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ALGUNS CONCEITOS



Acessibilidade e 
Desenho Universal da Aprendizagem
Art. 3º [...], consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços
[...], por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 
2015).

Desenho Universal da Aprendizagem – DUA: desenho de ambientes e 
experiências de aprendizagem capazes de envolver e motivar todos os 
discentes, de modo a ajustar as experiências de aprendizagem às
diferentes necessidades individuais (IFES, 2020).



Acessibilidade Digital e Tecnologia 
Assistiva
Acessibilidade Digital: projeção de artefatos digitais de forma que eles 
atendam ao maior número possível de sujeitos, inclusive os que possuem 
Necessidades Educacionais Específicas ou limitação e fazem uso de recursos 
de tecnologia assistiva, seguindo os princípios do desenho universal (CTA, 
2019; IFES, 2020).

Tecnologia Assistiva (TA) ou Ajuda Técnica: produtos, equipamentos, 
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à 
participação do sujeito com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 
social (BRASIL, 2015).



Barreiras

Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 
limite, cerceie ou impeça a participação social do sujeito, bem como o gozo, 
a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 
compreensão, à circulação com segurança, entre outros (BRASIL, 2015).

Para qualquer ação, pedagógica ou não, primeiro deve-se entender a  
autonomia da pessoa e, em seguida, fazer um planejamento, indicando a 
intencionalidade e os recursos necessários para que se tenham acesso a 
experiência.
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ALGUNS EXEMPLOS DE USUÁRIOS



Para terem acesso ao meio 
digital, pessoas cegas  
utilizam softwares leitores de 
tela e navegam por meio do 
teclado. Pessoas com baixa 
visão, dislexia e com outras 
especificidades também 
poderão fazer uso de leitores 
de tela.

Servidor cego do IFRS utilizando leitor de tela
Fonte: NAPNE BG - IFRS

Uso de leitores de tela



Pessoas com baixa visão 
utilizam o computador com 
ampliadores de tela  e com 
recursos de alto contraste. 
Pessoas com outras 
especificidades 
(cromodeficiências…) 
também podem fazer uso 
desses mesmos recursos.

Ex-aluno com baixa visão do IFRS utilizando 
recursos de ampliação e alto contraste 

Fonte: NAPNE BG - IFRS

Uso de ampliadores de tela e recursos de 
contraste



Pessoas com limitações 
físico-motoras podem 
utilizar teclados e mouses 
adaptados, colmeias, 
acionadores…

Integrante da comunidade externa do IFRS 
utilizando teclado colmeia, mouse adaptado e 

acionadores
Fonte: NAPNE BG - IFRS

Uso de teclados e mouses adaptados
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BARREIRAS
X

ACESSIBILIDADE
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Fontes e Contrastes

Fonte: https://cta.ifrs.edu.br/tipos-de-fonte-e-acessibilidade-digital/

Este é um exemplo de 
utilização de cores que 

apresentam uma
relação de contraste
ruim, dificultando a 

leitura.

Este é um exemplo de 
utilização de imagem de 

fundo em um slide, 
dificultando a leitura do 

texto.

Este é um exemplo de 
utilização de cores que 
apresentam uma boa 
relação de contraste, 
facilitando a leitura.
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Listas

Conceitos de qualidade de 
uso:
Acessibilidade
Usabilidade 
Comunicabilidade

Conceitos de qualidade de 
uso:
▪ Acessibilidade
▪ Usabilidade 
▪ Comunicabilidade

Utilizar itens de lista (com marcadores, numerada, com letras)
Esse procedimento informa o usuário de leitor de telas de que se trata
de uma lista com diversos itens e também melhor orienta usuários
surdos.
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Tabelas com linhas e
colunas mescladas

Exemplo de tabela com linhas e colunas mescladas - uma barreira de 
acessibilidade para quem utiliza leitor de telas

Fonte: IFRS (Edital Processo Seletivo)
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Tabelas sem linhas e
colunas mescladas

Número 
Funcionário

Nome Data 
Admissão

Função

02314 João Pereira 10/12/2011 Administrador

00245 Carlos Oliveira 05/07/1993 Gerente Compras

Exemplo de tabela sem linhas e colunas mescladas – isso
torna o conteúdo acessível para quem utiliza leitor de telas

Fonte: IFRS
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Ênfase

Tecnologia Assistiva no IFRS
▪ Leitor de tela
▪ Reglete e Punção 
▪ Colmeia
▪ Acionador
▪ Mouse Adaptado
▪ Linha Braille

Tecnologia Assistiva no IFRS
▪ Leitor de tela
▪ Reglete e Punção 
▪ Colmeia
▪ Acionador
▪ Mouse Adaptado
▪ Linha Braille (não está 

funcionando)

Não utilizar apenas cor ou outra característica apenas visual (forma,
tamanho) para dar ênfase ao conteúdo ou passar alguma
informação ao usuário.



Exemplo Correto:
Boas Práticas para descrição de links

Exemplo Incorreto:
Boas práticas para descrição de links:
https://cta.ifrs.edu.br/boas-praticas-para-a-descricao-de-links/

Links

Os links devem descrever de forma clara o local para o qual remetem

Fonte: Manual de Acessibilidade em Documentos Digitais
Fonte: Site CTA - Dicas

https://cta.ifrs.edu.br/boas-praticas-para-a-descricao-de-links/
https://cta.ifrs.edu.br/boas-praticas-para-a-descricao-de-links/
https://drive.google.com/file/d/1prnE3MJfTsxARpWR2cOLbWmtK3x6aLNt/view
https://cta.ifrs.edu.br/boas-praticas-para-a-descricao-de-links/


Exemplo de texto 
alternativo: Cinco 
ilustrações de pessoas, 
com as palavras “TDAH”, 
“Disgrafia”, “Dislexia”, 
“Daltonismo” e “TEA” 
escritas uma em cada 
ilustração. Abaixo, destaca-
se a frase “Nem sempre 
limitações são visíveis”. 
[NÃO FICA VISÍVEL – é lido 
pelo leitor de telas]

Legenda: Imagem representando 
algumas limitações fisicamente 

imperceptíveis

Imagens devem ser descritas: na 
legenda, texto alternativo e/ou no 

próprio contexto

Imagens

Fonte: Boas Práticas para Descrição de Imagens – CTA/IFRS

https://cta.ifrs.edu.br/boas-praticas-para-descricao-de-imagens/


Como descrever as
imagens

O leitor de tela lê apenas texto. É
preciso descrever todas as
imagens, gráficos, diagramas....
que transmitem conteúdo;

Exemplo de uso do Texto
Alternativo no PwPt: Botão
Direito sobre a imagem (2007):
“Tamanho e Posição – Texto Alt”;
(2010): – “Formatar
Imagem/Objeto/Forma – Texto
Alt”.



Descrever as imagens – Onde?

Fonte: Boas Práticas para Descrição de Imagens e
Manual de Descrição de Imagens em questões de provas – CTA/IFRS

Descrição na caixa de texto Alt: 

Gráfico demonstrativo de   

utilização de antivírus

Descrição no próprio slide ou em um slide 

posterior:

O gráfico apresenta a porcentagem de 

usuários de antivírus, sendo que 64% dos 

entrevistados o utilizam e atualizam com 

frequência, 25% utilizam mas não atualizam

com frequência e 11% não utilizam antivírus.

https://cta.ifrs.edu.br/boas-praticas-para-descricao-de-imagens/
https://cta.ifrs.edu.br/cta-lanca-manual-de-descricao-de-imagens-em-provas/


Descrição de Imagens
▪ Existem casos de imagens complexas (gráficos, mapas,

organogramas), que irão exigir uma descrição mais
detalhada, no próprio contexto, já que a caixa de texto
alternativo é utilizada para descrições sucintas.

▪ Se a descrição que estiver na legenda ou no contexto for
suficiente, deve-se tomar o cuidado de deixar a caixa de
texto alternativo vazia. É importante que você certifique-se
de que a caixa está realmente vazia, pois, muitas vezes, ela
contém o nome do arquivo de imagem ou o endereço da
Web de onde a imagem foi retirada e essas informações
sem utilidade acabarão sendo passadas pelo leitor de tela
ao usuário.



Sumário
▪ Quando o documento for longo ou possuir vários títulos, é importante

disponibilizar um Sumário com hyperlinks para as diversas seções do
documento.

▪ Isso facilitará a navegação pelo teclado, tanto para pessoas com
deficiência físico-motora quanto para usuários de leitor de tela. Além
disso, poder saltar para a seção desejada, sem ter que procurá-la por
todo o documento é útil para todas as pessoas.



Libras
▪ Todo o material utilizado deve estar acessível em Libras;
▪ Envie para a equipe de intérpretes de Libras com antecedência o 

material a ser apresentado ou falado em uma live, webconf, palestra....;
▪ Informe com antecedência a duração da atividade;
▪ Em uma sala virtual é importante que o interlocutor diga seu nome para 

que o intérprete sinalize as alternâncias corretas e os surdos saibam 
quem está falando;

▪ Existem aplicativos que quando acessados através do celular só 
permitem visualizar uma câmera. Nesse caso os surdos fixam a tela do 
intérprete, não visualizando apresentações e nem as demais pessoas;

▪ Durante a troca das janelas de intérpretes, recomenda-se uma breve 
pausa na fala;

▪ Insira na arte do seu evento/reunião... que ela é acessível em Libras:



Todo o material utilizado deve estar acessível 
em Libras

Fonte: IFES



Fonte: IFRS

Janela em Libras inacessível



Fonte: IFRS

Janela em Libras acessível



Fonte: CRTA/CTA IFRS

Libras acessível



Fonte: ProfEPT IFRS

Libras acessível



Fonte: ICurso Práticas Pedagógicas para Professores - Ifes

Janela em Libras acessível



Utilizar linguagem 
simples e clara;

Fornecer descrição em 
texto para todo o 
conteúdo em áudio;

Optar por vídeos com 
legenda e Libras. 

Comunicar para todos - Comunicabilidade



Comunicabilidade

• Utilizar linguagem simples;

• Evitar parágrafos muito longos. Dividir o texto em tópicos mais

curtos sempre que possível;

• Dar preferência às fontes sem serifa;

• Fornecer definição para abreviaturas e palavras incomuns;

• Fornecer uma descrição textual para imagens complexas,

gráficos e tabelas com muitos dados;

• Fornecer imagens que auxiliem na compreensão do conteúdo;

• Evitar utilizar imagens decorativas e objetos com animação (gifs,

texto e imagens que se movem, etc.) que não transmitem

conteúdo, pois acabam por desviar a atenção.



Escolher um padrão 
de layout pré-
definido

Isso torna a 
apresentação 
acessível para 
leitores de tela

Iniciando uma apresentação



Apresentações –
ordem de tabulação

▪ É preciso certificar-se que a Ordem de Tabulação
(apresentações) está correta – assim o usuário de
leitor de tela terá o retorno da ordem correta dos
elementos do slide;

▪ Quando o slide estiver pronto, na aba “Início (Página
Inicial)”, escolha a opção “Organizar” > “Painel de
Seleção”;

▪ No Painel de Seleção estão listados todos os elementos
do slide em ordem inversa de tabulação;

▪ Caso a ordem de tabulação não esteja correta é
possível reordená-la por meio das setas.



Curso de Pós-graduação 
Aperfeiçoamento em 
Educação Especial 
Inclusiva - Cefor/Ifes;

https://www.ifes.edu.br/pr
ocessosseletivos/alunos

Formações disponíveis



Curso  Massive Open Online Course (MOOC) Acessibilidade e tecnologia -
Cefor/Ifes

https://mooc.cefor.ifes.edu.br/moodle

Formações disponíveis
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