

em idade tenra ou não fazem uso de internet fugindo assim do público alvo definido, 

alguns contatos telefônicos e endereços de e-mail de pacientes foram 

disponibilizados para que a entrevista pudesse ter uma amostragem significativa, 

validando assim, os resultados obtidos. Assim sendo, parte das entrevistas foram 

realizadas pessoalmente, outras por contato telefônico e outras por formulário 

enviado por e-mail, todas as três formas de contato a entrevista teve o mesmo 

formato, contando com as mesmas questões e confidencialidade das informações. 

 

4.3 Resultados das entrevistas 

Os resultados do questionário aplicado são apresentados em forma de gráficos 

para que se possa ter uma melhor visualização da compilação dos dados. 

Para conhecer o perfil dos entrevistados a primeira pergunta foi sobre o sexo dos 

participantes, onde nove pessoas responderam que são mulheres e os restantes 
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homens. A seguir questionamos sobre a faixa etária, as respostas podem ser 

observadas no gráfico abaixo (Figura 4): 

 

Figura 4: Faixa Etária 

Conforme a Figura 4, o perfil de nossos usuários está entre 18 a 24 e 25 a 49 

anos. Essas faixas etárias foram consideradas adequadas para a pesquisa, pois há 

uma maior tendência que esses entrevistados tenham um nível mais aprofundado 

tanto no uso de computadores, como uma maior clareza nas limitações que 

encontram em suas atividades. 

Logo após perguntou-se sobre o grau de escolaridade, no qual a maioria possuía 

ensino médio completo ou superior incompleto, conforme mostra a Figura 5. 
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Figura 5: Escolaridade 

Sendo hoje a internet um dos maiores facilitadores de acesso à informação e 

meio complementar em instituições de ensino para suas atividades, pode-se inferir 

que os entrevistados acessam a internet, tanto para lazer quanto para suas 

atividades acadêmicas, através de ferramentas e portais educacionais, como o 

Moodle11, um software livre de apoio à aprendizagem. 

Para completar o perfil dos entrevistados, questionou-se a sua situação 

previdenciária, onde doze pessoas responderam que trabalham e o restante é 

dependente ou aposentado. A maioria dos ambientes de trabalho hoje, dispõem de 

terminais de computadores, onde inúmeras atividades são executadas, desde 

correio eletrônico à atividades administrativas. Os resultados podem ser observados 

na Figura 6. 

                                                           
11

 Acesso em: http://www.moodle.org.br 
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Figura 6: Situação Previdenciária 

Após traçado o perfil dos entrevistados, questionou-se sobre as suas 

deficiências apresentadas. A primeira pergunta foi em relação a sua causa, no qual 

quatorze pessoas responderam ser congênita e apenas duas falaram que adquiriram 

a baixa visão ao longo do tempo. O objetivo dessa questão foi verificar quais 

usuários faziam uso do computador normalmente antes de ter baixa visão, e tentar 

verificar qual o impacto que essa perda de visão causou no acesso. Os resultados 

podem ser vistos na Figura 7. 

 

Figura 7: Causa da Deficiência e Grau da Deficiência 
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A sexta pergunta é sobre o grau de deficiência dos usuários, seus resultados 

também podem ser observado na Figura 7. O objetivo desse questionamento é 

avaliar quantas pessoas tem baixa visão e relacionar suas dificuldades com o 

restante da pesquisa.  

A próxima pergunta é sobre as habilidades no uso do computador. O principal 

objetivo é conhecer qual o grau de conhecimento do uso do computador pelo 

entrevistado, tendo essa informação pode-se dar maior relevância aos resultados da 

pesquisa. A figura 8 mostra os resultados obtidos: 

 

Figura 8: Habilidades no uso do computador 

Pode-se observar que a maioria das pessoas tem um bom conhecimento no uso 

do computador. Sendo que apenas dois dos entrevistados se consideram iniciantes. 

Para fazer um relacionamento melhor com essa pergunta, foi questionada a 

frequência do uso da internet. Segue o gráfico das amostras abaixo (Figura 9):  
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Figura 9: Frequência no uso da internet 

A maior parte dos entrevistados da amostra faz uso dos recursos da internet com 

frequência. Com essa informação pode-se ter um universo maior das limitações e 

dificuldades encontradas. 

Para observar de que lugar a pessoa está acessando a internet, foi elaborada 

uma outra pergunta, sendo que mais da metade respondeu que a utiliza de casa. O 

gráfico abaixo mostra o resultado (figura 10): 

 

Figura 10: De qual local o usuário utiliza a internet 
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Questionou-se também o que o usuário costuma fazer ao acessar a web. A 

pesquisa ficou assim apresentada: a maioria utiliza para fazer a navegação do dia-a-

dia, tais quais: acessar e-mail, sites de relacionamento e outras funcionalidades, 

como pesquisas acadêmicas, leitura de livros e acesso a vídeos. Como os usuários 

responderam a mais de uma alternativa os resultados desse gráfico superam o 

montante de entrevistados. A análise pode ser feita da seguinte maneira: entre 16 os 

entrevistados 10 costumam acessar a internet para navegar em páginas, 12 dos 16 

entrevistados costumam acessar sites de relacionamento, 15 deles costumam 

também acessar suas contas de e-mail e 1 para outras atividades diversas. Os 

resultados são apresentados na Figura 11. 

 

Figura 11: O que o usuário costuma fazer ao acessar a internet 

Uma das perguntas mais importantes para a pesquisa foi se o usuário utiliza 

algum tipo de tecnologia assistiva. A maioria dos usuários que responderam “sim”, 

fazem o uso do zoom de tela do próprio navegador como auxílio para a navegação. 
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Alguns utilizam o ampliador de tela que o sistema operacional oferece e o restante 

usam leitores de tela. O gráfico da Figura 12 mostra os resultados: 

 

Figura 12: Utilização de tecnologia assistiva 

Outro questionamento com grande relevância é sobre o excesso de links e 

propagandas das páginas, onde quatorze dos entrevistados, como se pode ver na 

Figura 13, responderam que os mesmos atrapalham, inclusive alguns dos usuários 

comentaram que propaganda é necessária, porém em excesso prejudica em muito a 

navegação.  

Em procedência perguntou-se ao usuário se ele acredita que algumas 

tecnologias utilizadas para o desenvolvimento de páginas atrapalhavam o acesso, 

como por exemplo sites desenvolvidos utilizando alguma tecnologia dinâmica, como 

Flash ou vídeos. Treze pessoas afirmaram que sim. Alguns usuários afirmaram que 

sites desenvolvidos em flash prejudicavam por não permitir o uso de zoom do 

navegador, e que o leitor de tela não consegue ler nenhuma informação textual, pelo 

motivo dos mesmos serem feitos como imagem ou terem a fonte inacessível. Os 

resultados são apresentados na imagem abaixo (Figura 13): 
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Figura 13: Excesso de links, propaganda e tecnologias utilizadas nas páginas atrapalham o 

acesso? 

Foi questionado se o usuário conseguia fazer o que pretende ao acessar a 

internet. A maioria dos entrevistados respondeu que “sim”, porém os que 

responderam que “não”, comentaram que alguns sites possuem letras muito 

pequenas e isso acarretava em ficarem mais próximos da tela, causando incômodo 

na sua visão. Os resultados podem ser vistos na Figura 14. 

Logo após foi questionado o grau de satisfação do usuário, na questão de 

acessibilidade, em relação ao uso da internet em suas tarefas diárias. Metade dos 

entrevistados respondeu positivamente, como é mostrado na Figura 14. Em 

complemento desta pergunta, questionou-se sobre os obstáculos ao acessar a web. 

A metade que respondeu ter dificuldades, afirmaram sobre os links dúbios e a falta 

de organização dos conteúdos. Parte dos entrevistados informaram ainda, que 

necessitavam da ajuda de um “enxergante” – termo não constante no dicionário, 

porém muito utilizado em sites sobre acessibilidade e por deficientes visuais - para 
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localizar o que estava procurando no site. Outro fator comentado foi a falta de 

contraste, que faz com que o usuário deixe de acessar inúmeras páginas. 

  

Figura 14: Consegue fazer o que pretende, nível de satisfação, falta de clareza e consistência 
nas páginas. 

Por último, foi questionado sobre a clareza e organização dos conteúdos nas 

páginas web. As respostas foram unânimes, onde todos os usuários avaliados 

afirmaram e comentaram sobre a falta de estruturação de conteúdos, como pode ser 

observado na Figura 14. Parte das informações nesses sites passam despercebidas, 

decorrente da sua localização ou tamanho pequeno da fonte. Como exemplo, as 

enquetes que normalmente ficam localizadas num canto escondido da página sem 

destaque apropriado. Foi citado também, a precariedade em usabilidade dos 

provedores de serviços de e-mails. 

Alguns usuários entrevistados relataram a inexistência da barra de busca em 
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utilizam leitor de tela se queixam da falta das descrições das imagens, o que faz 

com que não haja sentido algum para eles sobre o que a imagem corresponde.  

 

4.4 Resultados obtidos com o questionário 

 

A partir dos dados levantados com o questionário, algumas questões 

auxiliaram na elaboração do guia, visto que a maioria das pessoas com baixa visão, 

utilizam a internet com certa frequência para atividades diversas. 

 Conforme mostram os resultados, metade dos entrevistados utilizam algum 

tipo de tecnologia assistiva, desse modo, é importante incluir no guia aspectos que 

dificultam a navegação, como por exemplo, a maioria das pessoas que utilizavam o 

zoom do próprio navegador para ampliar ou diminuir o conteúdo, reclamavam que o 

layout da página quebrava, ou não se tornava de fácil acesso por incluir a barra de 

rolagem horizontal e vertical na aplianção do conteúdo. Uma alternativa para 

resolver esse problema, é o uso de uma funcionalidade na tela que amplie somente 

a fonte da página, e não o layout inteiro, eliminando essas barras.  

É importante também fazer com que usuários que utilizem leitores de tela, 

consigam o máximo de aproveitamento ao navegar na página. Para isto orientações 

devem ser feitas ao desenvolvedor a fim de evitar tecnologias que prejudiquem o 

acesso, como é o caso de páginas construídas com tags incompletas, com flash, ou 

que possuam excesso de propaganda. 
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CAPÍTULO 5 

GUIA DE ACESSIBILIDADE WEB 

 

Segundo o dicionário Houaiss, um guia (também chamado de manual de 

instruções ou de uso) é “uma publicação contendo instruções, ensinamentos, 

conselhos de diversas naturezas; manual”, ou seja, um livro, folheto ou arquivo 

informático que ensina a operar um equipamento, um objeto, um software ou uma 

ferramenta. Na maioria das vezes o guia vem acompanhado de imagens, não só 

para ilustrá-lo mas também para ajudar na compreensão. Geralmente o guia é 

organizado em itens ou passos, que frequentemente são curtos e com poucos 

números, facilitando sua compreensão, porém podem ser apresentados com grande 

detalhamento em cada passo, acompanhados de imagens, diagramas, tabelas e 

outros vários detalhes que facilitem a compreensão do assunto abordado. 

O guia de desenvolvimento deste trabalho tem por objetivo auxiliar o 

desenvolvedor na implementação de páginas web auxiliando os deficientes visuais a 

superar as dificuldades e obstáculos que encontram ao acessar a internet no dia a 

dia. Seguir essas recomendações irá tornar o conteúdo acessível para um amplo 

grupo de pessoas com baixa visão e também fará com que o conteúdo da página 

web em que for aplicado fique mais acessível pelos usuários em geral. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folheto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equipamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferramenta
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5.1 Montagem do Guia 

O guia foi dividido em seções para facilitar sua organização e o fluxo de trabalho 

do desenvolvedor web. Tais seções foram elaboradas seguindo uma lógica que 

consiste de:  

 Introdução: apresenta uma breve introdução sobre acessibilidade web, 

a importância de sua aplicação no desenvolvimento de uma página, e dos 

objetivos do guia; 

 O que evitar: são apresentados e discutidos os erros mais comuns no 

desenvolvimento de um website que dificultam o acesso às funcionalidades 

e conteúdo da página; 

 Melhores práticas: apresentadas as melhores práticas que devem ser 

seguidas para que uma página se torne mais amigável e acessível para 

deficientes visuais com baixa visão; 

 Testes de acessibilidade: são sugeridos testes de acessibilidade nas 

páginas que estão sendo desenvolvidas; 

 Conclusão: conclusões sobre as sugestões das diretivas apresentadas; 

 Referências: referências de organizações e entidades que tratem da 

acessibilidade na web. 

 

5.2 Guia de Acessibilidade Web 

O guia elaborado neste trabalho estará disponível para a utilização de qualquer 

desenvolvedor web sobre as licenças da Creative Commons12, sendo respeitadas as 

restrições impostas pelos autores constantes no final do mesmo. O guia proposto 

pode ser observado a seguir: 
                                                           
12

 Acesso em: http://www.creativecommons.org.br/ 
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Guia de Desenvolvimento Web acessível 
Versão 1.0  22/maio/2011 

Krisley Kindermann e Thiago Ibagy 

UFSC - Brasil 

{ krisley22 , thiagoibagy} @gmail.com 

 

Introdução 

Atualmente existe uma série de diretrizes no escopo da deficiência visual que 

especificam questões de acessibilidade para páginas na internet, bem como 

diversas técnicas que devem ser aplicadas ao código das páginas web para 

possibilitar ou facilitar o acesso, a navegação e o entendimento do conteúdo. 

Para o desenvolvimento do guia foram utilizadas técnicas e padrões 

internacionais de qualidade estabelecidas pela W3C, fazendo com que o ambiente 

se torne íntegro em qualquer navegador e para qualquer usuário. Este guia traz 

vários avanços em design e acessibilidade, com a finalidade de tornar a navegação 

ainda mais objetiva. 

 

O que evitar  

Ao projetar e desenvolver uma página da internet acessível, o desenvolvedor 

web deve estar atento a uma série de “erros comuns” na construção de sites. Ao 

evitar esses procedimentos, abaixo listados, o desenvolvedor web estará com sua 

página mais próxima da realidade de acessibilidade.  

Os projetistas e desenvolvedores web devem evitar: 

 Imagens e vídeos com frases longas ou sem descrição no atributo alt 

(alternativo): esse atributo é o responsável por transmitir a informação que a 

imagem e/ou vídeo representa de forma textual á usuários que não podem 
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enxergar, sendo assim a informação contida nesse atributo deve ser curta e 

sucinta. A não apresentação dessa descrição acaba inviabilizando o acesso 

às pessoas cegas ou com baixa visão que utilizam leitores de tela ou que 

utilizem um browser com exibição de imagens desabilitadas. 

 

Figura 15: Imagem sem texto alternativo 

 

 Páginas com fontes de tamanho absoluto fixo: acabam inviabilizando a 

ampliação ou redução do texto nas páginas, dificultando o acesso a usuários 

com baixa visão. 

 Menus Interativos: alguns webdesigners costumam colocar no menu 

principal do site um botão para esconder e mostrar o menu. Este tipo de 

evento além de não ter utilidade alguma, pode vir a confundir e atrapalhar 

alguns usuários atrapalhando a acessibilidade. 

 Textos apresentados no formato de imagens: acabam não permitindo a 

quebra de linha quando são ampliados. 

 Páginas com layout inconsistente: tornam a navegação difícil quando 

são ampliadas. 

 Contraste indevido entre cores da fonte e fundo: cores ofuscantes 

acabam prejudicando usuários com deficiência cromática na visão, 

atrapalham o conteúdo e tornam vista cansada de usuários com ou sem baixa 

visão. 

 Movimento no conteúdo: além de ser difícil de ler o conteúdo, a 

intermitência acaba causando desvio de atenção aos usuários que tenham 

capacidade limitada de leitura. 
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 Listas marcadoras e de itens utilizando etiquetas inapropriadas de 

HTML: usuários de leitor de tela notarão os números em uma lista ordenada 

para navegação e contexto. Se os números não se referirem a uma hierarquia 

estrutural clara, os usuários se confundirão facilmente. 

 Excesso de anúncios e publicidade: o excesso de anúncios em 

websites tira o foco e confunde o usuário prejudicando a busca por 

informações. 

 

Figura 16: Excesso de anúncios e publicidade 

 

 Páginas com animações interativas: páginas criadas inteiramente ou 

parcialmente com scripts de animação interativas (tipo flash) além de forçar o 

usuário a instalar o programa de visualização (quando não instalado), não 

possibilitam que os leitores de tela leiam seu conteúdo, que as buscas para 

localizar o conteúdo não surtam efeito e geralmente não permitem que o 

usuário aplique um zoom in sem perder parte do conteúdo da animação. 
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Figura 17: Uso de Zoom in em Flash, perda de conteúdo 

 

Melhores Práticas 

A seguir, são apresentados recursos de acessibilidade web para tornar a 

navegação mais clara e objetiva. Alguns não são colocados como obrigatórias nos 

documentos de avaliação de acessibilidade web da W3C, mas são de extrema 

importância para auxílio aos usuários: 

Assegurar que texto e gráficos sejam compreensíveis se vistos sem cores  

Usuários daltônicos apresentam distúrbios na visão impedindo-os de perceber a 

diferença entre algumas cores. A dificuldade de distinguir entre o verde e o vermelho 

é a forma mais comum de daltonismo. Existem três variações do distúrbio:  

 Deuteranopia: dificuldade em enxergar as cores verdes; 

 Protanopia: dificuldade em enxergar as cores vermelhas; 

 Tritanopia: dificuldade em enxergar cores em azul, porém é mais rara 

de se encontrar. 
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A diretriz de número 2.1 do WCAG13 diz: “assegure-se de que toda informação 

comunicada com cores também esteja disponível sem cores”. Na prática isso quer 

dizer que a cor não deve ser a única forma de identificar elementos com significado 

no site, como por exemplo, links, menus, textos e etc., ou seja, tudo aquilo que o 

usuário precisa interagir de alguma maneira. Como exemplo pode-se citar as 

mensagens de erro em formulários com os seguintes dizeres: “os campos 

destacados em vermelho são obrigatórios”. Se o contorno em vermelho de um 

campo de formulário é a única forma de comunicar que um campo não foi 

preenchido, significa então que o formulário não é suficientemente acessível para 

pessoas com daltonismo. 

Para permitir uma melhor visualização do site e do seu conteúdo pelo visitante 

com problemas visuais e problemas de percepção de cores como o daltonismo, a 

página deve possuir uma versão visual que utilize cores em alto contraste podendo 

ser ativada por seus usuários. Para isto basta colocar no site botões para alterar 

para alto e baixo contraste. Os mesmos devem ser localizados na região superior 

direito da tela, logo acima do topo do menu, conforme destacado em vermelho na 

Figura 18.  

 

Figura 18: Em destaque, botões para controle de contraste de cor 

 

Contraste de imagens 

                                                           
13

 Disponível em: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/#gl-color 
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A diferença de contraste entre as cores de primeiro plano e de fundo usadas em 

qualquer imagem deve ser suficiente para que os usuários percebam corretamente a 

imagem ou texto, inclusive os usuários que tiverem deficiências de visão cromática, 

ou que usem uma tela em preto e branco. 

O ponto de verificação WAI 2.214 diz: “Certifique-se de que as combinações de 

cores de primeiro plano e de fundo forneçam contraste suficiente ao serem vistas 

por alguém que tenha deficiência de visão de cor ou vistas em tela em preto e 

branco”. 

Alguns usuários acham difícil ler conteúdo, reconhecer objetos ou selecionar 

itens de uma lista quando o item e o fundo tiverem tons similares, mesmo se as 

cores forem diferentes. Isto afeta particularmente os usuários mais velhos e os que 

têm alguma forma de cegueira cromática, pois estes não distinguem com facilidade 

a combinação de cores e tons. A Figura 19 mostra uma página que peca em 

questão de combinação de cores. 

 

Figura 19: Contraste nas cores 

 

Folhas de estilo (CSS) para controlar o layout e a apresentação 

                                                           
14

 Disponível em http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT-TECHS/#tech-color-contrast 
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As folhas de estilo são usadas para definir aspectos de apresentação de uma 

página web como tamanho, cores e tipo de fontes, cabeçalhos e hiperlinks, bem 

como o posicionamento de elementos na página. A folha de estilo separa a estrutura 

e a apresentação, gerando benefícios como melhor acessibilidade, manuseabilidade 

e portabilidade. Devem ser usadas o mais frequentemente possível ao invés de 

propriedades de elementos de codificação no HTML. 

Ponto de verificação WAI 3.315 define: “Usar folhas de estilo para controlar o 

layout e a apresentação”. Com as folhas de estilo a acessibilidade é melhorada, pois 

estas conteriam esquemas com fontes grandes ou cores diferentes para melhorar a 

legibilidade da página. 

 

Usar unidades relativas, e não absolutas  

A marcação HTML para elementos como texto, cabeçalhos e hiperlinks pode 

especificar atributos de apresentação como fontes, tamanhos e cores a serem 

usadas. Esses atributos podem ser especificados em unidades absolutas ou 

relativas. 

O ponto de verificação WAI 3.416 diz: “Usar unidades relativas em lugar de 

absolutas nos valores de atributos da linguagem de marcação e nos valores de 

propriedade da folha de estilo”. 

As unidades absolutas são valores fixos, como o tamanho de fonte de 12 pontos 

ou uma coluna de 800 pixels de largura. As unidades relativas definem o tamanho 

                                                           
15

 Disponível em http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT-TECHS/#tech-style-sheets 
16

 Disponível em http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT-TECHS/#tech-relative-units 
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em unidades de medida como EMs (unidade de largura relativa a um tamanho de 

fonte) ou porcentagens da largura total da janela do navegador. 

Ao se utilizar os valores relativos, os navegadores permitem que usuários 

redimensionem o texto. Assim a navegação pode ser dimensionada porque é usado 

texto HTML redimensionável. Se o tamanho da fonte for fixo, o usuário não poderá 

dimensioná-lo para facilitar a leitura, por exemplo. 

Uma maneira a mais de acessibilizar o site para usuários que tenham problema 

de visão são os chamados zoom para fontes, no qual a página deve apresentar 

botões de aumentar tamanho da fonte e diminuir tamanho da fonte. Os mesmos 

devem ser localizados na região superior direito da tela, logo acima do topo do 

menu, fazendo com que o usuário possa escolher os tamanhos de fonte, o mais 

conveniente para a sua leitura. Este recurso deve estar disponível em todas as 

páginas do site, geralmente usando-o como uma barra fixa, no menu, conforme 

mostra em vermelho na figura abaixo: 

 

Figura 20: Zoom de fontes 

 

Botões e teclas de acesso 

Um complemento para a barra de acessibilidade são os botões de acesso “ir 

para menu” e “ir para conteúdo”, mostrados na imagem abaixo, os quais são usados 

para que programas leitores de tela acessem mais facilmente a área onde fica a 

informação principal da página, permitindo assim seu acesso direto. 
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Figura 21: Botões de acesso 

  

Programas leitores de tela geralmente utilizam as teclas do teclado TAB e/ou 

setas para navegar no site, esses botões permitem um posicionamento rápido, sem 

ter que ler todo o conteúdo do cabeçalho, menus e qualquer outra informação que 

se repita sempre ao acessar uma página.  

É possível também, relacionar os botões de atalho por teclas de acesso, como 

por exemplo ao pressionar a tecla ALT do teclado seguido da letra correspondente 

do link, o leitor de tela deve mudar o foco automaticamente, garantindo um melhor 

acesso aos deficientes visuais. Tais teclas devem ser padronizadas seguindo o 

modelo abaixo:  

 Alt + M = Menu Principal 

 Alt + C = Conteúdo 

 Alt + T = Menu Topo 

 Alt + D = Coluna da direita 

 

Testes de Acessibilidade 

 

O foco principal do desenvolvimento de sites acessíveis é o acesso de pessoas 

com deficiência ao conteúdo de informação e serviços prestados em um site. Para 

se testar a acessibilidade de uma página web por completo, existem três passos: 

validação do código HTML/XHTML, analisador de contrastes de cores e o avaliador 

de acessibilidade em páginas web. 
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Validação do código HTML 

A primeira tarefa após concluir a construção de uma página web, é validar seu 

código HTML/XHTML. Atualmente existem também, ferramentas que validam o 

código CSS das folhas de estilo das páginas. Validar o código significa que o mesmo 

está escrito de acordo com o padrão, sem erros de sintaxe, como por exemplo o 

esquecimento de fechar uma tag HTML.  

A validação do código determinará como a página será “desenhada”, de que 

forma e em quanto tempo isso será feito nos diferentes navegadores e com que 

qualidade. Além disso, códigos validados significam também rapidez de 

interpretação desses códigos para navegadores ou tecnologias assistivas. Por 

exemplo, conexões lentas, discadas ou divididas por inúmeros usuários em rede, 

tecnologia assistiva, como leitores de tela, irão possuir um tempo de download das 

páginas web mais adequados. 

Para validar páginas HTML, o W3C disponibiliza o Markup Validation Service17 

que é uma ferramenta online, onde basta informar a URL, fazer upload do arquivo ou 

informar o código diretamente, para receber uma relação de possíveis erros, 

segundo a versão do HTML que esteja sendo utilizada na página. 

O W3C também disponibilizou com o mesmo objetivo o CSS Validator18 para 

validar uma folha de estilo CSS, porém esta validação só deve ser feita após a 

validação o código HTML da página.  

Analisador de contraste de cores 

                                                           
17

 Disponível em: http://validator.w3.org/ 
18

 Disponível em http://jigsaw.w3.org/CSS-validator/ 
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O Colour Contrast Analyser19 é uma ferramenta disponibilizada pela W3C a fim 

de verificar se determinada combinação de cores para o fundo e para o primeiro 

plano, oferece boas condições de visibilidade. Ela dispõe ainda de funcionalidades 

que fazem simulações de determinadas condições visuais tais como a cegueira 

cromática. 

De acordo com o W3C, a determinação da visibilidade de cores se baseia em 

dois conjuntos de algoritmos: Índice de contraste de luminosidade20 e Diferença de 

cor e de brilho21. 

Considera-se que duas cores oferecem boas condições de visibilidade se o valor 

que mede a diferença entre suas cores e a diferença entre seus brilhos forem 

maiores do que os de uma determinada faixa (W3C, 2005). 

A faixa sugerida pelo W3C é maior que 125 para a diferença de brilho e maior 

que 500 para a diferença na cor.  

O Analisador de Contraste de Cores é útil particularmente para determinar a 

legibilidade dos textos em uma página web, bem como a legibilidade de imagens 

utilizadas para representar textos. 

Avaliador de acessibilidade em páginas web 

Programas avaliadores de acessibilidade são softwares que detectam o código 

de uma página web e fazem uma análise do seu conteúdo, normalmente baseados 

na Iniciativa de Acessibilidade na Web do W3C. Dentro de um conjunto de regras, 

                                                           
19

 Disponível em http://www.w3.org/WAI/RC/tools/complete 
20

 Disponível em http://juicystudio.com/article/luminositycontrastratioalgorithm.php 
21

 Disponível em http://www.w3.org/TR/2000/WD-AERT-20000426#color-contrast 
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avaliam o nível de acessibilidade das páginas pesquisadas, produzindo relatórios 

detalhados seguindo os três níveis de prioridades. 

O primeiro avaliador de acessibilidade em português é chamado de “daSilva22”, 

é um programa de computador construído pela Acessibilidade Brasil23 destinado às 

pessoas que desenvolvem sites para a Internet e tenham a necessidade de torná-los 

acessíveis, no qual segue os princípios do W3C/WAI. Atualmente está previsto em 

duas versões: Desktop, para ser usado junto ao sistema operacional Windows®, e 

Web, no qual basta adicionar a url do site que deve ser testado. 

Ao adicionar à url do site, o software faz uma análise de seu conteúdo, 

verificando se está ou não dentro do conjunto de regras de acessibilidade do WCAG 

e e-GOV, acusando erros como, por exemplo, um hiperlink sem texto ou qualquer 

outro elemento fora das regras de acessibilidade. Após a avaliação da página, gera 

um relatório que está dividido nas três prioridades. 

O “daSilva” ajuda na construção e manutenção do site, assim como na 

avaliação de páginas. É, também, um recurso de orientação para os administradores 

de sites que querem facilitar o acesso à rede, em situações que exigem a criação de 

programas e informações flexíveis e meios que favoreçam o acesso intuitivo. 

O grupo do acessobrasil, em parceria com o departamento de governo 

eletrônico, construiu o ASES (Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios)24, 

no qual teve o objetivo principal de fornecer instrumentos que viabilizassem a 

adoção da acessibilidade pelos órgãos do governo. O ASES, distribuído 

                                                           
22

 Disponível em http://www.dasilva.org.br/ 
23

 Disponível em http://www.acessobrasil.org.br/ 
24

 Disponível em https://www.governoeletronico.gov.br/anexos/ases-1-0-2-versao-windows/view 
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gratuitamente sob licença LGPL (GNU Lesser General Public License), é uma 

ferramenta no qual permite avaliar, simular e corrigir a acessibilidade de páginas, e 

portais, sendo de grande valia para os desenvolvedores. Suas funcionalidades são 

listadas abaixo: 

 Avaliador de acessibilidade (e-MAG e WCAG); 

 Simulador de leitor de tela (tempo) e baixa visão (daltonismo, miopia, 

catarata); 

 Avaliador de HTML (4.01 e XHTML); 

 Ferramenta para selecionar o DocType, conteúdo alternativo, links 

redundantes, associador de rótulos, preenchimento de formulários e corretor 

de eventos; 

 Avaliador de CSS. 

 

Conclusões 

 

O guia apresentado visa ser uma fonte de motivação e conscientização a fim 

de incentivar a melhoria da acessibilidade e colaborar com um movimento de 

inovação rumo à construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Todos os 

modelos, conceitos, métodos, técnicas e ferramentas que foram mostrados nesse 

guia, comprovam que desenvolver sites acessíveis não gera custo e nem inviabiliza 

o projeto, e sim é uma realidade possível de ser alcançada. 

Uma página web projetada com acessibilidade, promove um ambiente fácil e 

amigável, sem que nenhum tipo de limitação seja imposto aos usuários que 

possuem algum tipo de deficiência visual. 
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5.3 Contribuições do Guia  

O presente guia contribui para a comunidade de desenvolvedores como 

facilitador compilando as principais técnicas e métodos para a acessibilidade na 

web. A grande maioria das informações hoje disponíveis através de diretrizes e 

normas tem seu conteúdo e leitura muitas vezes maçante, o que pode desistimular a 

busca por essas informações.  

O guia é organizado para ser prático e funcional incentivando o uso das 

principais recomendações indicadas em conteúdo propiciando assim a inclusão e 

desenvolvimento da acessibilidade nas páginas web. 
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CAPÍTULO 6 

DESENVOLVIMENTO DE UM WEBSITE 

ACESSÍVEL COM USO DO GUIA PROPOSTO 

 

Projetar e desenvolver uma página web demanda mais do que conhecimentos 

técnicos de tecnologia, arquitetura e estrutura de dados. Estar atento às normas e 

diretrizes disponíveis para que um projeto seja o mais eficaz em diversos pontos é 

primordial. Ao projetar uma página web, um webdesigner deve estar atento em 

atender um gama de pré-requisitos de acessibilidade.  

A página foi desenvolvida por um graduando do curso de Sistemas de 

Informação da Universidade Federal de Santa Catarina para o Centro Acadêmico do 

mesmo curso, e levou em conta as recomendações do guia elaborado neste 

trabalho juntamente com atividades acadêmicas ministradas no curso para torná-la 

acessível a deficientes visuais com baixa visão. 

 

6.1 Tecnologias utilizadas para o desenvolvimento da página 

A tecnologia utilizada para o desenvolvimento da página web foi o HTML 

(Hypertext Markup Language) na versão 5 (HTML5), e o CSS (Cascading Style 

Sheet) na versão 3 - também chamdo de CSS3, que embora sejam muito recentes, 

contribuem para uma maior simplicidade, acessibilidade e design nas páginas web. 

 



76 
 

6.1.1 HTML5 

Desenvolvido por Tim Berners-Lee, o HTML foi criado para ser uma 

linguagem independente de plataformas, browsers e outros meios de acesso, 

fazendo com que a informação publicada por um código HTML pudesse ser 

entendido universalmente por diversos meios com características diferentes, não 

importando o tamanho da tela, resolução, variação de cor ou por servir de 

dispositivos próprios para deficientes visuais e auditivos, dando a possibilidade para 

a reutilização dessa informação de acordo com as limitações de cada meio de 

acesso. 

A última versão estável da linguagem foi o HTML versão 4.0.1 (HTML4) 

aprovado em 1999, não dispondo de meios necessários para incorporar com 

sucesso recursos que permitam mais expressividade e controle multimídia, fazendo 

com que muitos sites dependessem de plugins para fornecer essa funcionalidade. 

Alguns exemplos utilizados são tecnologias como o Microsoft Silverlight, Adobe 

Flash, Sun JavaFX e Adobe Flex.  

O HTML4 não facilitava a manipulação dos elementos via Javascript ou CSS. 

Caso o desenvolvedor desejasse criar um sistema com a possibilidade de arrastar 

os elementos na tela, era necessário desenvolver um código muito grande em 

javascript, no qual muitas vezes não funcionavam em alguns navegadores. 

Atualmente um grupo do WHATWG  (Web Hypertext Application Technology 

Working Group), trabalha para trazer uma maior flexibilidade para a produção de 

websites e sistemas baseados na web. Esse grupo foi fundado por desenvolvedores 

de empresas como Mozilla, Apple e Opera em 2004 e seus intuitos eram de 

escrever uma nova versão para o HTML4, tendo como principal foco, melhorar a 
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interoperabilidade a fim de reduzir os custos de sites e aplicações web. Para isto foi 

introduzido um conjunto de novos elementos a fim de facilitar a estruturação e o 

desenvolvimento [36]. 

A proposta do HTML5 é simplificar a navegabilidade do usuário, proporcionar 

páginas mais leves, dinâmicas e seguras, com recursos sem a necessidade de 

plugins instalados. Sua especificação objetiva maior compatibilidade e transparência 

aos usuários em tarefas como a exibição de vídeos via internet, o uso offline de 

aplicações web, exibição de gráficos interativos e indexação mais eficiente em 

mecanismos de busca, além de facilitar a compreensão e manutenção do código por 

parte dos desenvolvedores [36]. 

Quanto à questão da acessibilidade, o HTML5 tem elementos que visam 

conter as definições corretas de cada seção de um site, como por exemplo, 

cabeçalho, rodapé, barra lateral e menu de navegação, influenciando assim a forma 

como os leitores de tela irão se comportar ao acessar a página. O leitor 

automatizado poderá indicar ou pular o conteúdo da barra lateral, por exemplo, se 

nesse caso o usuário queria ler diretamente o conteúdo, mesmo que essa barra 

lateral esteja entre o cabeçalho do que é apresentado e o conteúdo, facilitando o 

meio de navegação. Entre os novos elementos de estrutura de uma página 

destacam-se: 

 <header> - cabeçalho da página ou de uma seção;  

 <section> - cada seção do conteúdo; 

 <article> - um item do conteúdo dentro da página ou da seção; 

 <footer> - o rodapé da página ou de uma seção; 
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 <nav> - o conjunto de links que formam a navegação, seja o menu 

principal do site ou links relacionados ao conteúdo da página; 

 <aside> - conteúdo relacionado ao artigo (como arquivos e posts 

relacionados em um blog, por exemplo). 

Uma melhor visualização dessa estrutura pode ser observada na Figura 22. 

 

Figura 22: Elementos de Estrutura HTML5 

Além disso existe os elementos que são responsáveis por estruturar os 

conteúdos do site, dentre eles destacam-se: 

 <figure> - usado para associar uma legenda a uma imagem, vídeo, 

arquivo de áudio, objeto ou iframe; 

 <canvas> - através de uma API gráfica, irá renderizar imagens 2D 

dinâmicas que poderão ser usadas em jogos, gráficos, etc; 
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 <audio> e <video> - usados para streaming (transmissão pela 

internet) de áudio e vídeo. É uma tentativa de criar um padrão em todos os 

navegadores como acontece hoje com as imagens; 

 <dialog> - junto com as tags <dt> e <dd> será usado para formatar 

um diálogo; 

 <time> - representa data e/ou hora; 

 <meter> - usada para representar medidas, que podem ser de 

distância, de armazenagem em disco, etc; 

 <command> - Um botão, um radiobutton ou checkbox; 

 <details> - Descreve detalhes de um documento ou partes; 

 <summary> - Um caption ou sumário, dentro da tag <details>; 

 <hgroup> - Usado em uma seção de títulos, usando <h1> para <h6>, 

onde o maior é o título principal da seção, e os outros são sub-títulos; 

 <mark> - Destacar um texto; 

 <progress> - Progresso de uma tarefa. 

 

6.1.2 CSS3 

Linguagem utilizada para definir o estilo ou a aparência das páginas web, 

escritas com HTML ou XML (Extensible Markup Language). O CSS foi criado para 

separar o conteúdo da forma, permitindo aos webdesigner manter um controle mais 

preciso sobre a aparência das páginas. 

A versão 1.0 do CSS continha muitas utilidades para aplicar estilos às páginas 

web, porém muitos desenvolvedores ainda continuavam utilizando outros meios para 

conseguir efeitos tão comuns ou tão desejados, como as bordas arredondadas ou a 

sombra de elementos na página [37]. 
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O CSS na versão 2.0 permitia uma especificação mais precisa nos elementos do 

CSS 1.0, porém somente na versão 3, com a incorporação de novos mecanismos 

para manter um maior controle de estilo nos elementos das páginas, eliminando o 

uso de técnicas que complicam o código dos websites. 

 

6.2 Desenvolvimento da página web utilizando o Guia de Acessibilidade 

Web proposto 

O guia proposto neste trabalho foi apresentado a um graduando de sistemas de 

informação que estava iniciando o protótipo da página do CASIN, Centro Acadêmico 

do curso de Sistemas de Informação, como atividade extra curricular e curricular de 

algumas disciplinas. O objetivo desde o início de seu planejamento, era que o site 

fosse desenvolvido usando algum ou todos os itens mostrados em “melhores 

práticas” do guia, e que os itens do tópico “o que evitar” fossem cumpridos, 

garantindo assim a acessibilidade da página. Também como meta, o site deveria 

passar no validador de código disponibilizado pelo W3C, e que obtivesse um número 

de erros mínimos no avaliador de acessibilidade “daSilva”. 

Sendo assim, na discussão inicial do esboço do projeto, optou-se pelo uso da 

barra de acessibilidade com todos os itens apresentado no documento, a utilização 

de unidades relativas em texto, e o uso de folhas de estilos, somados às 

funcionalidades levantadas e desejadas pelo projetista, como o uso da tecnologia 

HTML na versão 5. 

Durante o desenvolvimento do site, conforme o esboço do protótipo (Figura 24), 

no canto direito do início da página, logo após a logo do site, foi adicionado cada 

item da barra de acessibilidade, com as seguintes funções: “Ir para o menu”, “Ir para 
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conteúdo”, “Diminuir fonte da letra”, “Fonte de letra tamanho padrão”, “Aumentar 

fonte da letra”, “Mudar site para alto contraste” e “Site com cores normais”. Uma 

ilustração da barra de acessibilidade do site pode ser observada abaixo (Figura 23). 

 

Figura 23: Barra de Acessibilidade do Site do Casin 

 

Ao clicar no botão “Ir para menu”, o foco do site vai para o primeiro item de menu 

existente. O mesmo acontece com o botão “Ir para conteúdo”, no qual o foco vai 

para o conteúdo central da página em contexto. Além disso, esses botões da barra 

de acessibilidade foram relacionados com as teclas de acesso sugeridas no 

documento.  

Os textos foram colocados respeitando as novas definições das tags HTML5 

específicas para texto, não usando imagens para esse fim, no qual foi utilizado a 

unidade relativa EM para o tamanho da fonte de cada um em sua folha de estilo, que 

pode ser observado a seguir: 

body { font-size:0.9em; } 

Decidiu-se que a página não teria propaganda e qualquer atributo em flash, 

evitando assim, que a publicidade atrapalhasse no visual do site, e que qualquer 

recurso ficasse inacessível com o uso do flash. Além do mais, evitou-se o uso de 

cores em verde e vermelho conforme sugere o guia proposto.  
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Figura 24: Página inicial do Casin 

 

A funcionalidade da página “Mudar site para alto contraste” foi desenvolvida 

conforme sugerido no item de melhores práticas do guia utilizando as cores em alto 

contraste que pode ser visto na Figura 25. Para desenvolver essa funcionalidade foi 

feita uma folha de estilo separada da original, porém mudando todas as suas cores. 

Caso o usuário tenha interesse em voltar para a página nas cores padrões o botão 

“Site com cores normais” tem essa tarefa.  
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Figura 25: Site Casin em alto contraste 

Após o desenvolvimento da página, foi revisado e certificado que os atributos alt 

de cada imagem estavam preenchidos sucinta e corretamente com o que a figura 

correspondia, um exemplo de como esse campo deve ficar pode ser observado 

destacado em vermelho na Figura 26. 

 

Figura 26: Texto alternativo à Imagem 

 

O site completo do CASIN pode ser visualizado no seguinte endereço: 

http://wwwexe.inf.ufsc.br/~casin/site/views/, sendo que algumas de 

suas páginas e conteúdos ainda estão em desenvolvimento (até a presente data).  

O próximo passo foi validar o código desenvolvido utilizando o validador 

disponibilizado pelo W3C, apresentado no guia. Ao testarmos a url no site do 

validador, obtivemos a seguinte resposta: “Parabéns, o documento localizado em 
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<http://wwwexe.inf.ufsc.br/~casin/site/views/> foi checado com 

sucesso no HTML5. Isso significa que o recurso em questão se identificou como 

HTML5 e que conseguiu-se uma validação formal do mesmo. As implementações 

analisadas foram feitas baseados em um validador de HTML5”. O resultado do 

validador pode ser visto no link 

http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwwwexe.inf.ufsc

.br%2F~casin%2Fsite%2Fviews%2F;ss=1;st=1;outline=1;No200=1;ver

bose=1 e na Figura 27. 

 

Figura 27: Validador de código do W3C 

 

O campo resultado (“Result”) da figura acima indica que o site passou no 

teste, porém tem um aviso de que a página testada usou um validador de código 

experimental em HTML5, solicitando ao programador que caso encontre algum 

eventual erro de validação que o reporte para a W3C. 

Em seguida, a avaliação da acessibilidade da página deve ser feita usando o 

site “daSilva”, sugerido no guia. Ao colocar a url da página desenvolvida no 

avaliador, foi selecionada a opção tipo de avaliação segundo as regras da WCAG na 

sua versão 1, no qual inclui a avaliação de acessibilidade em HTML5, e 

posteriormente as regras da e-GOV. Todas as prioridades foram selecionadas para 
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serem avaliadas também. Sendo assim as avaliações não encontraram erro algum 

em nenhuma prioridade após o mesmo ter sido avaliado, conforme mostra a Figura 

28. 

 

Figura 28: Avaliador de Acessibilidade "daSilva" com as regras WCAG 1 

 

Após todo o processo de esboço do protótipo, desenvolvimento da página, 

validação de código e avaliação de acessibilidade, pode-se adicionar ao site do 

CASIN, o logotipo de página web acessível, e os selos de site com código válido, e 

de site acessível, disponibilizados pelo W3C e “daSilva” respectivamente. Sendo 

assim, no rodapé da página do CASIN, esses três itens foram colocados, como se 

pode observar na Figura 29. 

 

Figura 29: Site do Casin com selos de acessibilidade 
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6.3 Teste de uso com usuários com baixa visão 

Após a página do CASIN ser desenvolvida utilizando o guia proposto, a mesma 

foi submetida a um teste de uso com dois usuários que apresentam deficiências 

visuais.  

Um dos usuários, aqui chamado de usuário 1, tem baixa visão grave e o outro 

usuário, chamado aqui de usuário 2, tem baixa visão combinada com daltonismo. 

Ao ser apresentada a página para o usuário 1, foi solicitado ao mesmo que 

navegasse pelo site sem utilizar os recursos da barra de acessibilidade, que 

estavam ocultos ao usuário. Ao navegar pelas páginas do site percebeu-se que o 

usuário forçava a visão para tentar ler o conteúdo e se aproximava muito da tela, o 

que causava desconforto tanto pela postura curvada para frente quanto aos olhos, 

devido à claridade muito próxima, além de restringir a visão para pontos específicos 

da página. O usuário fez uso então do zoom do navegador, o que ampliou a página 

inteira, possibilitando letras maiores, porém, como todo o conteúdo ficou maior o 

usuário perdeu a noção de layout e de conteúdo da página, tendo que utilizar as 

barras de rolagem vertical e horizontal para navegação, o que prejudicou a sua 

navegação. Em seguida, foi exibida a barra de acessibilidade na página e o usuário 

1 fez uma nova tentativa de acessar as informações da página, dessa vez fazendo 

uso dos recursos disponibilizados.  

O usuário encontrou facilmente a barra de acessibilidade e clicou no “A+” até que 

o tamanho da fonte se adequasse as suas necessidades e então navegou pela 

página sem dificuldades. O usuário 1 salientou que se as páginas oferecessem esse 

recurso facilitaria o seu acesso aos conteúdos disponibilizados, mantendo um layout 

agradável e uma boa navegabilidade. 
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O próximo teste de uso se deu com o usuário 2 e seguiu a mesma mecânica do 

teste com o primeiro usuário: primeiro navegou pela página sem os recursos da 

barra de acessibilidade e em seguida, com a barra disponível. O usuário 2 teve as 

dificuldades semelhantes do usuário 1, porém com o agravante de ser daltônico, 

muito embora a página tenha sido desenvolvida com cores que não prejudicam os 

daltônicos. O usuário fez uso do recurso de zoom disponível no navegador, e se 

manteve próximo da tela para poder navegar. Ao ser exibida a barra de 

acessibilidade, o usuário afirmou que já havia acessado páginas que possuía a barra 

de acessibilidade e achava um recurso pertinente para sua navegação tranquila. O 

usuário comentou ainda da importância que outros softwares como os de mensagem 

instantânea de disponibilizarem algum recurso de acessibilidade (além dos 

disponíveis no sistema operacional). O usuário 2 fez uso do recurso de aumentar 

fonte e de alto contraste, e descreveu que a página com alto contraste lhe era mais 

agradável, pois a cores ficavam mais destacadas e não cansava-lhe tanto a vista. 

Ambos os usuários afirmaram que o uso da barra de acessibilidade facilitou sua 

navegação, sem prejudicar itens como layout e navegabilidade. 

 

6.4 Considerações sobre o resultado do teste de uso 

Ao fazer o teste de uso com os usuários, percebeu-se que os usuários tentam 

fazer uso dos recursos que lhes é disponibilizado, tanto pelo navegador quanto pelo 

sistema operacional utilizado, além de tecnologias assistivas – quando o usuário as 

tem. Porém, grande parte das páginas perde em layout e até mesmo 

funcionalidades, deixando muitas vezes o usuário confuso em busca de uma 

informação pela ampliação total da tela, fazendo com que  os mesmos tenham que 
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usar as barras de rolagem, e percam uma noção do conteúdo disponível. Ao se 

disponibilizar uma página acessível, com um código limpo, organizado, preparado 

para tecnologias assistivas e com uma barra de acessibilidade, os usuários que tem 

necessidades especiais conseguem acessar as informações que buscam com maior 

facilidade e mantendo recursos de layout praticamente inalterados. 
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CAPÍTULO 7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1 Conclusões 

A acessibilidade além de ser um recurso de inclusão fundamental, atualmente 

é um exercício de cidadania e respeito às pessoas. Acessibilizar algo, desde um 

acesso à uma calçada, um automóvel até uma página web permite que as pessoas 

possam viver um vida mais tranquila, sem depender de ajuda de outros para 

executar suas atividades diárias e terem uma qualidade de vida melhorada. 

Este trabalho de conclusão de curso nos trouxe um enorme conhecimento na 

área de acessibilidade web. Como este assunto não foi abordado nas disciplinas que 

cursamos, encontramos uma dificuldade inicial em entender os conceitos 

relacionados. Seria interessante que este assunto fizesse parte de algumas 

disciplinas, como por exemplo, “Engenharia de Usabilidade” e “Programação Web”. 

Por outro lado, muitas disciplinas cursadas ao longo dos anos na faculdade nos 

forneceram o aporte necessário para a realização dessa pesquisa, a saber: 

disciplinas de programação, “Engenharia de Usabilidade” e “Informática e 

Sociedade”.  Assim essa pesquisa foi conquistada com intensa dedicação, vontade e 

necessidade de aprender sobre a inclusão digital universal. 

Definimos os conceitos de acessibilidade web e seus impactos, tanto por sua 

utilização quanto por sua falta, para deficientes visuais com baixa visão. 

Apresentamos ainda os principais obstáculos encontrados em páginas web não 

acessíveis através de entrevistas dirigidas, o que nos auxiliou na criação do guia de 

desenvolvimento web apresentado. 
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 Ao iniciarmos este trabalho sem o devido entendimento das etapas e 

dificuldades que deveríamos enfrentar ao longo do desenvolvimento deste projeto 

não nos deixamos abater. Com perseverança e determinação, conseguimos superar 

todos os obstáculos vivenciados no decorrer desta proposta.  Ter a oportunidade de 

conscientizar e disponibilizar ferramentas para que a acessibilidade seja aplicada 

nos dá um sentimento de dever de cidadão realizado. 

 

7.2 Trabalhos Futuros 

A pesquisa descrita neste documentos nos possibilitou estudar alguns aspectos 

relacionados à acessibilidade web. Entretanto, outros aspectos ainda suscintam 

pesquisas, entre os quais: 

 Análisar e criar um guia que facilite a compreensão  para o projeto e o 

desenvolvimento de páginas acessíveis para usuários com deficiências 

visuais severas, como cegueira. Este guia facilitaria o acesso ao 

desenvolvimento correto para leitores de telas e outras tecnologias 

assistivas; 

 Criar guias de acessibilidade web que atendam outros tipos de 

deficiências que não apenas visuais, tais como deficiências motoras, 

auditivas e intelectuais, tornando o ambiente mais inclusivo e amigável; 

 Incorporar a modelagem de acessibilidade web nas técnicas de 

engenharia de software; 

 Realizar mais testes de forma a aperfeiçoar a proposta; 

 Estimular estudos no sentido de adaptação a outras deficiências de 

forma a se aproximar mais dos “princípios básicos do design universal”; 
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 Vislumbrar a possibilidade de outros projetos na área que favoreçam a 

maior empregabilidade das pessoas com deficiência por meio da inclusão 

digital. 
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APÊNDICE 

Apêndice A – Carta à Fundação Catarinense de Educação Especial 

 

Figura 30. Página 1 da Carta à Fundação Catarinense de Educação Especial 
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Figura 31. Página 2 da Carta à Fundação Catarinense de Educação Especial 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Figura 32. Página 1 do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Figura 33. Página 2 do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice C – Questionário aplicado aos Portadores de Deficiência Visual com 

baixa visão 

 

Figura 34. Página 1 do questionário 
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Figura 35. Página 2 do questionário 
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Figura 36. Página 3 do questionário 



99 
 

  

Figura 37. Página 4 do questionário 
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