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Um Processo para Adequação de Websites a Requisitos de

Acessibilidade e Usabilidade

Leonelo Dell Anhol Almeida∗ Vagner Figuerêdo de Santana†

Maria Cećılia Calani Baranauskas

Resumo

Este trabalho representa uma contribuição ao Projeto “Acesso, Permanência e Pros-
seguimento da Escolaridade em Nı́vel Superior de Pessoas com Deficiência: Ambientes
Inclusivos”(PROESP/CAPES). O objetivo deste trabalho é propor um Processo para
Adequação de Websites a Requisitos de Acessibilidade e Usabilidade, que apoie equipes
de desenvolvimento de websites na identificação e resolução dos problemas comumente
endereçados por ferramentas, diretrizes e heuŕısticas de usabilidade e acessibilidade.
Busca-se que sua utilização seja feita de forma gradual e que com este avanço seu
conteúdo se integre à rotina de desenvolvimento da equipe responsável. O desenvolvi-
mento do processo foi pautado pelo conteúdo e pelos resultados obtidos com oficinas
realizadas para a equipe de desenvolvimento do website do Grupo Gestor de Benef́ıcios
Sociais (GGBS) da Unicamp. Assim, o processo é inspirado nos resultados obtidos nas
oficinas. Uma vez definido o conteúdo do processo pretende-se tornar dispońıvel um
website, que disponibilizará formas de consulta a esse conteúdo e um canal de comu-
nicação entre seus usuários (e.g., fórum, blog, chat).

1 Introdução

Desde que a utilização da computação deixou de ser exclusividade de profissionais especia-
listas na área percebeu-se a necessidade de melhorias na forma de apresentação e interação
com sistemas computacionais. A disciplina de Interação Humano-Computador tem como
um dos seus principais objetivos, a criação de sistemas computacionais que possam ser uti-
lizados pela maior diversidade de pessoas, independente de conhecimento em computação,
caracteŕısticas f́ısicas, sociais e culturais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) [6] estima que cerca de 10% da população
mundial têm alguma forma de deficiência. A OMS [7] também aponta que esse percentual
é crescente, devido principalmente ao envelhecimento da população, proporcionado pelos
avanços na medicina e melhora na qualidade de vida. No Brasil, a diversidade populacional
é bastante grande. Segundo dados do Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia

∗Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas. Pesquisa apoiada pela FAPESP através

de bolsa de doutorado.
†Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas. Pesquisa apoiada pela CAPES através

de bolsa de mestrado.
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2 Almeida, Santana e Baranauskas

e Estat́ıstica (IBGE) [4], no Brasil existem cerca de 24,6 milhões de pessoas com deficiências
f́ısicas.

Outro dado relevante é que grande parte das pessoas com deficiência se encontra nas
faixas etárias mais avançadas, estando concentrados (54% das pessoas com deficiência) com
idade superior a 65 anos. Um dado alarmante é a questão de ńıvel de instrução das pessoas
com deficiência f́ısica, que é de 32,9% da população sem instrução ou com menos de três
anos de estudo, enquanto que as proporções de pessoas deficientes caem quando aumenta
o ńıvel de instrução, chegando a 10% de pessoas com deficiência entre as pessoas com mais
de 11 anos de estudo. Portanto, ao contrário do que se pode pensar inicialmente, investir
no desenvolvimento de dispositivos f́ısicos e lógicos que contribuam para a acessibilidade
computacional, não é pesquisar para um grupo isolado de pessoas, mas sim para um faixa
populacional significativa, sem contar as deficiências que surgem com a idade avançada.

Além das deficiências f́ısicas, outro fator que contribui para a grande diversidade de com-
petências na população brasileira é o ńıvel de letramento. O Instituto Paulo Montenegro [5]
criou o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF). O Indicador define como alfabetizado
funcional: “... é considerada alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e
escrita e habilidades matemáticas para fazer frente às demandas de seu contexto social e
utilizá-las para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida”. Em 2005, o
indicador apontou, em relação à leitura e escrita que: “Só 26% da população brasileira na
faixa de 15 a 64 anos de idade são plenamente alfabetizados. Destes, 53% são mulheres e
47%, homens. [...] Já entre os 7% que são analfabetos, 64% são homens, 77% têm mais
de 35 anos e 81% pertencem às classes D e E”. Em relação às habilidades matemáticas,
em 2004, o indicador apontou que: “somente 23% da população conseguem compreender
informações a partir de mapas, tabelas e gráficos”.

A Sociedade Brasileira de Computação iniciou um conjunto de trabalhos que visam
estabelecer os desafios da computação brasileira até 2016 [2]. Um desses desafios é o do
“Acesso participativo e universal do cidadão brasileiro ao conhecimento”que é consoante
com a elaboração do processo apresentado neste documento, uma vez que este visa adequar
websites a requisitos de acessibilidade e usabilidade.

O objetivo deste trabalho é gerar um Processo para Adequação de Websites a Requisitos
de Acessibilidade e Usabilidade, que apoie equipes de desenvolvimento de websites na iden-
tificação e resolução dos problemas comumente endereçados por ferramentas, diretrizes e
heuŕısticas de usabilidade e acessibilidade. Espera-se que sua utilização seja feita de forma
gradual e que, com este avanço, seu conteúdo se integre à rotina de desenvolvimento da
equipe responsável pelo website.

O desenvolvimento do processo foi pautado pelo conteúdo e pelos resultados obtidos
com oficinas realizadas junto à equipe de desenvolvimento do website do Grupo Gestor de
Benef́ıcios Sociais (GGBS) da Unicamp. Assim, o processo buscou alcançar os mesmos
resultados obtidos com as oficinas. Dessa forma, uma vez definido o conteúdo que compôs o
processo, o mesmo será disponibilizado em um website, que contará com diferentes formas
de consulta a esse conteúdo e um canal de comunicação entre seus usuários (e.g., fórum,
blog, chat).

Por fim, buscar-se-á validar o material desenvolvido tendo em vista a ampliação do es-
copo de aplicação do processo, uma vez que pretende-se disponibilizá-lo para outras equipes
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de desenvolvimento de websites institucionais da Unicamp.

O texto deste Relatório Técnico está organizado da seguinte forma: A Seção 2 apresenta
o referencial teórico utilizado para a construção das oficinas; a Seção 3 descreve brevemente
os objetivos e o formato de aplicação de cada uma das oficinas e os resultados obtidos; na
Seção 4 é apresentado o processo de adequação de websites gerado a partir das oficinas;
na Seção 5 são apresentadas as considerações finais e os trabalhos futuros relacionados
ao processo desenvolvido; o Apêndice I deste relatório apresenta o conteúdo das oficinas
propostas como parte do processo em questão; o Apêndice II apresenta o formulário para
inspeção heuŕıstica na Web, utilizado na Oficina de Usabilidade; o Apêndice III apresenta
a ı́ntegra da entrevista realizada com os participantes das oficinas.

2 Bases Metodológicas

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do processo buscou relacionar o material
levantado para a confecção das oficinas com a execução das mesmas. Nas oficinas ocorridas
foi posśıvel identificar pontos em que os participantes encontraram mais dificuldades e
que trouxeram questões de impacto para a visão que tinham de desenvolvimento Web.
Adicionalmente, foi abordada a combinação entre os artefatos de diferentes tecnologias
(HTML, CSS e Javascript) e teorias (i.e., acessibilidade e usabilidade) de uma maneira que
fique expĺıcito o relacionamento e a dependência de diferentes elementos (e.g., a diretriz
1.1 do WCAG 1.0 - Forneça equivalente textual para todas as imagens que representem
conteúdo; dependência em HTML - Adicione texto com o atributo ALT, que represente o
conteúdo da imagem).

O processo foi desenvolvido a partir de iterações de desenvolvimento de oficinas, ava-
liação dos resultados preliminares e como os participantes materializaram o conteúdo apre-
sentado nas oficinas. Uma vez estabelecido o processo, este será divulgado em um website
de forma a facilitar sua utilização e integração à rotina de desenvolvimento de seus usuários.

O referencial teórico analisado tratou principalmente dos tópicos relacionados às Oficinas
de HTML, CSS, Javascript, Usabilidade e Acessibilidade, e sobre as questões de acessibi-
lidade que foram apresentadas juntamente com as oficinas da base técnica que envolvem
HTML, CSS e Javascript. Com o objetivo de criar o conteúdo das oficinas mais técnicas
já acoplando as recomendações de acessibilidade, primeiramente foi realizada uma análise
geral da Web Accessibility Initiative (WAI) [47] que é gerida pelo W3C e um estudo das
diretrizes para criação de conteúdo Web (WCAG) [48] que são definidas pelo WAI. Ainda
em relação à acessibilidade, mas com vistas ao formato de apresentação e recomendações
de forma de desenvolvimento e validação de conteúdo Web, foram analisadas outras fontes
de informação, apresentadas a seguir.

Em [31] são feitas recomendações sobre o design e avaliação de conteúdo de forma a
torná-lo acesśıvel. Outra referência importante é o livro Design e Avaliação de Interfaces
Humano-Computador [39] que oferece o embasamento teórico no que diz respeito à disciplina
de Interação Humano-Computador de uma forma mais ampla e que pode ser aplicada ao
escopo da Internet. Outras fontes foram o Manual de Acessibilidade em Ambientes Web
[30], disponibilizado pelo Governo de São Paulo e as dicas para a criação de sites acesśıveis
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oferecidas pela Micropower, empresa que produz o leitor de telas Virtual Vision R© [22].
Com relação às duas primeiras oficinas propostas(i.e., HTML e CSS), a principal fonte

de referencial teórico utilizada foi o W3C ([14, 17, 23, 24, 42]) e os cursos dispońıveis pelo
W3Schools ([43, 44, 45, 46]). Por meio desse referencial foi posśıvel prover toda a informação
necessária para a criação de websites válidos seguindo o padrão HTML e CSS e atendendo
às diretrizes de acessibilidade.

Já o material de Javascript baseou-se na definição da linguagem [11], técnicas e boas
práticas adotadas ([27, 25, 26]). Como a linguagem Javascript é senśıvel ao sistema ope-
racional e ao navegador foi referenciada a tabela de compatibilidade mantida pelo website
Centricle [10]. Além disso, foi apresentado o verificador de código Javascript, o JSLint [28].

Para a Oficina de Usabilidade primou-se pela utilização do material produzido por Niel-
sen [34, 35], pelo seu pioneirismo na Engenharia de Usabilidade e ainda ser um pesquisador
bastante ativo na área. Do trabalho de Nielsen foram utilizados o conjunto de dez heuŕısticas
genéricas e os 10 maiores erros encontrados em websites [35], que é uma lista mantida anu-
almente. Complementarmente ao trabalho de Nielsen, foi utilizada a definição formal de
usabilidade da International Standards Organization (ISO) [29] e a relação de heuŕısticas
espećıficas para Web, propostas por Rutter [40].

A Oficina de Acessibilidade foi criada para complementar o conhecimento de acessibili-
dade em HTML, CSS e Javascript, abordando questões mais complexas e que não poderiam
ser validadas por ferramentas automatizadas. Para tanto, foi necessário reunir informações
de diversas fontes como a legislação brasileira [18], mecanismos e técnicas de acessibilidade
([36, 33, 32, 38, 49]), referenciais teóricos ([8, 9, 41, 19]), normas e diretrizes ([47, 48, 20, 21])
e ferramentas ([37, 15, 16]).

3 As Oficinas

3.1 Apresentação

As oficinas foram elaboradas para que, primeiramente, o conteúdo que compõe a base técnica
(i.e., HTML, CSS e Javascript) fosse apresentado. Um ponto que destaca o formato do ma-
terial que vem sendo utilizado é que ao apresentar exemplos teóricos e práticos, sempre
foram levados em consideração tópicos relacionados aos conceitos de acessibilidade e usabi-
lidade, diferenciando o conteúdo das oficinas de cursos e tutoriais dispońıveis atualmente.
Após a base técnica, que envolvia validação, estruturação e codificação de páginas Web
compat́ıveis, foram apresentados os conceitos de usabilidade e acessibilidade com maior
profundidade, mas abordando questões de ńıveis mais altos. Isto só foi posśıvel porque
as técnicas para implementar posśıveis soluções já haviam sido discutidas e praticadas nas
oficinas anteriores.

A seguir serão apresentados de maneira breve os objetivos e contribuições de cada uma
das oficinas. Para maiores detalhes sobre o conteúdo das oficinas executadas veja Apêndice
I.

HTML

O que é discutido? Como escrever códigos HTML válidos, que atendam às normas
propostas pelo W3C.
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Resultado obtido? Recodificação do website GGBS para atender às recomendações do
W3C de HTML. Certificação por meio do W3C Markup Validation Service.

CSS

O que é discutido? Como escrever códigos CSS válidos, que atendam às normas pro-
postas pelo W3C.

Resultado obtido? Recodificação do website GGBS para atender às recomendações do
W3C de CSS. Certificação por meio do W3C CSS Validation Service.

Javascript

O que é discutido? Como escrever códigos Javascript válidos, compat́ıveis e acesśıveis.

Resultado obtido? Recodificação do website GGBS para atender às definições da lin-
guagem. Certificação por meio da extensão WebDeveloper Tools do navegador Firefox e do
verificador JSLint.

Usabilidade

O que é discutido? Como possibilitar boa usabilidade ao website do GGBS, já devida-
mente adequados às recomendações do W3C, por meio de aplicação de heuŕısticas.

Resultado obtido? Recodificação do website GGBS para atender as heuŕısticas de usa-
bilidade.

Acessibilidade

O que é discutido? Como tornar acesśıveis os sites do GGBS, já devidamente adequados
às recomendações do W3C da parte técnica.

Resultado obtido? Recodificação do website GGBS para atender às recomendações do
W3C de acessibilidade. Certificação por meio do WebXACT e DaSilva.

3.2 Dinâmica

As oficinas tiveram como público alvo os mantenedores do website do Grupo Gestor de
Benef́ıcios Sociais (GGBS) da Unicamp. Inicialmente era esperada a realização mensal
das oficinas. No entanto, por motivos diversos, esse intervalo foi estendido para algumas
oficinas. Cada oficina foi projetada para ter duração aproximada de 4 horas, tempo este
que mostrou-se suficiente nas oficinas. Além das oficinas também foram reservadas 3 horas
mensais para visitas de acompanhamento no local de trabalho dos participantes das oficinas.

Participação foi um termo chave durante a execução das oficinas. A dinâmica utilizada
foi a de discussão de cada seção das oficinas procurando, sempre que cab́ıvel, identificar a
aplicabilidade dessas seções no website mantido pelos participantes.

Após a realização de cada oficina, o conteúdo apresentado ficou dispońıvel na Internet
para consultas (http://blog.plasticdesign.eti.br). Nesse mesmo website também foi disponi-
bilizada uma série de links para websites de referência, dicas e ferramentas para desenvolvi-
mento Web. Os usuários do website podiam postar comentários e perguntas. Outras formas
de suporte e acompanhamento, em adição às visitas mensais, foram contato por e-mail e
instant messaging.

Para exemplificar uma instanciação do processo, a seguir é apresentado o cronograma
das atividades executadas no projeto de recodificação do website do GGBS. Para a dis-
cussão dos tópicos foram realizados encontros mensais em que, inicialmente, as fontes de
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informações pertinentes foram apresentadas e em seguida atividades práticas foram pro-
postas. As discussões também contavam com exemplos e contra-exemplos de diferentes
abordagens, assim como discussões que buscaram motivar o desenvolvimento de soluções
combinando os elementos apresentados aos participantes com suas respectivas experiências
profissionais.

Atividades executadas

1. 04 de julho de 2007 - Oficina de HTML;

2. 22 de agosto de 2007 - Oficina de CSS;

3. 24 de outubro de 2007 - Oficina de Javascript;

4. 28 de novembro de 2007 - Oficina de Usabilidade;

5. 05 de dezembro de 2007 - Entrevista com os participantes das oficinas;

6. 17 de janeiro de 2008 - Oficina de Acessibilidade.

3.3 Resultados Obtidos

Os resultados obtidos até o momento estão relacionados às melhorias implementadas no
website, ao conteúdo que a equipe utiliza durante as oficinas e como os mesmos expressam
essas alterações durante as discussões presentes nas oficinas. Em relação às melhorias im-
plementadas no website do GGBS temos as seguintes realizações: validação e estruturação
da codificação (HTML, CSS e Javascript) das páginas e estruturação dos elementos das
páginas, o que possibilitou a consistência entre os formatos utilizados em todo o website
fosse alcançada.

A evolução identificada nos participantes ficou expĺıcita durante as discussões levantadas
nas oficinas e visitas. Eles traziam à tona assuntos pertinentes às oficinas anteriores e
buscavam combinar suas habilidades para propor soluções aos problemas apresentados.
Durante a base técnica tratavam de pormenores de implementação, já nas oficinas mais
recentes trataram de aspectos mais teóricos. Para complementar esta visão dos resultados
obtidos buscou-se também entrevistar os participantes (ver figura 1) tendo como meta a
composição de um estudo de caso da utilização das oficinas.

A entrevista foi elaborada de forma que nenhum termo relacionado a uma posśıvel va-
loração das respostas fosse utilizado nas questões. Assim, buscou-se tornar as questões o
mais imparciais posśıvel dado que evitou-se utilizar palavras-chave que poderiam induzir
uma dada resposta e assim invalidar o estudo com os participantes. As perguntas foram
feitas pessoalmente e as entrevistas foram gravadas em áudio para possibilitar uma trans-
crição fiel (veja ı́ntegra das entrevistas no Apêndice III ). Os participantes permitiram que
utilizássemos imagens e que efetuássemos a gravação.

A seguir foram destacados alguns momentos das entrevistas que enfatizam algumas ca-
racteŕısticas interessantes como o maior contato com a codificação das páginas, como era
o desenvolvimento antes das oficinas, o fato de um dos participantes estar implementando
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Figura 1: Equipe de desenvolvimento do website do GGBS

requisitos de acessibilidade mesmo sem tê-los identificados como tal, uma vez que as entre-
vistas ocorreram cerca de um mês antes da Oficina de Acessibilidade. Por fim, foi posśıvel
verificar que uma das metas do website que divulgará o conteúdo do processo é motivar
seus usuários em grau semelhante à motivação despertada durante as oficinas.

• “em vez de [...] usar 100% o Dreamweaver, como eu fazia, eu diria que estou usando
por volta de uns 50% [...] 50% do site estou fazendo toda codificação mesmo no
braço”(S.)

• “Antes não havia preocupação nenhuma. A gente simplesmente fazia uma coisa no
instinto [...] Tipo assim: funcionou, tá no ar”(S.)

• “A gente não tá implementando acessibilidade ainda. Não chegou áı, tá na usabilidade
ainda.”(H.)

• “Ia mudar [...] o interesse e a priorização [...] de fazer as mudanças [...] Acho que não
ia ser tão intenso.”(H.)

4 O Processo gerado

Na Web existem diversos tutoriais e recomendações sobre codificação de websites, diretrizes
e metodologias de desenvolvimento. Além disso, várias instituições de ensino disponibi-
lizam cursos de webdesign, acessibilidade na Web e usabilidade. No entanto estes temas
são, geralmente, apresentados separadamente e, por mais que eles sejam compreendidos
isoladamente, os mantenedores de websites freqüentemente não sabem como integrar esse
conhecimento na produção de páginas acesśıveis e usáveis.

Em decorrência disso, a maioria dos designers restringe suas atividades de validação do
website à análise automática de validadores. Essa prática, apesar de já ser um passo em
direção à produção de conteúdos de alta qualidade, ainda é insuficiente para atender toda
a diversidade de pessoas que têm acesso à Internet. Portanto, o processo que será definido
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a seguir tem como missão apresentar de uma forma integrada as recomendações para a
criação de websites acesśıveis e usáveis.

Para o desenvolvimento do processo foram adotadas algumas premissas, são elas:

• O conteúdo Web é primordialmente dinâmico e, por vezes, é freqüentemente atuali-
zado. Portanto, o processo não deve limitar o desenvolvimento, mas sim apoiar os
designers no aprimoramento constante de seus websites;

• O objetivo do processo é dar suporte à adequação de websites existentes, assim, a
base técnica utilizada é composta pelas técnicas mais populares (i.e., marcação com
HTML 4.01, estilos com CSS e scripts em Javascript);

• O foco do processo é atender equipes pequenas e que não têm a possibilidade de
destinar recursos exclusivos para padronização de websites;

• Foram definidos três principais perfis dentro de uma equipe de desenvolvimento Web:

Redator - define qual o conteúdo (i.e., textos, som, imagem, v́ıdeo, animações)
será adicionado ao website;

Desenvolvedor - constrói a parte dinâmica do website (i.e., formulários, acesso
a serviços, acesso a banco de dados);

Designer - desenvolve toda a interação do website. Deve levar em consideração
desde aspectos de infraestrutura até a avaliação do impacto e aceitação do website
junto ao público-alvo.

A figura 2 ilustra a utilização do processo em relação a cada um dos perfis citados.
Em (a), que representa a utilização do processo por um desenvolvedor, mostra que o foco
principal desse perfil estará nos aspectos mais técnicos, como HTML, CSS e Javascript.
Já em (b), fica evidenciada a necessidade do designer ter um conhecimento amplo sobre
aspectos mais técnicos e também sobre as diretrizes e recomendação acerca de acessibilidade
e usabilidade. Por fim, (c) mostra que o redator deve se preocupar mais com a acessibilidade
e usabilidade, dado que o conhecimento necessário em relação à HTML, CSS e Javascript
fica restrito à disponibilização do conteúdo.

Definidas as premissas pode-se então definir as principais caracteŕısticas do processo que
será desenvolvido:

• O processo não é prescritivo em relação às atividades, ou seja, não será proposta uma
nova forma de trabalho que deva ser seguida para que se possa utilizar o processo. O
objetivo é oferecer um conjunto de recomendações que podem ser adotadas na medida
em que os usuários do processo considerarem pasśıveis de acoplamento na metodologia
de trabalho das suas equipes;

• Além disso, não é definida uma relação temporal entre as atividades. O processo
deverá definir algumas dependências entre determinados objetivos que envolvam mais
de uma disciplina, método ou linguagem;
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Figura 2: Forma de utilização do processo classificada por perfil

• O conteúdo do processo é uma reunião de diretrizes, boas práticas e técnicas de
desenvolvimento, com embasamento cient́ıfico e seguindo padrões existentes na área.

As principais contribuições que são esperadas com a utilização do processo são:

• Recomendação de atividades que devem estar presentes durante o processo de desen-
volvimento de websites. Esta é uma contribuição bastante relevante pois, apesar do
processo ser projetado para se acoplar ao ritmo de desenvolvimento das equipes, não
é incomum encontrar-se equipes que não têm conhecimento sobre formas de produção
e validação de websites;

• Disponibilização de uma fonte de informações para a manutenção e criação de websites
que não esteja restrita à exibição de sintaxe de linguagens nem a estudos teóricos. Mas
está comprometida com a integração de diversas fontes de forma natural e completa;

• Recomendação das caracteŕısticas que devem estar presentes em boas ferramentas de
desenvolvimento Web.

Por fim, deve-se especificar um formato de apresentação do processo, de forma que ele
permita uma navegação não serializada e que ofereça condições para a seleção do conteúdo
de interesse do usuário. Para tanto, será desenvolvido um website que terá como uma
das suas principais funcionalidades, a seleção do conteúdo tendo como filtros básicos os
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perfis (e.g., redator, desenvolvedor, designer) e os assuntos (e.g., HTML, CSS, Javascript,
usabilidade, acessibilidade).

Para atender os filtros do website, cada tópico das oficinas será classificado por relevância
para cada um dos perfis selecionados. Para cada classificação é atribúıdo um dos três
valores, conforme é exibido na Figura 3: (a) indica um item de baixa relevância para o
perfil selecionado, (b) um item de relevância média e (c) um item de alta relevância. Com
a classificação proposta será posśıvel, por exemplo, que um membro de uma equipe de
desenvolvimento, que atua como designer e redator, acesse itens de relevâncias média e alta
para os assuntos HTML e Javascript.

Figura 3: Índices de relevância para as seções, conforme os perfis selecionados

5 Considerações Finais

Neste relatório foi proposto um processo para adequação de websites a requisitos de aces-
sibilidade e usabilidade. A metodologia escolhida tanto para selecionar como para validar
o conteúdo pré-selecionado foi a de execução de oficinas. Foram selecionados cinco temas
centrais e, portanto, foram criadas cinco oficinas: HTML, CSS, Javascript, Usabilidade e
Acessibilidade e, apesar da existência da Oficina de Acessibilidade, esse tema foi acoplado
aos demais e resultou em um aprendizado mais natural e profundo.

Tendo em vista que a maioria dos websites dispońıveis atualmente é mantido por pe-
quenas equipes com baixo ńıvel de conscientização para a qualidade do código produzido.
O processo foi constrúıdo de forma que, mesmo sem recursos financeiros e de pessoal dis-
pońıveis, os mantenedores de websites possam utilizá-lo de forma gradual e integrada à sua
rotina de trabalho.

O processo gerado é uma reunião das principais tecnologias, técnicas, métodos e dis-
ciplinas, que estão envolvidas no processo de criação de websites. Os autores desse texto
entendem que para a construção de websites acesśıveis e usáveis, é necessário que a parte
mais técnica (i.e., HTML, CSS e Javascript) esteja de acordo com seus respectivos padrões
e diretrizes.

Outra idéia defendida pelos autores é a de questões de acessibilidade e usabilidade que
não implicam na criação de novas funcionalidades (e.g., atributo ALT para imagens, códigos
alternativos para Javascript) devem ser tratadas de forma impĺıcita ao ensino das bases
técnicas. Essa visão, por meio das oficinas realizadas, mostrou-se adequada e teve como
resultado o fato de que os participantes das oficinas passaram a se preocupar com questões
de acessibilidade como parte do processo de criação de códigos HTML, CSS e Javascript, sem
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a necessidade da existência de atividades espećıficas para a garantia disso. Um evidência
é a resposta do entrevistado H., quando questionado sobre o conhecimento pessoal sobre
acessibilidade antes da Oficina de Acessibilidade: “Acessibilidade? Meu conhecimento sobre
acessibilidade é ruim, não conheço quase nada e...”. Isso mostra que o profissional foi capaz
de aplicar os conceitos de acessibilidade de forma natural e perceber a sua relevância para
o público-alvo do website, mesmo sem identificá-los como sendo requisitos de acessibilidade.

Em relação aos processos, cursos e tutoriais existentes, este processo contribuiu primei-
ramente mostrando que é posśıvel, mesmo em equipes pequenas, manter websites com alto
padrão de qualidade e que atendam requisitos de acessibilidade e usabilidade. Em segundo
lugar, foi mostrada a eficácia da abordagem do ensino de técnicas e diretrizes para acessi-
bilidade e usabilidade acoplados e de forma natural ao ensino de HTML, CSS e Javascript.

Um próximo passo para o processo é a criação de um website que permita consulta dos
conteúdos desenvolvidos para as oficinas. Essa consulta permitirá que o usuário selecione
um ou mais dos perfis identificados (i.e., redator, desenvolvedor e designer) e um ou mais
temas, e visualize somente as informações mais relevantes para a seleção. O website também
deve prever a inclusão de novos elementos na base técnica (i.e., linguagens de marcação,
folhas de estilo, etc.), assim como a atualização de todo o material disponibilizado de forma
a acompanhar o desenvolvimento das próprias tecnologias utilizadas em páginas Web.

O website será divulgado para as equipes de desenvolvimento de websites da Unicamp
e então será realizada uma atividade de validação do processo, agora com o aprendizado
mediado exclusivamente pela Web.
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pońıvel em: http://www.w3.org/TR/WCAG10-HTML-TECHS/.

[25] Quirksmode - JavaScript: General introduction. Dispońıvel em: http://
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Apêndices

Apêndice I - As Oficinas

I.1 Oficina de HTML

Instituto de Computação - Unicamp

Oficina de HTML

Este material é uma ação do Projeto PROESP/CAPES “Acesso, Permanência e Prosse-
guimento da Escolaridade em Nı́vel Superior de Pessoas com Deficiência: Ambientes Inclusi-
vos”que contribui para tornar acesśıveis os websites que fazem parte do portal da Unicamp.

Neste documento serão apresentados os aspectos gerais da linguagem HTML com uma
abordagem inclusiva, levando em consideração uma codificação que deixe o código válido e
acesśıvel.

As marcações ou tags referenciadas aqui normalmente são utilizadas em pares, uma
para indicar o ińıcio da marcação (e.g., <p>), outra para indicar o término da mesma
(e.g., </p>). Elas também serão referenciadas como sendo tags de abertura e fechamento,
respectivamente.

1 DOCTYPE

A primeira linha de código de uma página HTML deve ser a declaração DOCTYPE. É por
meio dela que é posśıvel especificar uma DTD (Document Type Definition) e assim possi-
bilitar que os navegadores e ferramentas de validação identifiquem a linguagem utilizada
numa página, assim como suas tags, atributos e estrutura.

Note que ela deve ser a primeira linha do arquivo que o navegador recebe, ou seja, não há
problema algum se houver programação no lado do servidor contanto que a página HTML
resultante contenha em sua primeira linha a declaração DOCTYPE.

Exemplo de declaração DOCTYPE:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

A declaração DOCTYPE pode ser feita de várias formas. Na forma apresentada anterior-
mente temos a seguinte estrutura. Em que:

1. DOCTYPE - Marca o ińıcio da declaração DOCTYPE;

2. Nome da tag-raiz - Informa qual é o elemento de maior hierarquia, neste caso é HTML.
Note que a tag-raiz deve ser única;

3. Declaração do escopo da DTD - O escopo pode ser definido como: vazio para de-
clarações locais, SYSTEM para DTDs externas e acesśıveis apenas por um sistema
espećıfico, ou PUBLIC para DTDs externas e públicas, que é o que utilizaremos;
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4. Identificador - Seu conteúdo indica o mantenedor da DTD, linguagem e versão da
mesma e, por fim, o idioma em que a DTD foi escrita;

5. URL - Endereço do arquivo que contém a DTD. Se tiver curiosidade para saber como
é a especificação da DTD que utilizaremos acesse a DTD de HTML 4.01.

Por fim, HTML 4.01 possui três DTDs principais, são elas: Strict, que utiliza apenas
os elementos consolidados; Frameset, que é usada em websites que contam com frames;
Transitional, que permite a utilização dos mesmos elementos da Strict mais os elementos
obsoletos, tendo em vista a compatibilidade com páginas mais antigas.

Assim, sugerimos a utilização desta última DTD, uma vez que temos como objetivo
manter a apresentação de páginas antigas, tornar o código HTML válido e incluir elementos
que aumentem a acessibilidade de um website.

2 Padronização de código

Sugerimos inicialmente que todos que escrevam códigos HTML para um dado website sigam
um estilo de codificação. Desde mantenedores das páginas e da programação de um website
até os responsáveis pelo conteúdo.

Com isso, o HTML ganha legibilidade e todos ficam familiarizados com os códigos feitos
por qualquer um dos membros da equipe.

2.1 Tags

Apesar das tags HTML não serem senśıveis à escrita em letras maiúsculas ou minúsculas,
sugere-se que todas as tags sejam escritas com letras minúsculas.

Esta é uma das recomendações do W3C para HTML e é obrigatória para XHTML, o
que torna uma posśıvel migração de HTML para XHTML muito mais fácil.

Os dois tipos de tags são: vazias e não vazias. Tags vazias não contam com tag de fecha-
mento (e.g., <br>) e tags não vazias sempre devem utilizar tags de abertura e fechamento
(e.g., <em> e </em>).

2.2 Atributos

Atributos fornecem informações adicionais sobre uma tag. Eles sempre aparecem na tag de
abertura e sempre são formados por pares do tipo nome-valor. Por exemplo, align="left",
que define um alinhamento à esquerda.

Sugerimos que os atributos sejam escritas em letras minúsculas pelo mesmo motivo
comentado em relação às tags.

Tanto por compatibilidade quanto por legibilidade do código sugerimos que todos atri-
butos estejam entre aspas duplas. Aspas simples também são permitidas e podem ser
utilizadas quando há necessidade de utilizar aspas dentro de um atributo.

Exemplo: ...alt="Luis Inácio ’Lula’ da Silva"...
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2.3 Comentários

Comentários são utilizados para demarcar código que não será processado por navegado-
res. Procure utilizar comentários somente onde for necessário tornar algo mais claro para a
equipe que mantém o website. Evite utilizar comentários para inutilizar trechos de código
obsoleto, pois isto pode causar erros.

Exemplo:

...

<p>Texto <!-- Texto n~ao mostrado --> mostrado</p>

...

Exemplo renderizado:

...

Texto mostrado

...

Note que para a abertura do comentário é necessário inserir o código <!--. No entanto,
para encerrar o comentário basta colocar -- e o sinal de >, não necessariamente concate-
nados, basta que sejam seguintes. Portanto, o exemplo a seguir também é um comentário
válido, mas evite utilizá-lo pois alguns navegadores não seguem a especificação da linguagem.

Exemplo:

...

<p>Texto <!-- Texto -- n~ao mostrado > mostrado.</p>

...

Exemplo renderizado:

...

Texto mostrado.

...

3 Estrutura básica de um arquivo HTML

Um arquivo HTML possui as seguintes tags básicas: <html>, <head> e <body>. Elas pos-
suem tag de abertura e fechamento e cada uma delas deve aparecer somente uma vez por
página.
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3.1 A tag html

A tag <html> deve estar após a declaração DOCTYPE e a tag de </html> deve ser a última
tag do código HTML.

O atributo lang define o idioma a que o conteúdo se refere. Este atributo também é
aplicado em outras tags e será apresentado mais detalhadamente adiante.

Exemplo:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html lang="pt-br">

...

</html>

3.2 A tag head

A tag <head> deve estar após a tag <html> e a tag </head> deve aparecer antes da tag
<body>.

Exemplo:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html lang="pt-br">

<head>

...

</head>

<body>

...

</body>

</html>

3.2.1 A tag title

A tag <title> é utilizada para definir o t́ıtulo da página, que é um dos principais conteúdos
indexados pelas ferramentas de buscas e é o primeiro elemento processado por leitores de
tela, contextualizando o usuário sobre o que a página se trata.

Procure redigir o conteúdo de forma concisa e sem pontuações que procurem reproduzir
detalhes gráficos, também conhecidos como ASCII art, pois nestes casos o leitor de telas vai
reproduzir todas pontuações que estiverem presentes no t́ıtulo.

Contra-exemplo: <title>_.:^ Teste ^:._</title>
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3.2.2 A tag meta

As tags <meta> fornecem importantes informações sobre o documento para navegadores,
ferramentas de busca, servidores de proxy, leitores de tela, entre outros.

Exemplo:

...

<meta name="author" content="Nome do autor">

<meta name="keywords" content="HTML, Acessibilidade">

<meta name="description" content="Descriç~ao utilizada

por ferramentas de busca">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;

charset=ISO-8859-1">

<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">

<meta http-equiv="expires" content="Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT">

<meta http-equiv="cache-control" content="no-store">

...

Além destes exemplos, as tags <meta> podem ser utilizadas para atualizar a página
automaticamente e redirecionar o usuário para outra página. No entanto, estas funcionali-
dades devem ser utilizadas com cuidado, pois essas manipulações devem ser feitas somente
se o usuário puder interrompê-las quando julgar necessário. Caso contrário, implicam em
problemas de acessibilidade e vão contra as diretrizes do WCAG 1.0.

Contra-exemplos destas utilizações:
<meta http-equiv="refresh" content="60">

<meta http-equiv="refresh" content="1; http://www.unicamp.br/">

3.2.3 A tag link

A tag link deve estar entre as tags <head> e </head>. Com ela é posśıvel definir a relação
entre documentos, como indicar a relação de uma página com uma folha de estilo, ou definir
para quais tipos de dispositivos uma determinada página será utilizada.

O atributo rel é o que especifica a relação entre uma página e o documento referenciado.

O atributo media é utilizado para especificar quais tipos de dispositivos a página em
questão será utilizada. Seus valores posśıveis são: screen, tty, tv, projection, handheld, print,
braille, aural ou all. Para utilizar combinações de diferentes dispositivos basta separá-los
por v́ırgula.

Exemplo:

...

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css"
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media="screen, tty, print, braille, aural">

...

3.3 A tag body

A tag <body> deve estar após a tag </head> e a tag </body> deve estar antes da tag
</html>.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html lang="pt-br">

<head>

...

</head>

<body>

...

</body>

</head>

3.4 Exerćıcio

Visualize o código fonte da homepage de um website à sua escolha e identifique a estrutura
básica dessa página.

Se a estrutura estiver incorreta, utilize o validador de HTML da W3C para verificar
quais são os erros retornados.

Salve o código fonte da página utilizada anteriormente, corrija os problemas indicados
pelo validador da W3C e verifique se os erros deixaram de ser apontados pelo validador de
HTML.

4 Navegação

4.1 A tag a

As tags <a> e </a> são utilizadas para definir um hiperlink. Note que o hiperlink deve
identificar claramente o local para onde o usuário será enviado. Não utilize palavras vagas
nem repita o mesmo conteúdo para dois hiperlinks distintos.

Os atributos principais desta tag são: href, target, accesskey, longdesc e title.
O atributo href indica qual é o destino do hiperlink, que pode ser uma página ou uma

âncora. Para referenciar uma âncora basta colocar o nome da âncora após o sinal #.
Um uso comum dessas âncoras para tornar páginas mais acesśıveis aos usuários de lei-

tores de tela é nomear um região do conteúdo principal e incluir um hiperlink no ińıcio
da página que remeta o usuário diretamente para esse conteúdo, evitando que tenham que
passar por cada um dos links até alcançarem o conteúdo principal.
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Exemplo:

...

<a href="#conteudo">Acessar conteúdo principal</a>

...

<a name="conteudo">Inı́cio do conteúdo</a>

...

Exemplo renderizado:
...
Acessar conteúdo principal
...
Ińıcio do conteúdo
...

O atributo accesskey indica um atalho pelo qual o usuário poderá acessar um hiperlink
apenas combinando uma tecla especial (e.g., ALT) com o caractere associado a este atributo,
sem necessitar do mouse. Note que o uso deste atributo deve ser consistente e único para
cada hiperlink/função.

O atributo title é diferente da tag <title>. Aqui o atributo indica ao usuário o que há
na página que o hiperlink remete, já a tag <title> se refere ao t́ıtulo da página.

O atributo longdesc contém uma descrição mais detalhada que a descrição apresentada
no atributo title.

4.2 As tags ol, ul e dl

As tags <ol> e </ol> demarcam uma lista ordenada de itens, ou seja, os marcadores dos
itens seguem uma ordem, como 1, 2, 3, etc.

As tags <ul> e </ul> demarcam uma lista não ordenada de itens, ou seja, apenas por
tópicos não numerados.

Sempre que for aplicável prefira listas ordenadas, pois estas auxiliam usuários com de-
ficiência visual navegarem entre os itens.

Estes elementos podem ser aninhados, ou seja, um pode estar dentro do outro. Quando
isto ocorre os navegadores apresentam as listas de ı́tens de forma indentada. No entanto,
estas marcações devem ser utilizadas somente para listas. Se o intuito for exclusivamente a
indentação e o espaçamento criados por estas tags, deve-se utilizar outro tipo de formatação,
como CSS.

4.3 A tag li

As tags <li> e </li> são utilizadas para demarcar um ı́tem de uma lista, seja ela ordenada
ou não.
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4.4 As tags dl, dt e dd

As tags <dl> e </dl> demarcam uma lista de definições de termos. Dentro delas, cada
termo é delimitado por <dt> e </dt>, e cada definição por <dd> e </dd>.

Exemplo:

<dl>

<dt>Usabilidade</dt>

<dd>É a capacidade de um produto qualquer ser utilizado por seus usuários

de maneira que eles atinjam seus objetivos com eficiência e satisfaç~ao.</dd>

</dl>

Exemplo renderizado:
Usabilidade

É a capacidade de um produto qualquer ser utilizado por seus usuários de maneira
que eles atinjam seus objetivos com eficiência e satisfação.

4.5 A tag frame

Tags <frame> são utilizadas juntamente com tags <frameset> para dividir o espaço útil da
tela em regiões que podem páginas HTML diferentes, como navegação e conteúdo.

Recomendamos que este recurso não seja utilizado pois ele torna a navegação através de
um leitor de tela significativamente mais dif́ıcil, pois o usuário precisa navegar entre todos
os frames para conferir o que foi alterado em cada uma das regiões.

Complementarmente, os frames possuem baixa compatibilidade entre os diferentes na-
vegadores e comumente causam problemas de usabilidade. Folhas de estilo CSS são uma
boa alternativa aos frames e eliminam muitos desses problemas.

4.6 Exerćıcio

Escolha uma página de navegação.

Edite o código fonte com o intuito de testar a utilização dos elementos apresentados.

Por fim, analise quais são as mudanças do funcionamento, estrutura e apresentação da
nova navegação.

5 Legibilidade e conteúdo textual

5.1 As tags h1 a h6

Utilize as tags <h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<h5> e <h6> para estruturar uma página por meio
do particionamento do conteúdo em subtópicos. O <h1> deve ser utilizado para os tópicos
mais gerais e a partir de cada subtópico deve-se utilizar o número seguinte, por exemplo,
<h2>, depois <h3>, e assim sucessivamente até o <h6>.
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É importante que os elementos sejam aninhados corretamente de acordo com sua estru-
tura.

Exemplo:

<h1>Tı́tulo</h1>

<h2>Subtı́tulo</h2>

<h3>Intertı́tulo</h3>

<h3>Intertı́tulo</h3>

Note que estas tags não devem ser utilizadas com o intuito formatar algum conteúdo
textual, elas devem indicar uma hierarquia no documento.

5.2 A tag hr

A tag <hr> não possui tag de fechamento. Ela define um régua horizontal e é utilizada para
auxiliar na distinção de blocos de conteúdo.

5.3 A tag font

A tag <font> é pouco utilizada atualmente e não pertence ao conjunto de tags do XHTML,
portanto seu uso deve ser evitado. No entanto, por ser uma tag presente em muitos websites
é necessário comentar alguns pontos no que diz respeito à acessibilidade.

Utilizando valores inteiros para o atributo size fazemos referência a tamanhos pré-
definidos. No entanto, quando utilizamos valores inteiros acompanhados dos sinais de + ou
- os tamanhos são relacionados às configurações do navegador do usuário.

Portanto, sugerimos que ao utilizar a tag <font> os tamanhos sejam sempre especifica-
dos de forma relativa às configurações do usuário, pois quando um usuário configura uma
fonte de tamanho maior todo o website se adequa aos novos parâmetros.

Exemplo:

...

<font size="+1">...</font>

...

5.4 A tag br

A tag <br> define uma quebra de linha. Ela não possui tag de fechamento.

5.5 A tag p

Utilize as tags <p> e </p> para delimitar parágrafos. Use <br> somente quando se referir
a quebras dentro do mesmo parágrafo.
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5.6 A tag sup

As tags <sup> e </sup> são utilizadas para demarcar conteúdo sobrescrito, como ı́ndices
de nota de rodapé e potências matemáticas.

5.7 A tag sub

As tags <sub> e </sub> são utilizadas para fazer com que elementos fiquem subscritos,
como números de átomos em uma molécula de um elemento qúımico.

5.8 Atributo: lang

Para qualquer mudança de idioma no conteúdo textual utilize o atributo lang para indicar
qual é o idioma do trecho em questão.

Com isso, leitores de tela que suportam diferentes linguagens lerão o trecho de acordo
com o idioma indicado e não de acordo com o que foi definido para todo o documento na
tag <html>.

Exemplo:

...

<html lang="pt-br">

...

<p>O personagem diz <span lang="it">"Buon Giorno Principessa"</span></p>

...

Outra funcionalidade deste atributo é que usuários que lerem o conteúdo em braille
contarão com as marcações adequadas e abreviações para cada linguagem.

5.9 A tag span

A tag <span> é um elemento de linha utilizado para encapsular um conjunto de texto com
algum propósito especial.

Exemplo:

...

<p><span class="citacao">O personagem diz <span lang="it">"Buon Giorno

Principessa"</span></span></p>

...

5.10 A tag div

A tag <div> funciona de forma análoga à <span>, mas ela delimita elementos de bloco, ou
seja, é um elemento de bloco utilizado para encapsular elementos de bloco ou conjuntos de
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texto com algum propósito especial.

Exemplo:

...

<div class="citacoes">

<p><span class="citacao">O personagem diz <span lang="it">"Buon Giorno

Principessa"</span></span></p>

</div>

...

5.11 As tags em e strong

As tags <em> e <strong> são utilizadas para dar ênfase e indicam uma estrutura do docu-
mento.

Evite a utilização das tags <b> (negrito) e <i> (itálico), pois elas implicam apenas no
destaque visual. As tags <em> e <strong> foram projetadas para indicar ênfase e portanto
podem ser renderizadas de várias formas, inclusive via leitor de telas.

5.12 Atributos: color e bgcolor

O atributo color é utilizado para definir a cor de texto e o atributo bgcolor é utilizado para
definir a cor de fundo de várias tags como <body>, <table>, <td>, entre outras.

O valor destes atributos deve ser em hexadecimal, ou seja, utilizando 16 valores (de 0 a
9 e a, b, c, d, e e f).

Não utilize como valor destes atributos os nomes das cores (e.g., red, black, white, entre
outros), pois é uma definição ultrapassada e não será mais utilizada pela W3C nos próximos
padrões.

Exemplo:

...<body color="#ffffff" bgcolor="#000000">...

...<table bgcolor="#cccccc">...

Garanta que o contraste entre o fundo e o texto seja suficiente para usuários daltônicos
ou que possuam monitor preto e branco consigam ler o conteúdo.

5.13 As tags abbr e acronym

As tags <abbr> e <acronym> são utilizadas para demarcar abreviações e siglas, respecti-
vamente. Recomendamos a utilização do atributo title para apresentar a forma completa
do termo reduzido.

Exemplos:
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...

<p><abbr title="Universidade Estadual de Campinas">Unicamp</abbr></p>

<p><acronym title="Código de Endereçamento Postal">CEP</acronym></p>

...

Exemplos renderizados:

Unicamp
CEP

Outra utilização da tag <abbr> é para tornar conteúdos do tipo ASCII art acesśıveis.

Exemplo:

...

<abbr title="smiley">:-)</abbr>

...

Exemplo renderizado:

:-)

5.14 Exerćıcio

Avalie o código fonte de um website e veja se as sugestões apresentadas aqui são seguidas.
Aplique a página escolhida ao validador de HTML da W3C.
Analise os resultados relacionados a este tópico.
Faça alterações de forma que o código resultante siga o que foi apresentado nesta seção.
Verifique qual é o resultado visual e utilize novamente o validador da W3C e analise

quais foram as alterações.

6 Gráficos e animações

6.1 A tag img

A tag <img> não possui tag de fechamento.
Entre os principais atributos da tag <img> está o atributo alt, principalmente no que

diz respeito à acessibilidade. Seu conteúdo deve refletir o que está apresentado na imagem
ou na ação associada à imagem, ou seja, ser um texto equivalente ao conteúdo da imagem.

Exemplo:

<img src="livros.gif" width="15" height="10" alt="Livros">

<a href="servicos.html"><img src="icone.gif" width="15" height="10"

border="0" alt="Acessar serviços"></a>
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O conteúdo do atributo alt é utilizado em vários cenários. Entre eles: quando as imagens
estão desabilitadas, quando o usuário utiliza leitor de tela ou quanto o usuário utiliza um
navegador baseado em texto (e.g., Lynx).

Para que um código HTML seja válido todas as imagens devem contar com o atributo
alt, assim, para imagens decorativas ou estruturais este atributo deve ser vazio (i.e., alt="").

Por fim, não utilize imagens animadas a não ser que o usuário tenha meios de interromper
o movimento.

6.2 A tag map

A tag <map> é utilizada para definir diferentes links para diferentes regiões de uma mesma
imagem.

Evite utilizá-lo pois alguns leitores de tela (e.g., Virtual Vision) não conseguem ler
o conteúdo do atributo alt dos hiperlinks dentro de um mapeamento, o que dificulta a
navegação para quem utiliza leitores de tela.

No entanto, se utilizar algum tipo de mapeamento, forneça também os mesmos hiperlinks
em formato textual.

6.3 A tag object

A tag <object> é usada para incluir elementos de multimı́dia numa página HTML, por
exemplo, animações em Flash, v́ıdeos, etc.

Ao utilizar estes elementos de multimı́dia deve-se oferecer o mesmo conteúdo em texto.

Exemplo:

...

<object id="slides" data="apresentacao.swf">

Apresentaç~ao de slides sobre utilizaç~ao de HTML válido utilizando aspectos

de usabilidade.

...

</object>

...

6.4 Exerćıcio

Identifique imagens e elementos que fogem às recomendações apresentadas.

Valide o código e procure por problemas relacionados às imagens escolhidas.

Altere o código fonte para que fique em conformidade com o que foi apresentado e analise
as mudanças visuais, funcionais e dos alertas apresentados pelo validador.
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7 Formulários

7.1 A tag form

As tags <form> e </form> são utilizadas para delimitar quais campos fazem parte de um
formulário. Seus principais atributos são: action, method e name.

O atributo action indica qual é a página que receberá os dados do formulário.

O atributo method pode ter os valores get ou post. No get os dados do formulário vão
juntamente com a URL, o que implica no limite de 255 caracteres.

Exemplo de uma URL de destino recebendo dados de um formulário via get:

http://www.exemplo.com.br/cadastro.php?nome=Jo~ao&Idade=33

No post os dados são enviados juntamente com a requisição e o limite é configurável no
servidor Web.

Note que se o formulário utilizar dados que não são caracteres (e.g., upload de arquivos)
então o atributo method do formulário deve ser post.

O atributo name é utilizado para nomear o formulário para que ele possa ser referenciado
dentro da página.

7.2 A tag input

A tag <input> é utilizada para definir um campo de entrada de dados em um formulário.
Por meio do seu atributo type é posśıvel escolher qual é o tipo de elemento a ser utilizado.
Os principais valores para o atributo type são: text, checkbox, radio e submit.

Além do atributo type deve-se utilizar os atributos id, name e value. O atributo id serve
para identificar o elemento e entre outras coisas possibilitar o uso da tag <label>.

O atributo name é utilizado para referenciar o elemento no formulário via programação
no cliente ou no servidor. O atributo value indica qual é o valor inicial do campo.

Exemplo:

...

<input type="text" id="idade" name="campo_idade" value="">

<input type="submit" id="enviar" name="botao_enviar" value="Enviar">

...

7.3 A tag label

Sempre utilize a tag <label> para associar o rótulo ao respectivo campo de um formulário.

A associação é feita por meio dos atributos id da tag <input> e for da tag <label>.

Para destacar um elemento como obrigatório inclua a marcação dentro das tags <lable>.

Exemplo:
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...

<label for="nome">* Nome:</label> <input type="text" name="nome"

id="nome" value="">

...

Exemplo renderizado:

7.4 A tag select

A tag <select> indica um campo de formulário para seleção.

7.5 A tag option

A tag <option> delimita um elemento de um campo de formulário para seleção.

7.6 A tag textarea

As tags <textarea> e </textarea> delimitam uma área de entrada de texto extenso.

7.7 A tag fieldset

A tag <fieldset> deve ser utilizada para agrupar elementos de formulário correlacionados.

7.8 A tag legend

A tag <legend> é utilizada para atribuir um rótulo a um <fieldset>.

Exemplo:

...

<fieldset>

<legend>Dados pessoais</legend>

<label for="nome">Nome:</label> <input type="text" name="nome"

id="nome" value="">

<label for="idade">Idade:</label> <input type="text" name="idade"

id="idade" value="">

</fieldset>

...

Exemplo renderizado:
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7.9 A tag optgroup

A tag <optgroup> deve ser utilizada para agrupar tags <option>. Ela permite reunir ele-
mentos, estruturá-los e facilitar sua identificação.

Exemplo:

...

<select name="matrı́cula">

<optgroup label="Graduaç~ao">

<option value="grad-1">Primeiro semestre</option>

<option value="grad-2">Segundo semestre</option>

</optgroup>

<optgroup label="Pós graduaç~ao">

<option value="pgrad-1">Primeiro semestre</option>

<option value="pgrad-1.5">Férias de inverno</option>

<option value="pgrad-2">Segundo semestre</option>

<option value="pgrad-2.5">Férias de ver~ao</option>

</optgroup>

</select>

...

Exemplo renderizado:

7.10 Atributo: tabindex

O atributo tabindex controla a ordem em que o cursor percorrerá os campos de um for-
mulário ao se utilizar a tecla TAB. Este atributo pode ser utilizado em hiperlinks, elementos
de formulários, entre outros.

Note que a ordem padrão da tabulação é a que os elementos aparecem no código HTML.
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7.11 Exerćıcio

Escolha um formulário de um website, salve o código fonte e altere o formulário para que o
mesmo seja válido e siga as recomendações de acessibilidade apresentada.

Verifique quais foram as modificações visuais e funcionais.

Teste o formulário com um leitor de telas e através apenas do teclado.

8 Tabelas

8.1 A tag table

Procure utilizar tabelas somente para dados tabulares. Nesses casos, sempre faça uso do
atributo summary contendo uma descrição da tabela, pois assim usuários que utilizam lei-
tores de tela poderão saber do que se trata sem terem que ler célula a célula.

Exemplo:

...

<table summary="Esta tabela mostra a evoluç~ao da cotaç~ao do dólar

turismo nos últimos 12 meses, mês a mês.">

...

</table>

...

Evite utilizar tabelas para dados não tabulares, por exemplo, somente para posicionar
elementos. Mas, se utilizar para esta finalidade, não coloque nenhuma informação sobre o
conteúdo nem estrutura da tabela (e.g., summary, <caption>, <th>, etc.).

Por fim, faça com que as tabelas sejam linearizáveis, ou seja, ao ignorar toda a in-
formação de linhas e colunas e renderizar todo o conteúdo como se fosse uma série de
parágrafos o conteúdo ainda seja facilmente entendido.

8.2 A tag td

A tag <td> é utilizada para demarcar o conteúdo de uma célula de tabela.

Exemplo:

...<td>R$ 1,97</td>...

8.3 A tag tr

A tag <tr> é utilizada para demarcar o conteúdo de uma linha de tabela.

Exemplo:

...<tr><td>R$ 1,97</td><td>R$ 2,02</td>...</tr>
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8.4 A tag th

A tag <th> é utilizada para demarcar o conteúdo do cabeçalho de uma coluna.

O conteúdo do atributo id da tag <th> é utilizado pelas células das linhas seguintes para
referenciar seu cabeçalho. Com isto quando um leitor de telas processa cada célula ele pode
repetir o conteúdo da célula referenciada pelo id e assim contextualizar a informação lida.

Exemplo:

...

<tr>

<th id="col_jun">Junho</th>

<th id="col_jul">Julho</th>

</tr>

<tr>

<td headers="col_jun">R$ 2,02</td>

<td headers="col_jul">R$ 1,97</td>

</tr>

...

Complementarmente, o atributo abbr pode ser utilizado nos casos em que o conteúdo
da tag <th> for extenso, o que tornaria o processamento de uma tabela por um leitor de
telas muito cansativo para o usuário.

Exemplo:

...<th id="col_total" abbr="Total">Total de dólares comprados

pelo Banco Central no ano</th>...

8.5 A tag caption

As tags <caption> e </caption> são utilizadas para definir uma legenda de uma tabela.

Exemplo:

...

<table summary="Esta tabela mostra a evoluç~ao da cotaç~ao do dólar

turismo nos últimos 2 meses.">

<caption>Cotaç~ao do dólar turismo</caption>

<tr>

<th id="col_jun">Junho</th>

<th id="col_jul">Julho</th>

</tr>

<tr>

<td headers="col_jun">R$ 2,02</td>
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<td headers="col_jul">R$ 1,97</td>

</tr>

</table>

...

Exemplo renderizado:

Cotação do dólar turismo
Junho Julho
R$ 2,02 R$ 1,97

8.6 Exerćıcio

Escolha uma página de um website qualquer que tenha uma tabela com dados tabulares.
Escolha uma informação desta tabela que possibilite que você a encontre no código fonte.
Visualize o código fonte desta página e localize a informação que escolheu.
Agora identifique a estrutura da tabela e altere-a de forma a torná-la mais acesśıvel e

verifique qual é o resultado.

9 Inclusão de código Javascript

Sempre que posśıvel deve-se fazer com que a mesma funcionalidade disponibilizada via
Javascript esteja dispońıvel para os dispositivos quem não fazem uso deste recurso. Este
conteúdo alternativo deve ser colocado entre as tags <noscript> e </noscript>.

10 Inclusão de código CSS

A inclusão de folhas de estilo pode ser feita através da ligação entre uma página e sua
folha de estilo, através da tag <link>, ou através da definição da folha de estilo na própria
página, via tag <style>.

Exemplos:

...

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">

<style type="text/css"><!--

...

--></style>

...

O comentário HTML dentro das tags <style> e </style> faz com que os navegadores
que não dão suporte às folhas de estilo simplesmente ignorem todas definições colocadas lá.

Se esta precaução não for tomada, toda a definição das folhas de estilo pode ser inter-
pretada como texto e renderizada em um navegador ou processada por um leitor de telas,
por exemplo.
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I.2 Oficina de CSS

Instituto de Computação - Unicamp

Oficina de CSS

Este material é uma ação do Projeto PROESP/CAPES “Acesso, Permanência e Prosse-
guimento da Escolaridade em Nı́vel Superior de Pessoas com Deficiência: Ambientes Inclusi-
vos”que contribui para tornar acesśıveis os websites que fazem parte do portal da Unicamp.

Neste documento serão apresentados os aspectos da linguagem CSS (Cascading Style
Sheets) com uma abordagem inclusiva, levando em consideração uma codificação que deixe
o código válido e acesśıvel.

1 Introdução

A linguagem CSS tem o propósito de definir a apresentação de documentos de marcação,
como XML, HTML, entre outros. Os códigos CSS podem ser armazenados em arquivos com
extensão .css e, com isso, é posśıvel separar estrutura e dados da formatação. Além disso,
é posśıvel definir padrões que podem ser aplicados a vários documentos, sem a necessidade
de repetição do código facilitando a manutenção e aumentando a consistência. Neste do-
cumento serão apresentados os atributos que podem ser utilizados para tornar os websites
mais acesśıveis. Vários dos atributos que serão apresentados pertencem a recomendação
CSS ńıvel 2 e, portanto, devem ter sua compatibilidade com os navegadores avaliada de
maneira cuidadosa.

2 Padronização e estrutura de código CSS

Caso sejam feitas várias definições sobre um mesmo elemento, essas definições serão “cas-
cateadas”formando um só elemento. Por isso, deve ser elaborada uma poĺıtica de criação
dos arquivos .css e dos elementos que os compõem de forma muito cuidadosa. A forma de
cascateamento é a seguinte (em que o maior número tem maior prioridade):

1. Padrão do navegador

2. Style sheet externo

3. Style sheet interno (entre as tags <head> e </head>)

4. Inline style (no atributo style de uma tag)

Dentro de cada ńıvel de prioridade a seleção de qual estilo será aplicado é baseada no
ńıvel de especificidade do seletor CSS. A representação a seguir mostra as especificidades
dos seletores e os pesos atribúıdos. Quanto maior for o peso calculado maior será a especi-
ficidade do seletor.

Exemplo:
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...

strong { color: #ff0000; } /* id=0 classe=0 tag=1 -> peso = 1 */

p strong { color: #00ff00; } /* id=0 classe=0 tag=2 -> peso = 2 */

div p strong { color: #0000ff; } /* id=0 classe=0 tag=3 -> peso = 3 */

strong.fantasia { color: #000000; } /* id=0 classe=1 tag=0 -> peso = 10 */

#cabecalho { color: #336699; } /* id=1 classe=0 tag=0 -> peso = 100 */

...

Em relação à escrita do código, deve-se prezar pela legibilidade do código. Sugerimos
que as definições das propriedades sejam separadas e terminadas, por ponto e v́ırgula.

Exemplo:

...

div.content { padding: 5%; margin: 5%; }

...

Em estilo in-line, sugerimos que todas as definições sejam terminadas com ponto e
v́ırgula. Isso ajuda na manutenção e inclusão de novas propriedades, além de facilitar uma
eventual migração de estilos in-line para um arquivo CSS melhor estruturado. Por exemplo:

Em vez de:

<td style="font-weight: bold">

Utilize:

<td style="font-weight: bold;">

Ao nomear seletores nunca se deve associar o nome à aparência do elemento. Tente
sempre identificar o seletor a partir da função ou do dado que um elemento possui.

Em vez de:

<td class="corVermelha">01/01/2007</td>

Ou ainda:

<td class="texto1">01/01/2007</td>

Utilize:

<td class="data">01/01/2007</td>

Por fim, devido aos problemas de compatibilidade na interpretação de CSS entre dife-
rentes navegadores, sugerimos que sejam utilizados atalhos (i.e., definição de vários para
uma propriedade) apenas com as propriedades margin, padding e border.
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2.1 Exerćıcio

Baseado em um website de sua preferência, reúna todos os estilos dispońıveis, tanto em
arquivos .css, CSS internos e atributos HTML (15 minutos).

Elabore uma estrutura para criação de seletores CSS de forma a atender os estilos
existentes e oferecer suporte à criação de novos (30 minutos).

Escolha uma das páginas do website e modifique os estilos para os padronizados no passo
anterior (15 minutos).

3 Prioridade para estilos do usuário

Sempre que uma herança for desejada, esta deve ser estar expĺıcita no código CSS. Não
utilize o operador !important, pois ele altera a precedência na herança dos atributos,
provocando problemas de estruturação do código.

4 Unidades de medida relativas

Utilize sempre unidades de medida relativas para que o formato possa se adequar à sáıda,
da melhor forma posśıvel. As unidades de medida que sugerimos são porcentagens e “em”.
Note que a unidade de medida do CSS e a tag <em> do HTML são duas coisas diferentes.
No CSS a unidade “em”é utilizada para referenciar a letra “M”do tamanho da fonte que
estiver configurada no dispositivo do usuário. No HTML a tag <em> é utilizada para dar
ênfase a conteúdos textuais.

O principal objetivo de deixar unidades de medida relativas é fazer com que a formatação
possa se adequar às configurações e ao dispositivo do usuário, para displays maiores e
menores que o projetado inicialmente. Lembre-se que atualmente há pessoas que acessam
websites desde celulares a TVs de LCD com 40 polegadas em formato widescreen.

Unidades de medida fixa (e.g., px) devem ser usadas somente quando o elemento a ser
definido contiver algo com medida fixa (e.g., imagens não vetoriais).

5 Conteúdos gerados pelo CSS

A geração de conteúdo utilizando CSS é uma caracteŕıstica do CSS ńıvel 2, o que indica que
deve ser utilizada com cautela e acompanhada de testes com os navegadores mais utilizados
pelo público alvo. A geração de conteúdo possibilita adicionar informações sobre o contexto
de elementos que são destacados por atributos visuais como borda, imagens ou cores de
fundo, etc.

Exemplo:

...

form.cadastro:before { content: Inı́cio de formulário; }
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form.cadastro:after { content: Fim de formulário; }

...

Além dos pseudo-elementos before e after, o CSS ńıvel 2 conta com as propriedades
cue, cue-before e cue-after, que possibilitam que sons sejam tocados para auxiliar na iden-
tificação de conteúdo. Outras formas mais compat́ıveis de fornecer contexto e aumen-
tar a acessibilidade de uma página Web são: a partir da utilização dos atributos display
e visibility para esconder elementos de contexto que são redundâncias para informações
visuais, ou tornar um texto desses pequeno e de cor igual à do fundo. Conforme co-
mentado anteriormente, verifique sempre a compatibilidade das propriedades e elementos
que deseja utilizar com os navegadores utilizados no seu website. A referência sugerida é
http://www.w3schools.com/css/css_reference.asp

5.1 Exerćıcio

Escolha uma página de seu website. Depois, através dos atributos display, visibility, color
e background-color, inclua elementos que contextualizem informações identificadas apenas
por atributos visuais (e.g., bordas, cor, cor de fundo, etc.). Teste cada tentativa com um
leitor de telas e verifique qual é e melhor abordagem entre as apresentadas anteriormente.

6 Navegação

6.1 Listas

Como foi comentado na oficina de HTML, sugerimos a utilização de listas ordenadas (tag
<ol>) em vez das listas não ordenadas (tag <ul>). No entanto, ao utilizar listas numeradas
aninhadas surge um problema de contextualização, pois o número de cada item representa
apenas sua posição em relação aos outros que estão no mesmo ńıvel. Para uma que pessoa
que ouvir o conteúdo de uma lista dessas pode se confundir com a numeração porque
diferentes itens podem estar sob o mesmo ı́ndice.

Assim, uma maneira de resolver este problema seria adicionar um número para cada
ńıvel de profundidade e assim obter itens da forma 1, 1.2, 1.2.3, etc. Mas não há uma
maneira fácil de incluir esta informação em HTML, e áı que entra a utilização de CSS.

Exemplo:

...

ul, ol { counter-reset: item; }

li { display: block; }

li:before { content: counters(item, ".") ; counter-increment: item; }

...

Outra forma de melhorar a acessibilidade de uma lista é incluir marcações que auxi-
liem na navegação entre seus itens. Assim, além da numeração comentada anteriormente é
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posśıvel incluir uma marcação para indicar o final de cada seção.

Exemplo no CSS:

...

span.fimDeLista { display: none; }

...

Exemplo no HTML:

...

<ol>

<li>

Padronizaç~ao

<ol>

<li>Marcaç~ao</li>

<li>Folha de Estilo</li>

<li>Scripts <span class="fimDeLista">Fim das linguagens</span></li>

</ol>

</li>

<li>Usabilidade</li>

<li>Acessibilidade <span class="fimDeLista">Fim da lista</span></li>

</ol>

...

6.2 Réguas

No HTML as réguas horizontais (<hr>) são indicadas para separar e delimitar blocos de
conteúdo. Com a utilização de CSS elas se transformam num elemento muito versátil para
a separação de conteúdo. Propriedades de CSS como borda, estilos de borda, cor, margem
e imagem de fundo, fazem com que sua aparência possa ser adaptada de várias formas.

Exemplo:
No CSS:

...

hr.reguaDeInstrucoes {

margin: 1em 0 1em 0;

height: 1em;

border: none;

background-image: url("estrela.gif");

background-repeat: no-repeat;

background-position: center center;

}

hr:before { content: attr(title); }

...
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No HTML:

...

<hr title="Fim das instruç~oes" class="reguaDasInstrucoes">

...

6.3 Bordas

Através das propriedades dispońıveis via CSS é posśıvel atribuir vários tipos de formatação
que sem sua utilização seriam posśıveis apenas com imagens.

Além possibilitar alterações na cor, tamanho e estilo, é posśıvel editar cada um dos
quatro lados dos elementos de bloco (e.g., <table>, <div>, <p>, entre outros).

Exemplo:

...

div {

border-top: 0.2em dotted #000000;

border-right: 0.2em dotted #cccccc;

border-bottom: 0.3em double #000000;

border-left: 0.3em double #cccccc;

}

...

6.4 Posicionamento

Uma das tarefas mais dif́ıceis, senão a mais dif́ıcil, é fazer com que os elementos de uma
página Web fiquem posicionados corretamente em diferentes navegadores. Existem algumas
diferenças muito pequenas de implementação de certas propriedades que podem tornar a
implementação 100% consistente um grande desafio. Sugerimos a utilização de CSS para
posicionamento sempre que for posśıvel obter um alto ńıvel de consistência entre os diferen-
tes navegadores utilizados pelos usuários do website. Note que o alto ńıvel comentado deve
ser definido pela equipe de desenvolvimento e manutenção das páginas.

Através das propriedades float, position, top, right, bottom e left é posśıvel alterar o
posicionamento de quase todos elementos. No entanto, esta flexibilidade deve ser utilizada
com cautela, pois se o navegador não suportar CSS o documento deve seguir uma ordem
lógica, sem prejudicar sua leitura.

As propriedades indicadas para definir a distância entre os elementos de bloco são:
margin, margin-top, margin-right, margin-bottom e margin-left.

E as propriedades para definir a distância entre a borda dos elementos e seu conteúdo
são: padding, padding-top, padding-right, padding-bottom e padding-left.

Assim, para definir o CSS de uma tabela com margem superior e inferior de 0.5em e
células com espaçamento de 0.1em entre o conteúdo e a borda teŕıamos o seguinte CSS:

...
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table { margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; }

table tr td { padding: 0.1em; }

...

7 Legibilidade e audibilidade

7.1 Fontes

Sempre utilize uma famı́lia de fonte genérica, pois elas estão presentes na maioria dos na-
vegadores.

Exemplo:

...

body { font-family: verdana, sans-serif; }

...

A utilização do atalho para a manipulação do estilo da fonte (font: bold 12px arial;)
deve ser evitada quando for necessário fazer a manipulação do atributo font-transform (e.g.,
utilizada para deixar o texto em itálico), pois em alguns navegadores (IE 5, IE 5.5, IE 6)
esta propriedade utilizada em conjunto com a definição em atalho não tem efeito algum.

7.2 Texto

7.2.1 Efeitos de texto

Para utilizar letras maiúsculas ou minúscula para ênfase ou padrão de layout utilize a pro-
priedade text-transform. Note como é feita a separação entre os dados e sua apresentação.

Em vez de:

...<strong>DESTAQUES DO EVENTO</strong>...

Use:
No HTML:

...<strong class="destaque">Destaques do evento</strong>...

No CSS:

...

strong.destaque { text-transform: uppercase; }

...

Por fim, imagine um website com centenas ou milhares de páginas que utilizam algu-
mas informações em letras maiúsculas. Como seria a alteração dessas informações para
minúsculas se as páginas não utilizassem CSS?
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7.2.2 Formatação e posicionamento de texto

Utilize CSS para alcançar a formatação que deseja. Não utilize espaços nem pontuações
para enfatizar, pois provavelmente uma pessoa que utilizar um leitor de tela não receberá a
mesma ênfase e talvez fique dif́ıcil até de entender o conteúdo. As propriedades word-spacing
e letter-spacing controlam o espaçamento entre as palavras e entre as letras, respectivamente.

Em vez de utilizar:

...<em>A T E N Ç ~A O</em>...

Use:
No CSS:

...

em.mensagem { letter-spacing: 150%; text-transform: uppercase; }

...

No HTML:

...<em class="mensagem">Atenç~ao</em>...

Por fim, em vez de utilizar a tag <center> para controlar o alinhamento de texto, use
a propriedade de CSS da seguinte forma: text-align: center.

7.2.3 Texto ao invés de imagem

Não utilize imagens que contenham apenas texto. O CSS fornece várias propriedades para
alteração da aparência de textos e utilizar apenas imagens para representá-los restringe o
acesso para usuários que utilizam display em braille e leitores de tela. Por exemplo:

Em vez de:

...

<p>

<a href="pagina_2.html">

<img src="proxima_pagina.png" alt="Próxima página">

</a>

</p>

...

Use:
No CSS:

...

a.paginacao { font-family: verdana, sans-serif; font-weight: bold;

letter-spacing: 150%; }

...



Um Processo para Adequação de Websites a Requisitos de Acessibilidade e Usabilidade 43

No HTML:

...

<p><a href="pagina_2.html" class="paginacao">Próxima página</a></p>

...

7.3 Atributos aurais

As propriedades relacionadas aos atributos aurais fazem parte do CSS ńıvel 2 e, conforme
foi comentado anteriormente, poucos navegadores suportam suas propriedades. No en-
tanto, são promissoras no que diz respeito ao aumento de acessibilidade, pois com elas
é posśıvel formatar a forma de como o conteúdo textual é lido por leitores de tela como
alterar volume, incluir ı́cones sonoros, alterar o pitch da voz, se um conteúdo deve ser
lido ou soletrado, entre outros. Para verificar outras propriedades veja referência em
http://www.w3schools.com/css/css_ref_aural.asp.

Exemplo:

...

h1, h2, h3, h4, h5, h6 { volume: 130%; voice-family: male; }

...

8 Gráficos

8.1 Cores

Sempre atribuir uma cor para o elemento e para o fundo. Em relação ao fundo podemos
definir uma cor, definir como transparente ou a herança da cor do elemento pai. Note que
o contraste entre a cor de fundo e de texto deve ser grande para facilitar a leitura.

Exemplo:

...

p.destaque { color: #000000; background-color: #ffffff; }

p.destaque p.titulo { color: #663399; background-color: transparent; }

...

A redundância é um dos pontos-chave no desenvolvimento de páginas acesśıveis. As-
sim, nunca utilize somente cores para identificar elementos ou contextualizar quaisquer
informações. Uma forma simples de testar o contraste de sua página Web é imprimir a
página em preto e branco, incluindo imagens e cores de fundo.
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8.2 Exerćıcio

Crie um formulário para cadastro de cidades com as seguintes caracteŕısticas:

• Deve ser inserida uma imagem de fundo alinhada à direita com repetição vertical.

• O formulário de conter um t́ıtulo “Cadastro de Cidades”na cor verde e com espaçamento
maior entre caracteres.

• Devem haver inputs para UF (Unidades da Federação), nome da cidade, número de
habitantes e área. Lembrando que isso deve ser feito sem a utilização de tabelas.
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I.3 Oficina de Javascript

Instituto de Computação - Unicamp

Oficina de Javascript

Este material é uma ação do Projeto PROESP/CAPES “Acesso, Permanência e Prosse-
guimento da Escolaridade em Nı́vel Superior de Pessoas com Deficiência: Ambientes Inclusi-
vos”que contribui para tornar acesśıveis os websites que fazem parte do portal da Unicamp.

Neste documento serão apresentados os aspectos gerais da linguagem de programação
Javascript com uma abordagem inclusiva, levando em consideração código compat́ıvel com
diferentes navegadores e versões de linguagem.

1 Introdução

O principal objetivo desta oficina é o de apresentar os recursos que o Javascript pode
oferecer sem prejúızo à acessibilidade. Na visão desta oficina, o Javascript deve ser usado
para oferecer funcionalidades adicionais às já existentes e necessárias ao funcionamento da
página Web. Dessa forma, caso o navegador do cliente não ofereça suporte a scripts a
funcionalidade da página não será afetada. O Javascript permite que você informe a versão
com que você deseja que seu código seja interpretado e também permite que você identifique
a versão do navegador do cliente. No entanto, escrever códigos para versões restritas do
Javascript não é um opção muito prática (apesar de amplamente adotada). O que sugerimos
é a padronização e adoção de boas práticas de codificação que tornem o código Javascript
menos senśıvel a versões dos navegadores e versões da própria linguagem.

A utilização de scripts também levanta questões relacionadas à acessibilidade. Existe a
percepção que páginas que utilizam scripts não são acesśıveis e que não é posśıvel desenvol-
ver páginas acesśıveis fazendo uso de scripts. Ambas as afirmações estão incorretas e nas
próximas seções serão apresentadas formas de criar páginas acesśıveis utilizando scripts.

2 Padronização de código

Sugerimos inicialmente que todos que escrevam códigos para um dado website sigam um
estilo de codificação. Desde mantenedores das páginas e da programação de um website
até os responsáveis pelo conteúdo. Com isso, toda a codificação ganha legibilidade e todos
ficam familiarizados com os códigos feitos por qualquer um dos membros da equipe.

2.1 Inclusão de código Javascript

Os códigos em Javascript utilizados em uma página podem ser internos ou externos. Para
utilização de código interno sugerimos que a estrutura utilizada seja a seguinte:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

// código Javascript

//--></script>
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Note que os comandos <!-- e //--> localizados após as tags script de abertura e fe-
chamento, respectivamente, são usados para que código Javascript não seja mostrado por
navegadores que não suportam scripts.

Sugerimos que as chamadas a scripts externos tenham a seguinte forma:

<script language="javascript" type="text/javascript" src="codigo.js">

</script>

Note que arquivos externos não precisam iniciar com os comandos utilizados nos scripts
internos, pois o arquivo externo só será interpretado se o navegador suportar Javascript.

2.2 Declaração de variáveis

Todas as variáveis devem ser declaradas, com os tipos apropriados para o algoritmo, não
importando se são globais ou não.

2.3 Quebras de linha

De acordo com a especificação da linguagem as quebras de linhas são suficientes para se-
parar expressões, mas devido a diferença existente entre as implementações de Javascript
client side deve-se, sempre, utilizar ponto-e-v́ırgula ao final de todas expressões.

Contra-exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

var x = new Number( 1 )

x = 2

//--></script>

Exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

var x = new Number( 1 ) ;

x = 2 ;

//--></script>

2.4 Versão de linguagem

Não deve-se utilizar versão na declaração do script. Diferentes implementações de Javascript
podem utilizar objetos diferentes na mesma versão, e se isso não for verificado resultará em
erros. O ideal é verificar se o suporte a um objeto existe e, só depois disso, utilizá-lo no
script. Assim, o código se torna independente da versão e funciona corretamente em futuras
versões, desde que suportem o objeto utilizado.
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2.5 Detecção de navegador, objetos e métodos

Sugerimos que checagens relacionadas ao navegador utilizado pelo usuário devem ser evita-
das ao máximo, uma vez que restringem a execução do código Javascript a um grupo muito
espećıfico, além de não levar em conta usuários de navegadores que serão lançados.

Contra-exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

var browserName = navigator.appName ;

if ( browserName == "Netscape" ){

...

}

//--></script>

Em vez disso, para garantir que o código será executado corretamente, deve-se utilizar
a detecção de objetos e métodos apresentada a seguir:

Exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

if ( document.getElementById ){

// O objeto getElementById pode ser utilizado

}

else{

// O objeto n~ao pode ser utilizado

}

//--></script>

Além da detecção de objetos sugerimos a utilização da detecção de métodos. Note que
para detecção de métodos não se deve utilizar parênteses, pois eles indicam a utilização do
método e não a verificação de sua existência.

Contra-exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

// Verifica se é possı́vel colocar o foco na janela,

// assumindo que o método pode ser utilizado

if ( window.focus() ){

...

}

//--></script>

Exemplo:
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<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

// Verifica se existe suporte ao método focus

if ( window.focus ){

...

}

//--></script>

2.6 Operadores de comparação

Operadores de comparação estritos ( === ou !== ) não devem ser utilizados. A conversão
de variáveis de tipos diferentes devem ser feitas pelo programador.

Contra-exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

var x = new String( "1" ) ;

...

y = new Number ( 1 ) ;

if ( x == y ){

...

}

//--></script>

Exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

var x = new String( "1" ) ;

...

y = new Number ( 1 ) ;

if ( new Number ( x ) == y ){

...

}

//--></script>

As implementações da versão 1.2 (e.g, Netscape 4.0 e IE 4.0 ) não convertem os tipos
antes de uma comparação, já as implementações da versão 1.3 possuem o mesmo compor-
tamento que a versão 1.1, que converte tipos diferentes em tipos compat́ıveis antes de uma
comparação. Assim, sugerimos que a conversão seja feita pelo programador para que assim
o código seja mantido sem erros, independente da versão do navegador utilizada pelo cliente.
Para verificar versões de Javascript utilizadas em algumas versões do Internet Explorer e
do Netscape Navigator acesse http://www.irt.org/articles/js169/#2.7

2.7 Manipuladores de eventos

Manipuladores de eventos (e.g., onClick, onLoad, onFocus, etc.) devem ser escritos con-
forme a especificação da linguagem, ou seja, seguindo corretamente os caracteres utilizados
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em letras maiúsculas e minúsculas, uma vez que Javascript é case sensitive e desvios como
esses podem gerar erros. No entanto, se desejar manter o código em um estilo que facilite
uma posśıvel migração para XHTML, utilize os manipuladores seguindo o mesmo padrão
sugerido para os atributos HTML, ou seja, em letras minúsculas.

Contra-exemplo:

...

<a href="./" onclick="alert( x ) ;">

...

Exemplo:

...

<a href="./" onClick="alert( x ) ;">

...

Nos manipuladores de eventos não é necessário utilizar a declaração “javascript:”,
uma vez que eles são executados apenas pelo Javascript engine.

Contra-exemplo:

...

<a href="./" onClick="javascript: alert( x ) ;">

...

Exemplo:

...

<a href="./" onClick="alert( x ) ;">

...

2.8 Desvios e laços condicionais

De acordo com a especificação da linguagem, as chaves não são necessárias para laços e
condicionais simples, ou seja, contendo apenas uma expressão. No entanto sugerimos a
utilização de chaves mesmo nesses casos, pois desta forma se obtém um código mais leǵıvel
e mais portável [28].

Contra-exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

if ( ... )

// apenas uma express~ao

//--></script>

Exemplo:
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<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

if ( ... ){

// uma ou mais express~oes;

}

//--></script>

3 Escrita de HTML via Javascript

No lugar de executar vários comandos de impressão (e.g., document.write), o que pode
tornar o script muito lento, concatene a sáıda em uma variável e por fim envie o conteúdo
da variável de uma única vez.

Contra-exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

document.write( "<table>" ) ;

document.write( "<tr><td>" ) ;

document.write( "teste" ) ;

document.write( "<\/td><\/tr>" ) ;

document.write( "<\/table>" ) ;

//--></script>

Exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

var html_code = "<table>"

html_code += "<tr><td>" ;

html_code += "teste" ;

html_code += "<\/td><\/tr>" ;

html_code += "<\/table>" ;

document.write( html_code ) ;

//--></script>

3.1 Aspas simples e duplas

Conteúdo de texto deve estar sempre entre aspas duplas (”) e todas ocorrências delas no
conteúdo devem ser escapadas com a barra invertida (\).

Contra-exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

document.write( ’Conteúdo de texto. "Teste", teste.’ ) ;

//--></script>
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Exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

document.write( "Conteúdo de texto. \"Teste\", teste." ) ;

//--></script>

Aspa simples ou apóstrofe (’) deve ser utilizada somente quando o código Javascript
estiver dentro de um atributo de uma tag HTML.

Exemplo:

...

<a href="./" onClick="alert( function( ’conteúdo string’ ) ) ;">

...

3.2 ETAGO

Deve-se escapar a barra de qualquer ETAGO (</) que estiver sendo escrito pelo Javascript.
Isso evita que o parser identifique um ETAGO de outra tag como sendo a de script.

Contra-exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

document.write( "<p>Teste</p>" ) ;

//--></script>

Exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

document.write( "<p>Teste<\/p>" ) ;

//--></script>

3.3 Escrevendo a palavra reservada “script”

Quando a palavra script for processada dentro de código Javascript ela deve ser dividida
e concatenada, para que o parser não a identifique como sendo a tag script que encerra o
código Javascript.

Contra-exemplo:

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

document.write( "<script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"

src=\"codigo.js\"><\/script> " ) ;

//--></script>

Exemplo:
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<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

document.write( "<scr" + "ipt language=\"javascript\"

type=\"text/javascript\" src=\"codigo.js\"><\/scr" + "ipt> " ) ;

//--></script>

4 Manipulação de CSS via Javascript

A combinação de Javascript, CSS e HTML é muito utilizada em websites. Esta combinação
possibilita que programas em Javascript alterem a aparência (CSS), dados e/ou estrutura
(HTML) de páginas Web.

Para manipular folhas de estilo via Javascript basta alterar as propriedades do objeto
style dos elementos

Exemplo:

<script type="text/javascript" language="javascript"><!--

var name_element = document.getElementById( "name" ) ;

name_element.style.backgroundColor = "#00ff99" ;

name_element.style.borderColor = "#000000" ;

//--></script>

Para alterar conteúdo de tags HTML, a maneira mais simples é utilizar o identificador
da tag para acessar o respectivo objeto. Após acessar o objeto basta utilizar o método
innerHTML para acessar e manipular o conteúdo da tag.

Exemplo:

<script type="text/javascript" language="javascript"><!--

var name_element = document.getElementById( "name" ) ;

name_element.innerHTML = name_element.innerHTML + "_" ;

//--></script>

5 Navegação

Programas em Javascript são muito utilizados para manipular menus e sub-menus em na-
vegações de websites, mas utilizações cuidadosas desse recuso são menos comuns. Se o
conteúdo utilizado nesses menus só está dispońıvel para usuários que utilizam Javascript
surge um problema de acessibilidade, já que parte do conteúdo não será acesśıvel. Sendo
assim, um script que controla elementos relacionados à navegação deve adicionar funciona-
lidades em vez de resultar em barreiras para parte dos usuários.

Algumas das formas de se utilizar Javascript em navegações de websites são a utilização
de recursos minimizar/maximizar ou mostrar/esconder. Estas estratégias dizem respeito
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à disponibilização de elementos de interface de usuário que possibilitam que os usuários
possam filtrar a apresentação visual dos itens de navegação. Com funcionalidades de mi-
nimizar/maximizar ou mostrar/esconder o usuário pode-se, por exemplo, verificar os itens
acerca de uma sessão presente na navegação ou acessar um item de interesse dentro de uma
lista simplificada com muitos elementos.

Exemplo:

...

<ol id="navegacao">

<li id="graduacao">

<a href="graduacao.html" onClick="show_hide(

new Array( ’graduacao_menu’ ) );

return false;">Graduaç~ao</a>

<ol id="graduacao_menu">

<li><a href="cursos.html">Cursos</a></li>

<li><a href="institutos.html">Institutos</a></li>

</ol>

</li>

<li id="pos_graduacao"><a href="pos_graduacao.html"

onClick="show_hide( new Array( ’pos_graduacao_menu’ ) );

return false;">Pós-graduaç~ao</a>

<ol id="pos_graduacao_menu">

<li><a href="mestrado_profissional.html">Mestrado profissional</a></li>

<li><a href="mestrado_academico.html">Mestrado acadêmico</a></li>

<li><a href="doutorado.html">Doutorado</a></li>

</ol>

</li>

</ol>

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

function show_hide( id_array ){

if ( !document.getElementById ){

return ;

}

for ( i = 0 ; i < id_array.length ; i++ ){

if ( document.getElementById( id_array[i] ) ){

if ( document.getElementById( id_array[i] ).style.display ==

"none" ){

document.getElementById( id_array[i] ).style.display = "block" ;

}

else{

document.getElementById( id_array[i] ).style.display = "none" ;

}
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}

}

}

show_hide( new Array( "graduacao_menu", "pos_graduacao_menu" ) ) ;

//--></script>

...

6 Formulários

Uma das funções mais interessantes do uso de Javascript é a de validação de formulários
sem a necessidade de envio de informações para o servidor. No entanto, é necessário lembrar
que a validação também deve estar presente no servidor.

No exemplo a seguir temos o exemplo de validação de um input que deve conter somente
números inteiros. A validação é feita com uma expressão regular que diz que o valor dever
ser obrigatoriamente composto por números.

Exemplo:

...

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

var expressao = /^\d+$/;

function verificarInteiro( val ){

if( expressao.test( val ) ){

alert( "OK" );

}

else{

if( val != null && val != "" ){

alert( "N~ao é um inteiro válido" );

}

}

}

//--></script>

<form id="frmInteiro" action="#" onSubmit=

"verificarInteiro(this.txtInteiro.value); return false;">

<div>

<label for="txtInteiro">Valor:</label>

<input type="text" size="10" id="txtInteiro" name="txtInteiro">

<input type="submit" value="Validar">

</div>

</form>

...
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7 Acesso a conteúdo e redundância

A execução de scripts pode ser desabilitada por várias razões tais como segurança, limitações
do navegador ou por opção do usuário (comum em usuários com deficiência visual). Por-
tanto, é interessante que sejam fornecidas outras formas de acesso ao conteúdo que seria
apresentado pelo código Javascript. Para tanto pode ser utilizada a tag <noscript> que é
executada sempre que script client-side estejam desabilitados.

Exemplo:

...

<script language="javascript" type="text/javascript"><!--

document.write("Texto escrito via javascript!");

//--></script>

<noscript>

<p>Texto alternativo</p>

</noscript>

...

8 Gráficos e animações

Javascript também pode ser utilizado para produzir efeitos tais como animações. Para
ilustrar essa funcionalidade apresentamos o código de um ticker. Uma caracteŕısitica desse
código é que ele permite a visualização das mensagens de forma estática quando não o Ja-
vascript não está dispońıvel, sem fazer uso no elemento <noscript>. O intuito disso é o de
mostrar que, apesar de ser uma boa opção para garantir a redundância de funcionalidades,
o elemento NOSCRIPT não é o único recurso dispońıvel.

Exemplo:

...

<div id="caption">

<p>Universidade Estadual de Campinas</p>

<p>Oficina de Javascript</p>

</div>

<script type="text/javascript" language="javascript"><!--

var message_counter = 0 ;

var char_counter = 0 ;

var messages = new Array() ;

//Torna o objeto invisı́vel

function init( obj_id ){

if ( !document.getElementById ){

return ;
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}

if ( document.getElementById( obj_id ) ){

document.getElementById( obj_id ).style.display = "none" ;

}

}

//Carrega as mensagens que ser~ao apresentadas no ticker

function get_messages( noscript_container ){

if ( !document.getElementById ){

return ;

}

var obj = document.getElementById( noscript_container ) ;

var p_array = obj.getElementsByTagName( "p" ) ;

for ( var i = 0 ; i < p_array.length ; i++ ){

messages.push( p_array[i].innerHTML ) ;

}

obj.innerHTML = "" ;

obj.style.display = "block" ;

}

//Mostra as mensagens carregadas no ticker

function play_caption(){

if ( !document.getElementById ){

return ;

}

//Limpa o ticker caso esteja começando uma nova mensagem

if ( char_counter == 0 ){

document.getElementById( "caption" ).innerHTML = "" ;

}

//Mostra o próximo caracter da mensagem

if ( document.getElementById( "caption" ) ){

if ( char_counter < messages[ message_counter ].length ){

document.getElementById( "caption" ).innerHTML +=

messages[message_counter].charAt( char_counter++ ) ;

setTimeout( ’play_caption()’, 150 ) ;

}

else{

char_counter = 0 ;

message_counter++ ;

//Intervalo antes de iniciar uma nova mensagem

if ( message_counter < messages.length ){

setTimeout( ’play_caption()’, 2000 ) ;

}

//Intervalo antes de iniciar a primeira mensagem
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else{

message_counter = 0 ;

setTimeout( ’play_caption()’, 2000 ) ;

}

}

}

}

// Chamada às funç~oes

init( ’caption’ ) ;

get_messages( ’caption’ ) ;

setTimeout( "play_caption()", 1000 ) ;

//--></script>

...

9 Exerćıcio

Agora que foram apresentadas as principais práticas para a criação de código Javascript
acesśıvel vamos para uma prática. Utilizando o código do ticker da seção anterior vamos
realizar as seguintes alterações:

• Alterar o código de forma que as mensagens sejam impressas ao contrário e alinhadas
à direita, por exemplo a mensagem TESTE:
No instante 1: E
No instante 2: TE
No instante 3: STE
No instante 4: ESTE
No instante 5: TESTE

• Alterar o código para que ele use o elemento <noscript>.
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I.4 Oficina de Usabilidade

Instituto de Computação - Unicamp

Oficina de Usabilidade

Este material é uma ação do Projeto PROESP/CAPES “Acesso, Permanência e Prosse-
guimento da Escolaridade em Nı́vel Superior de Pessoas com Deficiência: Ambientes Inclusi-
vos”que contribui para tornar acesśıveis os websites que fazem parte do portal da Unicamp.
Neste documento serão apresentados os aspectos gerais de Usabilidade Web com uma abor-
dagem inclusiva.

1 Usabilidade

Resumidamente, um produto tem boa usabilidade se pode ser utilizado por seus usuários
de forma que eles atinjam seus objetivos com eficiência e satisfação. No entanto, o termo
é padronizado e também pode ser definido a partir da relação de múltiplos componentes.
Nielsen [35] define usabilidade a partir de cinco atributos, são eles:

• Facilidade de aprendizagem - O sistema precisa ser fácil de aprender de forma
que o usuário possa rapidamente começar a interagir. Segundo Nielsen, é o mais
importante atributo de usabilidade, pois está relacionado à primeira experiência que
qualquer usuário tem com um sistema. Este fator é avaliado em função do tempo que
o usuário demora para se tornar experiente na execução de suas tarefas.

• Eficiência - O sistema precisa ser eficiente no uso, de forma que uma vez aprendido
o usuário tenha um ńıvel elevado de produtividade. Portanto, eficiência refere-se a
usuários experientes, após um certo tempo de uso.

• Facilidade de relembrar - A forma de utilização do sistema precisa ser fácil de
relembrar. Assim, quando o usuário retornar depois de um certo tempo, saberá como
usá-lo sem ter que aprender novamente como utilizá-lo. Aumentar a facilidade de
aprendizagem também torna a interface mais fácil de ser relembrada, mas tipicamente
usuários que retornam a um sistema são diferentes dos usuários principiantes.

• Erros - Erro é definido como uma ação que não leva ao resultado esperado. O sistema
precisa ter uma pequena taxa de erros, ou seja, o usuário não pode cometer muitos
erros durante o seu uso. Se ele errar, deve conseguir retornar a um estado livre de erros,
sem perder qualquer coisa que tenha feito. Erros em que o usuário perde trabalho ou
que não percebe que ocorreu um erro são exemplos de casos que não podem ocorrer.

• Satisfação subjetiva - Os usuários devem gostar do sistema e devem ficar satisfeitos
ao usá-lo. A satisfação é muito relevante quando se considera sistemas usados fora
do ambiente de trabalho, tais como jogos, sistemas domésticos em geral, etc., uma
vez que estes não têm caráter obrigatório como o que ocorre em sistemas adotados no
ambiente de trabalho.
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Antes de apresentar a definição utilizada na norma ISO 9241-11 [29] é necessário apre-
sentar alguns elementos que ela utiliza. São eles:

• Usuário é quem interage com o produto;

• Contexto de uso envolve os usuários, tarefas, equipamentos, ambiente f́ısico e social
em que o produto é usado;

• Eficácia é dada pela relação dos usuários que atingiram seus objetivos;

• Eficiência é relação da eficácia com a quantidade dos recursos gastos;

• Satisfação é estabelecida pelo conforto e aceitabilidade do produto por parte dos
usuários. Ela pode ser calculada por meio de métodos subjetivos e/ou objetivos.

A partir destes elementos a atual abordagem de usabilidade foi definida como a “capa-
cidade de um produto ser usado por usuários espećıficos para atingir objetivos espećıficos
com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto espećıfico de uso” [29].

1.1 Qual a diferença para o que estava sendo visto até o momento?

Após a apresentação da base técnica aproximamos a codificação de páginas Web acesśıveis
ao contexto de trabalho dos participantes. A partir deste ponto é posśıvel utilizar ferramen-
tas semi-automáticas de validação ou avaliação de forma que os desenvolvedores entendam
claramente os erros e sugestões apresentados por essas ferramentas (e.g., W3C HTML Va-
lidator, WebXAct, DaSilva, etc.). Agora é posśıvel trazer à tona discussões sobre assuntos
em alto ńıvel, dado que a forma de como implementar certos recursos já foi trabalhada.

1.2 Como isso se encaixa com a acessibilidade?

A integração de acessibilidade e usabilidade deve ser buscada pois a falta da combinação
desses conceitos pode resultar em diferentes barreiras para os usuários. Um website pode ser
fácil de usar para quem não possui nenhum tipo de limitação e não contar com requisitos
de acessibilidade, o que impede que parte de seu público-alvo o utilize. Complementar-
mente, um website que implementa requisitos de acessibilidade pode ter baixa usabilidade
se seus usuários, com algum tipo de limitação ou não, encontram dificuldades durante sua
utilização.
Além da integração de acessibilidade e usabilidade as heuŕısticas de usabilidade também
endereçam alguns aspectos relacionados à acessibilidade, por exemplo, visibilidade do sta-
tus do sistema, compatibilidade do sistema com o mundo real, reconhecimento ao invés de
relembrança.
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2 OS 10 maiores erros em webdesign

A seguir serão apresentados os 10 maiores erros em webdesign adaptados da lista de Nielsen
[34].

1. Ferramentas de busca pouco flex́ıveis
Ferramentas de busca pouco flex́ıveis são as que não possibilitam que usuários acessem
resultados relevantes porque variantes da palavra buscada são indexadas independen-
temente. Exemplos dessas variantes são: plural, palavras com h́ıfen, pequenos erros
de digitação, formas diferentes de escrever um mesmo termo (e.g., detectar e detetar),
etc.

2. Conteúdo em arquivos PDF
Ao se deparar com arquivos PDF (Portable Document Format), os usuários enfrentam
vários tipos de barreiras (e.g., comandos e atalhos diferentes, interface com novos
elementos, tamanho de fonte), seja num PDF embutido ou em uma nova janela. O
fluxo de uso é afetado devido às diferenças existentes entre páginas Web e arquivos
PDF. Adicionalmente, são elementos que focam mı́dias diferentes e contam com formas
de navegação diferentes. Arquivos PDF são indicados para disponibilizar documentos,
normalmente extensos, que dificilmente seriam lidos on-line.

3. Links visitados sem destaque
Links visitados com destaque auxiliam na indicação do que já foi visto, evitando que
o usuário navegue novamente, sem querer, por páginas já visitadas. Links são a
base para navegação na Web, ou seja, fornecer apoio para demarcar páginas visitadas
auxilia a navegação como um todo. Por fim, o destaque dado aos links visitados deve
ser consistente e deve ser diferente o bastante para que os usuários notem a diferença
entre os estados dos links. Por exemplo, se utiliza links na cor azul, seus links visitados
podem utilizar um azul mais saturado ou roxo.

4. Texto pouco leǵıvel
A leitura nos monitores de computador é mais cansativa que no papel, portanto, o
redator de um website deve se atentar para o fato de que a escrita para Web tem
caracteŕısticas próprias. O conteúdo textual deve ser sucinto e objetivo, além de
deixar claro sua importância e a hierarquia dos elementos da página. Algumas formas
de se obter essa hierarquia são:

• Utilização de intert́ıtulos;

• Listas;

• Palavras-chave em destaque;

• Parágrafos curtos;

• Utilizar a idéia da pirâmide invertida, passando a idéia principal do texto no
ińıcio para só em seguida apresentar toda sua evolução, ou seja, de forma não
linear;

• Estilo de escrita simples, sem termos rebuscados ou relacionados a marketing.
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5. Tamanhos de fonte absolutos
Ao utilizar tamanhos de fonte absolutos são impostas barreiras para o usuário que
deseja aumentar ou reduzir o tamanho de fonte. De maneira geral deve-se projetar
websites de forma a respeitar as preferências do usuário.

6. T́ıtulos de páginas com pouca indicação do conteúdo
Busca é a maneira mais importante dos usuários descobrirem websites. Também é
uma forma dos usuários encontrarem o que procuram dentro de um website. O t́ıtulo
das páginas Web (i.e., o conteúdo dentro das tags <title> e </title>) é a principal fer-
ramenta para atrair novos visitantes a partir de resultados em ferramentas de busca.
Este conteúdo é comumente utilizado para nomear bookmarks. Evite t́ıtulos demasi-
adamente longos e que utilizem informação pouco relevante para identificar a página
(e.g., “Bem-vindo ao...”ou “O maior website de...”). Por fim, t́ıtulos das páginas
também auxiliam na definição de contexto para usuários que estão utilizando várias
janelas ao mesmo tempo.

7. Qualquer coisa que pareça com publicidade
Visão seletiva é muito poderosa e usuários de websites aprendem a prestar menos
atenção aos anúncios publicitários que possam atrapalhá-los durante a navegação. A
partir disto, usuários também ignoram elementos que pareçam com publicidade. Ou
seja, é melhor evitar a utilização de qualquer elemento que se pareça com publicidade.
Seguem algumas regras para se evitar este efeito:

• cegueira de banner - usuários dificilmente fixam o olhar em algo que pareça com
um banner, seja pelo formato ou posicionamento na página

• evitar animações - usuários tendem a ignorar áreas com textos em movimento
ou animações não significativas

• fechamento de pop-ups - indica que deve-se evitar uso de pop-up, pois alguns
usuários fecham pop-ups antes mesmo deles estarem completamente renderizados

8. Violando convenções de design

Consistência é um dos mais poderosos prinćıpios de design: quando coisas sempre se
comportam da mesma forma, usuários não se preocupam com o que acontecerá. Em
vez disso, eles sabem o que irá acontecer com base em suas experiências anteriores.
Quanto mais as expectativas dos usuários estiverem corretas, mais eles sentirão que
comandam o sistema. Quanto mais o inverso ocorre, mais eles se sentirão inseguros.
Segundo Nielsen, “usuários passam a maior parte do tempo em outros sites”, ou seja,
suas expectativas se basearão no que é comumente feito na maioria dos outros sites.

9. Abrindo novas janelas do navegador
Links que abrem em novas janelas são usados comumente com o intuito de evitar
que um usuário vá para outro website e não retorne. No entanto, esta prática acaba
poluindo a tela do usuário com várias janelas. Outro resultado ainda mais grave é
que o botão “Voltar”da nova janela fica desabilitado. Assim, se um usuário não notar
que uma nova janela foi aberta ele não conseguirá retornar para a página de origem.
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10. Falta de respostas às questões dos usuários
Usuários da Web são altamente orientados à conclusão de tarefas. Eles visitam web-
sites porque há algo que querem alcançar. A falha mais grave de um website é não
fornecer informações que os usuários estão procurando. Às vezes a informação que o
usuário procura não está na página ou está escondida em textos pouco leǵıveis, o que
é tão cŕıtico quanto não estar lá, uma vez que os usuários não têm tempo para ler
todo conteúdo. Contra-exemplos são: não fornecer o preço de produtos ou serviços,
não fornecer taxa de juros, não fornecer preço total a prazo, etc.

3 Inspeção Heuŕıstica

Muitas das ferramentas e metodologias para avaliação de websites são consideradas ina-
plicáveis em pequenas equipe, seja por custo, complexidade ou falta de tempo. No entanto,
a inspeção heuŕıstica é um método de baixo custo, tanto financeiro, pessoal e temporal e,
portanto, é uma ferramenta importante no processo de criação de websites.

3.1 O que é a Inspeção Heuŕıstica?

A inspeção heuŕıstica consiste na compreensão de um pequeno conjunto de heuŕısticas que
servirão para avaliar aplicações.

3.2 Como realizar uma inspeção heuŕıstica?

Para realizar uma inspeção, basta um pequeno número de avaliadores que deverão inici-
almente verificar, de forma individual, a validade do conjunto de heuŕısticas previamente
definido. Para tanto pode ser utilizado o Formulário de Inspeção Heuŕıstica contido no
Apêndice I, desta oficina. O resultado obtido por diferentes avaliadores é reunido em uma
lista onde todas observações são ordenadas de acordo com os respectivos ńıveis de severi-
dade. Por fim, é posśıvel que a equipe delibere quais ações serão executadas com maior
prioridade.

3.3 Como acoplar isso no padrão de desenvolvimento da equipe?

Como a duração de uma inspeção heuŕıstica é pequena, ela pode ser executada em diver-
sas fases do desenvolvimento de aplicações, tais como, prototipação e testes. Além disso,
as heuŕısticas tendem a se tornar prinćıpios comuns aos designers durante o processo de
desenvolvimento e, portanto, eles agregam as heuŕısticas no conjunto de premissas a serem
seguidas naturalmente durante o design.

3.4 Heuŕısticas genéricas

O conjunto de heuŕısticas genéricas foi proposto inicialmente por Nielsen, 1994. Nesta
oficina será utilizada a versão revisada das heuŕısticas contida em [39].
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1. Visibilidade do status do sistema
Sistema precisa manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, forne-
cendo um feedback adequado dentro de um tempo razoável

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real
Sistema precisa falar a linguagem do usuário, com palavras, frases e conceitos famili-
ares ao usuário, ao invés de termos orientados ao sistema.
Seguir convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça numa ordem
natural e lógica

3. Controle do usuário e liberdade
Usuários frequentemente escolhem por engano funções do sistema e precisam ter claras
sáıdas de emergência para sair do estado indesejado sem ter que percorrer um extenso
diálogo. Prover funções undo e redo.

4. Consistência e padrões
Usuários não precisam adivinhar que diferentes palavras, situações ou ações significam
a mesma coisa. Seguir convenções de plataforma computacional

5. Prevenção de erros
Melhor que uma boa mensagem de erro é um design cuidadoso o qual previne o erro
antes dele acontecer

6. Reconhecimento ao invés de relembrança
Tornar objetos, ações e opções viśıveis. O usuário não deve ter que lembrar informação
de uma para outra parte do diálogo. Instruções para uso do sistema devem estar
viśıveis e facilmente recuperáveis quando necessário

7. Flexibilidade e eficiência de uso
Usuários novatos se tornam peritos com o uso. Prover aceleradores de formar a aumen-
tar a velocidade da interação. Permitir a usuários experientes “cortar caminho”em
ações freqüentes.

8. Estética e design minimalista
Diálogos não devem conter informação irrelevante ou raramente necessária. Qualquer
unidade de informação extra no diálogo irá competir com unidades relevantes de
informação e diminuir sua visibilidade relativa

9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros
Mensagens de erro devem ser expressas em linguagem clara (sem códigos) indicando
precisamente o problema e construtivamente sugerindo uma solução.

10. Help e documentação
Embora seja melhor um sistema que possa ser usado sem documentação, é necessário
prover help e documentação. Essas informações devem ser fáceis de encontrar, foca-
lizadas na tarefa do usuário e não muito extensas.
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4 Usabilidade na Web

As heuŕısticas genéricas propostas na seção anterior podem ser especializadas para aten-
der determinada classe de aplicações (e.g., sistemas de informações geográficas, controle
aéreo, websites. Nesta seção serão apresentadas as principais recomendações de usabilidade
elaboradas especificamente para websites, adaptado de [40].

Heuŕıstica Genérica

1. Visibilidade do status do sistema

Heuŕıstica para Web Ideal Incompleto

Tempo de carga As páginas normalmente car-
regam rapidamente (menos de
10 segundos) em uma conexão
de 54kbps, devido a gráficos
pequenos, boa compreensão
de sons e gráficos e divisão
apropriada do conteúdo.

Páginas normalmente de-
moram mais que 15 segun-
dos para carregar devido a
grandes gráficos, sons, etc.

Heuŕıstica Genérica

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real

Heuŕıstica para Web Ideal Incompleto

Conteúdo O website tem propósito e
tema bem definido que é man-
tido por todo o website.

O website não possui
propósito e tema bem
definido.

Precisão do Conteúdo Toda a informação fornecida
pelo designer no website é
precisa e todos os requisitos
da tarefa foram alcançados.

Há várias imprecisões no
conteúdo fornecido pelo de-
signer ou vários dos requi-
sitos não foram alcançados.

Sons Música, clips de áudio e sons
são conscientemente editados
e usados somente se eles auxi-
liam o leitor na compreensão
do conteúdo ou tornar o web-
site mais acesśıvel para pes-
soas com deficiência visual.

Música, clips de áudio e
sons são usados randomi-
camente ou atrapalham o
website.

Imagens Todas as imagens, especial-
mente as usadas para na-
vegação, tem uma tag ALT
que descreve a imagem e seu
link. Então as pessoas com de-
ficiência visual podem utilizar
bem o website.

As necessidades de pessoas
com deficiência visual são
ignoradas.
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Heuŕıstica Genérica

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real

Heuŕıstica para Web Ideal Incompleto

Conhecimento do
público-alvo

O designer conhece o público-
alvo do website e desenvolve o
material visando a atender da
melhor forma às necessidades
desse público.

O designer não leva em
consideração o público-
alvo do website.

Heuŕıstica Genérica

3. Controle do usuário e liberdade

Heuŕıstica para Web Ideal Incompleto

Controle sobre ações O usuário explicitamente so-
licita a execução das ações e
tem o controle de quando exe-
cutá-las.

O website executa ações
sem que estas tenham sido
solicitadas pelo usuário ou
o usuário não tem liber-
dade para escolher quando
executar as ações.

Heuŕıstica Genérica

4. Consistência e padrões

Heuŕıstica para Web Ideal Incompleto

Links Todos os links apontam para
sites de alta qualidade e atu-
alizados.

Menos de 3/4 dos links
apontam para sites de alta
qualidade e atualizados.

Escrita e gramática Não há erros na escrita, pon-
tuação ou gramática no web-
site.

Há mais que 5 erros na
escrita, pontuação ou
gramática no website.

Navegação Links para navegação são cla-
ramente nomeados, consisten-
temente localizados, permi-
tem que o leitor se mova de
uma página para páginas re-
lacionadas e levam o usuário
para onde ele espera ir. O
usuário não se perde.

Alguns links não levam o
usuário para os sites des-
critos. O usuário normal-
mente se sente perdido.
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Heuŕıstica Genérica

5. Prevenção de erros

Heuŕıstica para Web Ideal Incompleto

Compatibilidade O website foi testado em dife-
rentes sistemas operacionais e
diferentes versões de navega-
dores.

O website não foi testado
ou somente suporta um
navegador ou um sistema
operacional.

Heuŕıstica Genérica

6. Reconhecimento ao invés de relembrança

Heuŕıstica para Web Ideal Incompleto

Identificação de elemen-
tos de interação

O usuário percebe quais são
os elementos do website que
ele pode interagir (e.g., links
e botões)

O usuário precisa relem-
brar quais os elementos do
website que ele pode inte-
ragir.

Heuŕıstica Genérica

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Heuŕıstica para Web Ideal Incompleto

Modos de interação O website permite que o
usuário interaja de mais de
um modo (e.g., passo a
passo, atalhos), de forma a
se adaptar da melhor forma às
preferências do usuário.

O website oferece somente
um modo de interação.

Heuŕıstica Genérica

8. Estética e design minimalista

Heuŕıstica para Web Ideal Incompleto

Background Background é muito atra-
tivo, consistente entre as
páginas, incrementa o tema
ou propósito do website e não
atrapalha a legibilidade.

Background atrapalha a le-
gibilidade do website.

Cor Cores de background, fontes,
links formam uma paleta de
cores agradável, não atrapa-
lham o conteúdo e são con-
sistentes entres as páginas do
website.

Cores de background,
fontes, links tornam o
conteúdo dif́ıcil de com-
preender ou distrai o
leitor.
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Heuŕıstica Genérica

8. Estética e design minimalista

Heuŕıstica para Web Ideal Incompleto

Gráficos Gráficos são relacionados ao
tema/propósito do website,
são conscientemente editados,
de alta qualidade e aumentam
o interesse e compreensão do
leitor.

Gráficos são escolhidos
randomicamente, de baixa
qualidade ou distraem o
usuário.

Layout O website tem um layout atra-
tivo e usável. É fácil de lo-
calizar todos os elementos im-
portantes. Espaço em branco,
elementos gráficos e alinha-
mento são utilizados para or-
ganizar o material.

As páginas possuem uma
aparência desordenada ou
confusa. É freqüentemente
dif́ıcil localizar elementos
importantes.

Fontes Fontes são consistentes, fáceis
de ler e os tamanhos variam
conforme os t́ıtulos e texto.
O uso de estilos de fonte(e.g.,
itálico, negrito, sublinhado) é
consistente e melhora a legibi-
lidade.

Uma grande variedade de
fontes, estilos e tamanhos
de fontes são utilizados.

Heuŕıstica Genérica

9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

Heuŕıstica para Web Ideal Incompleto

Mensagens de erros
compreenśıveis

Como o comportamento de
websites é bastante senśıvel
a navegadores, sistemas ope-
racionais e configurações do
usuário. O website apresenta
mensagens de erro que tratam
as mensagens geradas exter-
namente apresentando: des-
crição do erro, origem do
erro e procedimento para so-
lucioná-lo

As mensagens de erro são
apresentadas da mesma
forma que são geradas.
Isso torna sua compreensão
restrita a especialistas da
área.
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Heuŕıstica Genérica

10. Help e documentação

Heuŕıstica para Web Ideal Incompleto

Meta tags Cada página contém in-
formação de autoria, data de
publicação/última data de
edição.

Várias páginas não contêm
informação de autoria,
data de publicação/última
data de edição.

Copyright As meta tags utilizadas des-
crevem muito bem a com-
preensão do material inclúıdo
na página. Descrição, t́ıtulo,
autor, palavras-chave, classi-
ficação, tipo de recurso, entre
outros, refletem precisamente
o conteúdo das páginas.

As meta tags estão fal-
tando. O conteúdo da
páginas não é refletido em
nenhuma meta tag.

Informações para Con-
tato

Todo material utilizado de ou-
tras fontes é devidamente re-
ferenciado e citado.

Materiais de fontes exter-
nas não são propriamente
documentados ou o mate-
rial foi utilizado sem per-
missão da fonte.
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I.5 Oficina de Acessibilidade

Instituto de Computação - Unicamp

Oficina de Acessibilidade

Este material é uma ação do Projeto PROESP/CAPES “Acesso, Permanência e Prosse-
guimento da Escolaridade em Nı́vel Superior de Pessoas com Deficiência: Ambientes Inclusi-
vos”que contribui para tornar acesśıveis os websites que fazem parte do portal da Unicamp.
Neste documento serão apresentados os aspectos estratégicos de Acessibilidade na Web com
uma abordagem inclusiva.

1. Acessibilidade

Segundo o Decreto no 5.296 [18], acessibilidade está relacionada em fornecer condição para
utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equi-
pamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e
meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida. No mesmo documento, barreiras são definidas como qualquer entrave ou obstáculo
que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a
possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação [18].

Acessibilidade na Web significa que pessoas com diferentes tipos de deficiência também
conseguem entender, navegar, interagir e contribuir com websites, inclusive idosos, que
sofrem alterações em algumas de suas habilidades devido a idade [47].

Assim, podemos pensar na acessibilidade como sendo a qualidade de locais, dispositi-
vos, meios de comunicação, sistemas e serviços, que podem ser utilizados por pessoas com
diferentes necessidades. Note que por “pessoas com diferentes necessidades”nos referimos a
qualquer indiv́ıduo, uma vez que existem inúmeras situações em que um ou mais sentidos
de uma pessoa não estão voltados para a mesma tarefa. A seguir são apresentados alguns
cenários em que estão envolvidas barreiras e problemas de acessibilidade para pessoas com
diferentes tipos de limitações:

• Em escritórios em que é permitido que se escute música com a utilização de fone de
ouvido, um telefone sem indicativo visual de que está tocando não chamará a atenção
do seu usuário e conseqüentemente não atingirá seu objetivo. Note que o usuário
não precisa ter nenhum problema no aparelho auditivo para fazer uso da redundância
obtida com a utilização do recurso visual;

• Em torneiras que utilizam temporizador para controlar o fluxo da água, se uma tor-
neira está mal regulada de forma que a água pare assim que o botão é liberado, um
usuário que está com uma das mãos ocupadas não conseguirá utilizar a torneira. Basta
que o usuário esteja com um dos braços engessado ou segurando um bebê para não
conseguir utilizar a torneira em questão;
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Por fim, o apoio à busca de acessibilidade não exclui nenhum dos usuários e estende o
conceito de usabilidade como um todo. E, seguindo a definição de barreiras do Decreto no

5.296 [18], temos que uma forma de tornarmos algo mais acesśıvel é identificar e eliminar
quaisquer barreiras existentes entre os usuários e o que eles querem utilizar.

2. Design Universal x Design Acesśıvel

O Design Universal é um conceito bastante polêmico dada a sua definição inicial, que é “o
design de produtos e ambientes para serem usáveis por todas as pessoas, na maior extensão
posśıvel, sem a necessidade de adaptação ou design especializado.”(The Center for Universal
Design, 1997 [41], tradução de [8]). No entanto, é necessário salientar que criar produtos
segundo os prinćıpios do Design Universal não implica em, necessariamente, um produto
único para todos. Na maioria das vezes, o objetivo é o de atender o máximo de prinćıpios
do Design Universal, que são 7 no total (a descrição dos prinćıpios pode ser encontrada em
http://www.design.ncsu.edu/cud/about ud/udprincipleshtmlformat.html#top).

Um amostra do quem vem a ser o Design Universal é a figura 4. Como pode ser
percebido, a porta automática pode ser utilizada por usuários com diferentes habilidades e,
portanto, está de acordo com os prinćıpios do Design Universal.

Figura 4: Exemplo de uso Eqüitativo (retirado de [41])

Um contra-exemplo para isso são as entradas de estabelecimentos que possuem uma
escada e uma passarela ao lado. Essa forma de design faz uso de produtos diferentes para
usuários com habilidades distintas. Já o Design Acesśıvel, que é o foco desta oficina, é
um subconjunto do Design Universal e, conseqüentemente, possui um escopo mais restrito.
Assim, “... o Design Acesśıvel foca nos prinćıpios que estendem o processo de design padrão
para aquelas pessoas com algum tipo de limitação”. (Vanderheinden, G. C., 1992, tradução
de [8])

3. Tecnologias Assistivas

Tecnologias assistivas, sob o escopo da informática, são todos os artefatos que auxiliam
de alguma forma as pessoas com algum tipo de necessidade, seja ela f́ısica, ambiental, en-
tre outros. Os artefatos voltados às tecnologias assistivas podem ser tanto hardware (e.g.,
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impressora braille, apontadores) como software (e.g., leitores de telas, ampliadores de telas).

Exemplos de ferramentas assistivas de hardware: impressoras braille (ver figura 5),
linhas braille (ver figura 6) e apontadores (ver figura 7).

Figura 5: Impressora braille. Fonte: http://www.lerparaver.com/mam/produtos/

braille_impressoras.html

Figura 6: Linha braille. Fonte: http://www.lerparaver.com/mam/produtos/braille_

linhas.html
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Figura 7: Apontador. Fonte: http://www.lomakkeyboard.com/online-ordering/

lomakheadpointer.html

Exemplos de ferramentas assistivas de software: ampliadores de telas (ver figura 8),
barras de acessibilidade (ver figura 9), alto contraste (ver figura 10) e navegadores textuais
(ver figura 11).

Figura 8: Ampliador de telas. Fonte: http://www.aisquared.com/Products/

zoomtexttour/zoomwindows.cfm

No entanto, ao contrário do que é comumente praticado, o uso de ferramentas assis-
tivas nem sempre é suficiente para promover a acessibilidade. Um exemplo disso ocorre
quando uma pessoa utilizando um leitor de telas carrega uma página Web que não esteja
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Figura 9: Barra de acessibilidade. Fonte: http://www.dac.unicamp.br/

Figura 10: Versão em alto contraste do website TodosNós
(http://www.todosnos.unicamp.br)

Figura 11: Página inicial do website TodosNós (http://www.todosnos.unicamp.br) no na-
vegador textual Lynx.
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de acordo com os padrões de acessibilidade para websites. Dessa forma ela possivelmente
não conseguirá acessar os elementos da página de forma eficiente.

4. Prática com leitor de telas

Instale um leitor de telas de sua preferência, desligue seu monitor e interaja com o compu-
tador somente via teclado.

Atividade 1

Objetivo: Acessar um link de uma página de resultados de um website de busca e
identificar a fonte da informação.

1. Acesse um website de busca de sua preferência

2. Localize o campo de entrada para o termo a ser buscado

3. Preencha o campo com uma palavra-chave de seu interesse (e.g., IHC)

4. Acesse o terceiro link da lista de resultados

5. Informe qual é o website/portal responsável pela página acessada

Atividade 2

Objetivo: Se autenticar em um webmail de sua preferência.

1. Acesse o webmail

2. Localize o campo de entrada para o nome de usuário e senha, e preencha as duas
informações

5. Acessibilidade na Web

Antes de comentar sobre acessibilidade na Web vamos relembrar o que já foi visto nas
oficinas anteriores:

• Redação de t́ıtulo de páginas que identifique seu conteúdo, facilitando a indexação
por ferramentas de busca, evitando a utilização de ASCII art ;

• Utilização do atributo lang para especificar o idioma da página e de trechos que
utilizam outros idiomas para que leitores de telas e outros aplicativos os interprete
corretamente;

• Conteúdo textual e sonoro equivalente ao visual (i.e., utilização de atributos alt e title,
geração de conteúdo via CSS, funcionalidades adicionadas com Javascript, etc.), tendo
em foco a redundância e nunca contar com apenas uma forma para apresentação de
conteúdos;
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• Tornando conteúdo mais leǵıvel a partir da utilização de unidades de medida relativas,
tanto para texto quando elementos da página (e.g., tabelas, largura da página);

• Utilização de CSS bem estruturado, o que torna o website mais robusto, consistente
e de mais fácil manutenção;

• Organização de páginas e formulários seguindo uma ordem lógica a partir da utilização
de rótulos e tabindex, por exemplo;

• Elaboração de tabelas estruturais e de conteúdo que sejam acesśıveis e evitam criar
barreiras para os usuários que utilizam leitores de telas.

Note como estes pontos já tratam de 8 das 14 diretrizes de conteúdo do W3C (WCAG
1.0). São elas:

• Diretriz 1 - Fornecer alternativas ao conteúdo sonoro e visual

• Diretriz 2 - Não recorrer apenas à cor

• Diretriz 3 - Utilizar corretamente marcações e folhas de estilo

• Diretriz 4 - Indicar claramente qual o idioma utilizado

• Diretriz 5 - Criar tabelas pasśıveis de transformação harmoniosa

• Diretriz 8 - Assegurar a acessibilidade direta de interfaces do usuário integradas

• Diretriz 9 - Projetar páginas considerando a independência de dispositivos

• Diretriz 11 - Utilizar tecnologias e recomendações do W3C

As outras 6 diretrizes do WCAG 1.0 serão comentadas nos tópicos abordados a seguir.

5.1 Utilização de novas tecnologias

Ao utilizar novas tecnologias deve-se projetar as páginas Web de forma que os usuários que
não contam com esses novos recursos não sejam prejudicados e consigam utilizar e acessar
o conteúdo e os serviços normalmente.

Diretrizes relacionadas:

Diretriz 6 - Assegurar que as páginas dotadas de novas tecnologias sejam transformadas
harmoniosamente

Diretriz 10 - Utilizar soluções de transição

5.2 Navegação

Portabilidade

Quando se pensa em tornar uma navegação acesśıvel deve-se ter em mente que todos os
componentes gráficos e o conteúdo textual serão disponibilizados em outros tipos de mı́dia
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(e.g., áudio, terminais de texto). Assim, toda a navegação estruturada a partir de elemen-
tos gráficos e da organização dos componentes de uma página Web deve possibilitar que
o percurso dos usuários utilizando outros tipos de mı́dia ou dispositivos seja igualmente
eficiente. Note que um dos maiores desafios está em possibilitar que o percurso posśıvel na
tela do computador, que é bidimensional, seja feito em mı́dias que contam com apenas uma
dimensão (e.g., áudio).

Skip Links

Boa parte dos layouts de websites possuem um cabeçalho, ocupando a parte superior da
página, um menu, ocupando a lateral esquerda, e o conteúdo, localizado no centro da
página. Visualmente, esse formato é adequado, pois permite que o conteúdo principal da
página fique na região central. No entanto, para usuários que utilizam leitores de telas ou
navegam via teclado, cria-se uma barreira. Os leitores de telas serializam o conteúdo do
topo para baixo e da esquerda para a direita. Dessa forma, seguindo o layout mais comum,
o conteúdo principal somente seria acessado após a leitura de todo o cabeçalho e dos itens
do menu.

Para tentar solucionar este problema são utilizados os skip links, que são links para
regiões da página (e.g., um skip link “Ir para o conteúdo”, no cabeçalho da página). Assim,
usuários de leitores de telas ou que naveguem via teclado podem “pular”trechos da página
que não lhe interessam, tal como é feito pelos demais usuários. Skip links podem ser feitos
de diversas maneiras. A mais comum é a de um link viśıvel no ińıcio da região que pode
ser “pulada”.

Exemplo:

...

<body>

<a href="#conteudo">Ir para o conteúdo</a>

...

<h1><a name="conteudo" id="conteudo">Tı́tulo principal</a></h1>

<p>Texto do conteúdo</p>

...

Para evitar que o skip link afete a estética da página, muitos designers criam skip links
inviśıveis (isso pode ser feito utilizando uma imagem em branco ou por meio de CSS). Esta
solução resolve o problema para usuários de leitores de telas. Entretanto, ela não atende
usuários que navegam na Internet via teclado.

Teclas de atalho

Outra questão que surge com a serialização de conteúdo é: como chegar de maneira efici-
ente (direta) até links visitados freqüentemente, sem ter que navegar por outras partes da
página? Quando usuários estão familiarizados com uma certa página Web, eles já sabem
quais links devem visitar para obter os serviços que usa com freqüência. Assim, uma forma
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de possibilitar esse acesso direto é com a utilização de teclas de atalho. A implementação
deste recurso, conforme já apresentada na Oficina de HTML, é feita pela utilização do atri-
buto accesskey, que deve conter um caractere que diz respeito à tecla de acesso desejada.
Para utilizá-la, basta que o usuário combine a tecla de acesso (referente ao atributo acces-
skey) com a tecla especial utilizada pelo seu navegador (e.g., ALT).

Exemplo:

...

<a href="#conteudo" accesskey="c">Ir para o conteúdo</a>

...

<label for="busca" accesskey="b">Buscar</label>

<input type="text" name="busca" id="busca" value="">

...

Apesar de ser um recurso interessante no que diz respeito à acessibilidade, uma vez
que é uma solução para pessoas que utilizam leitores de telas ou que só podem utilizar
o teclado, e à usabilidade, pois usuários experientes podem utilizar atalhos para acessar
o que desejam de maneira mais eficiente, as teclas de atalho sofrem com problemas de
compatibilidade e padronização devido à variedade de como este recurso é implementado
em diferentes navegadores. A seguir é apresentado como utilizar as teclas de atalho em
diferentes navegadores:

• Internet Explorer 5+ (Windows): Pressionar ALT + tecla de acesso, e depois ENTER;

• Firefox, Mozilla e Netscape 7+ (Windows): Pressionar ALT + tecla de acesso;

• Firefox, Mozilla e Netscape 7+ (Mac OS X): Pressionar CTRL + tecla de acesso;

• Safari e Omniweb (Mac OS X): Pressionar CTRL + tecla de acesso;

• Konqueror (Linux): Pressionar e soltar CTRL, e depois pressionar a tecla de acesso;

• Internet Explorer 4 (Windows): Pressionar ALT + tecla de acesso, e depois ENTER;

• Internet Explorer 5+ (Mac): Pressionar CTRL + tecla de acesso.

Um dos motivos desta solução ser pouco utilizada é que os usuários não sabem quais
são as teclas de acesso utilizadas na página até as descobrirem [38]. Uma solução interes-
sante para este problema apresentada por Robertson [38] faz uso de indicações sublinhadas
nos elementos que contam com teclas de atalho, forma semelhante à utilizada em alguns
sistemas operacionais. (Para mais detalhes sobre a utilização de outros recursos de CSS
combinados com teclas de acesso veja http://www.alistapart.com/articles/accesskeys/).

Exemplo:

No CSS:
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...

span.shortcut { text-decoration: underline; font-weight: bold; }

...

No HTML:

...

<a href="#conteudo" accesskey="c">Ir para o

<span class="shortcut">c</span>onteúdo</a>

...

<label for="busca" accesskey="b">

<span class="shortcut">B</span>usca:</label>

<input type="text" name="busca" id="busca" value="">

...

Exemplo renderizado:
...
Ir para o conteúdo
...
Busca
...

Breadcrumbs

Breadcrumbs são um texto de uma única linha para mostrar a localização de uma página
Web na hierarquia do website [32].

Nielsen aponta razões para utilizar breadcrumbs:

• Breadcrumbs mostram às pessoas sua localização corrente relativa aos conceitos de
ńıvel mais alto, auxiliando-os a entender onde estão em relação ao resto do website;

• Breadcrumbs oferecem acesso em um clique para ńıveis mais altos do website e, por-
tanto, resgatam usuários que “caem de para-quedas”em destinos muito espećıficos
mas inapropriados através de pesquisas ou links profundos;

• Breadcrumbs nunca causam problemas em testes de usuários: pessoas podem igno-
rar este pequeno elemento de design, mas elas nunca interpretam incorretamente o
caminho do breadcrumb ou têm problemas operando-os;

• Breadcrumbs ocupam pouco espaço na página.

A implementação dos breadcrumbs é geralmente feita da mesma forma, em uma linha
horizontal que [32]:

• parte do ńıvel mais alto para o mais baixo, um por vez;

• começa com a homepage e termina com a página atual;
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• possui um link textual simples para cada ńıvel (exceto para a página corrente);

• possui um separador de um caracter entre os ńıveis (geralmente “>”).

Além do sinal de maior (>) existem outras opções como a barra (/), dois pontos (:) e
imagens de setas. Ainda não existe um padrão para o separador, mas o recomendado é a
utilização do sinal de maior [36].

Exemplo: Se o conteúdo desta oficina fosse um website e este trecho de texto fosse uma
página Web, um breadcrumb para ela, seguindo a hierarquia do conteúdo, seria o seguinte:

Oficina de acessibilidade > Acessibilidade Web > Navegação > Breadcrumb

Contexto

Também ressaltamos o desafio de manter o usuário sempre informado de onde ele está e,
conseqüentemente, seu contexto acerca da página Web que está utilizando. Vários elemen-
tos visuais informam ao usuário seu contexto (e.g., o breadcrumb, hierarquia de t́ıtulos e
subt́ıtulos, organização em abas, etc.).

No entanto, como auxiliar usuários que utilizam ampliadores ou leitores de telas, por
exemplo, a serem informados de seu contexto na página Web?

Websites bem estruturados são meios de auxiliar todos usuários neste aspecto. Mas,
ao elaborar uma nova página Web, deve-se sempre ter em mente que sua utilização pode
ocorrer em diferentes dispositivos e mediados por diferentes tipos de tecnologia assistivas.
Segundo Nielsen [33], a navegação precisa ajudar os usuários a responder as três questões
fundamentas da navegação: Onde estou? Onde estive? Aonde posso ir?

Exemplos da importância da definição de contexto:

• Quando um usuário acessa uma página Web enquanto executa outras tarefas. Ao
interromper a navegação nesse website por vários minutos e retornar, deve ser relati-
vamente fácil para que ele responda às três questões fundamentais da navegação;

• Quando um usuário que utiliza ampliador de telas acessa uma determinada área de
uma lista de itens (com vários elementos e diferentes ńıveis aninhados), devem haver
indicações (e.g., indentação, numeração dos itens), para que o usuário seja informado
do contexto da área visualizada;

• Quando um usuário que utiliza um leitor de telas acessa diretamente, via teclas de
atalho, um trecho do conteúdo. Neste caso, a página deve conter indicações de qual é
o contexto do trecho acessado acessado.

Diretriz relacionada:

Diretriz 12 - Fornecer informações de contexto e orientações.

Diretriz 13 - Fornecer mecanismos de navegação claros



80 Almeida, Santana e Baranauskas

5.3 Legibilidade

Segundo Nielsen [33], “todo o resto – design, velocidade, conteúdo – falha quando os
usuários não conseguem ler o texto”. Páginas Web bem projetadas e com redação adequada
para a mı́dia, obtém boa legibilidade de forma natural, conforme ficou evidenciado nas
demais oficinas. No entanto, Nielsen [33] apresenta algumas regras básicas para que websites
obtenham boa legibilidade, são elas:

• Utilizar cores com algo contraste entre texto e fundo;

• Utilizar fundos de cores lisas ou padrões de fundo extremamente sutis;

• Utilizar tamanho padrão de texto suficientemente grande para que as pessoas possam
ler o texto facilmente, mesmo que não tenham visão perfeita;

• Utilizar texto imóvel. Mover ou piscar dificulta a leitura;

• Evitar o uso de maiúsculas para texto, pois é mais dif́ıcil para o olho reconhecer
a forma das palavras e os caracteres na aparência uniforme causada pelo texto em
máıusculas.

Quando um website conta com uma estrutura hierárquica bem definida (incluindo código
válido), boa legibilidade, escrita voltada para Web e uso adequado dos atributos aurais de
CSS (apresentados na Oficina de CSS), é posśıvel fazer com que seu entendimento, via áudio,
seja equiparado ao obtido com elementos visuais. Note que esta qualidade não beneficia
apenas usuários com deficiência visual, pois, por exemplo, com a popularização de conexão
com a Internet em automóveis, será posśıvel que um motorista escute o conteúdo de um
website enquanto dirige seu carro e está com a visão ocupada.

Agrupamento Espacial

A tolerância de usuários de páginas Web é baixa, dada a variedade de opções existentes.
Portanto, um website deve disponibilizar de forma clara as suas funcionalidades sem que
para isso, o usuário tenha que ler todo o conteúdo da página. Uma opção bastante simples
e eficaz é o agrupamento espacial de itens que possuem alguma forma de relacionamento.

Agrupar itens que possuem alguma afinidade é uma atitude natural do designer. Porém,
a escolha do agrupamento e dos itens que o compõe, por vezes, não fica clara para o usuários
do website. Para auxiliar a escolha do agrupamento vamos analisar as Leis de Gestalt [9]
relacionadas a aspectos visuais, que são: proximidade (ver figura 12), fecho (ver figura 13),
similaridade (ver figura 14), continuidade (ver figura 15), common fate e connectedness.
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Figura 12: Proximidade - Objetos próximos formam um grupo [9] (imagem de [19]).

Figura 13: Fecho - Uma linha fechada ou quase, forma uma padrão [9] (imagem de [19]).
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Figura 14: Similaridade de propriedades (e.g., cor, forma, textura) formam um grupo [9]
(imagem de [19]).

Figura 15: Continuidade - Conjunto de objetos formando uma entidade (imagem de [19]).
Uma linha cont́ınua dirige a percepção [9].
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Common Fate

Objetos movendo-se na mesma direção pertencem ao mesmo grupo. Movimentos singu-
lares na mesma direção são vistos como movimento do todo [9].

Connectedness

Objetos conectados entre si, “tocando”, pertencem ao mesmo grupo [9].

Cada uma das Leis de Gestalt pode ser facilmente traduzida para elementos de uma
página HTML. Exemplos seriam:

• a lei de proximidade pode ser atendida com um elemento fieldset ;

• por meio de CSS poderia ser atribúıda cor de fundo e contorno para identificar ele-
mentos de menu.

Diretriz relacionada:

Diretriz 14 - Assegurar a clareza e a simplicidade dos documentos.

5.4 Gráficos

Ícones

Pessoas não letradas ou com baixo letramento têm dificuldade para interpretar textos longos.
Portanto, a utilização de ı́cones para representar textos é uma opção bastante eficaz. Porém,
a seleção do ı́cone a ser utilizado não é uma tarefa trivial e exige mais do que simples bom
senso.

Sempre que for posśıvel, deve-se utilizar ı́cones que representem o objeto no mundo real
(e.g., uma imagem de impressora pra representar a função imprimir). No entanto, muitas
das funcionalidades em uma página Web não dispõem de uma referência direta no mundo
real (e.g., reload de uma página). Nesse caso, a primeira medida é a de verificar se existe
alguma convenção para representar a funcionalidade e, somente em caso contrário deve-se
optar por uma representação arbitrária.

Signos arbitrários devem ser utilizados com moderação, dado que não possuem referência
para a funcionalidade que representam. Quando o seu uso for necessário, deve-se verificar
se uma representação simples pode substitúı-lo e realizar testes com usuários potenciais,
considerando a facilidade dos usuários relembrarem a função do signo em utilizações futuras.

Redundância

Como nem todos os usuários podem enxergar as cores do website, seja por deficiência ou
pela qualidade do monitor, é necessário que cuidados especiais seja tomados na seleção da
paleta de cores de um website. A primeira medida a ser tomada é a de que toda informação
oferecida por cores também esteja dispońıvel sem cores.

Contra-exemplo:
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Com cores Sem cores

10 10

5 5

50 50

Exemplo:
Com cores Sem cores

10 10

-5 -5

50 50

Para auxiliar a escolha de uma combinação de cores que não crie barreiras para pessoas
com deficiência no reconhecimento de cores, existem várias ferramentas de apoio para essa
decisão. Duas das ferramentas mais referenciadas são o Color Laboratory [15], que permite
a visualização da paleta de cores conforme o tipo de deficiência no reconhecimento de cores,
monitor e sistema operacional do usuário; e o Colorblind Web Page Filter [16], que permite
que o usuário informe uma URL qualquer e a visualize com a paleta de cores de um usuário
com determinada deficiência no reconhecimento de cores.

5.5 Recursos de áudio

Como já vem sendo apresentado ao longo de todas as oficinas anteriores, a redundância nas
formas de apresentação é uma palavra-chave quando se pensa em acessibilidade. Além da
estruturação dos meios apresentados até o momento, existem formas de utilizar recursos de
áudio para aumentar a acessibilidade e usabilidade de websites. O áudio oferece um canal
de sáıda complementar ao visual e pode ser utilizado para oferecer ajuda aos usuários [33].

Em testes de protótipos de websites que presenciamos, usuários com pouca experiência
com computadores consideraram os protótipos que contavam com aux́ılio via voz mais fácil
de usar, pois bastava seguir as instruções e completar a tarefa em questão, o que auxiliava
a transpor as barreiras relacionadas à baixa familiaridade desses usuários com sistemas
computacionais.

Além de recursos de áudio que utilizam voz, existem efeitos sonoros não-vocais que
auxiliam os usuários a identificarem e memorizarem eventos ocorridos no sistema e serão
comentados a seguir:

• Earcons - são padrões de som utilizados para representar um item ou evento. Ge-
ralmente são sons abstratos que não estão relacionados diretamente com o item ou
evento que representam no mundo real, portanto os usuários devem aprendê-los;

• Ícones auditivos - também são sons utilizados para representar um item ou evento.
No entanto, possuem relacionamento com o que representam, podendo não ser ne-
cessário o aprendizado.

Exemplos de utilização desse tipo de recurso por parte dos navegadores ocorre quando
é disparada a função alert de Javascript ou quando um download é conclúıdo. Note que
sempre deve haver meios para que o usuário possa desativar estes recursos.
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5.6 Controle do usuário

É posśıvel adicionar diversas funcionalidades a uma página Web como incluir áudio, animações
que auxiliam exclúıdos digitais, v́ıdeo com um intérprete de Libras, entre outros. No en-
tanto, ao adicionar um recurso é posśıvel que ele interfira de alguma forma na eficiência
do website para um determinado grupo de usuários. Assim sendo, deve-se sempre dispo-
nibilizar um mecanismo para que usuários desabilitem esse tipo de recursos, evitando que
designers tomem decisões no lugar dos usuários.

Um exemplo de recurso que necessita deste controle é o refresh automático. Este recurso
é utilizado na tentativa de fazer com que os usuários visualizem sempre o conteúdo mais
recente. No entanto, imagine um usuário que utiliza somente o teclado ou leitor de telas e
acaba de conseguir chegar a um link de seu interesse, no meio da página. E, pouco antes de
acessar o link que descobriu, a página é recarregada automaticamente e remete o usuário
para o ińıcio da página.

Mas, onde está o problema? A resposta é que o usuário não possui controle sobre o
recurso, neste caso, o refresh automático. Note que para resolver este caso bastaria fornecer
uma forma para que o usuário habilitasse e desabilitasse o refresh automático, de acordo
com sua vontade.
Diretriz relacionada:

Diretriz 7 - Assegurar o controle do usuário sobre as alterações temporais do conteúdo

6. Avaliação de acessibilidade

6.1. Ferramentas semi-automáticas

Ferramentas semi-automáticas de avaliação de acessibilidade na Web geralmente são aplicações
que, dada uma URL, validam um conjunto de diretrizes e oferecem feedback sobre o pro-
blema encontrado e qual a solução para ele. Essas aplicações normalmente são disponi-
bilizadas em websites e não necessitam a instalação de nenhum software localmente. As
principais ferramentas dispońıveis atualmente são:

• DaSilva (http://www.dasilva.org.br/) que utiliza o conjunto de diretrizes do W3C
WCAG;

• WebXACT (http://webxact.watchfire.com/) que utiliza o conjunto de diretrizes do
W3C WCAG e do Section508;

• Magenta (http://giove.isti.cnr.it:8080/Magenta/) que utiliza o conjunto de diretrizes
do Stanca Act;

• ATRC Accessibility Checker (http://checker.atrc.utoronto.ca/) que utiliza o conjunto
de diretrizes do EARL.

Ferramentas semi-automáticas são um recurso poderoso para tornar websites acesśıveis.
No entanto, elas não são suficientes para garantir que um website seja acesśıvel. Para tanto,
existem diretrizes e recomendações que não se restringem à codificação válida. Na Seção
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5 Acessibilidade na Web, foram apresentadas as diretrizes do WCAG e alguns mecanismos
(e.g., breadcrumbs, earcons) que podem ser utilizados para atender essas diretrizes. Na
próxima seção será apresentado um método de avaliação manual que pode ser bastante útil
para captar os problemas de acessibilidade que não se restringem às diretrizes operacionais.

6.2. Avaliação Simplificada de Acessibilidade

Da mesma forma que é realizada a Inspeção de Usabilidade, a Avaliação Simplificada de
Acessibilidade consiste de um conjunto básico de heuŕısticas que devem ser testadas nas
páginas do website. A Avaliação Simplificada de Acessibilidade é dividida em duas seções.
Na primeira, a avaliação é realizada de forma manual, assim o avaliador deve validar cada
heuŕıstica com base na observação e interação com o website. A avaliação manual deve
ser realizada utilizando navegadores gráficos (e.g., Internet Explorer, Mozilla Firefox) e
navegadores textuais (e.g., Lynx). Já na segunda seção, é utilizada uma ferramenta semi-
automática de avaliação, que deverá retornar todas as posśıveis falhas de acessibilidade do
website. O formulário da Avaliação Simplificada de Acessibilidade está dispońıvel no Anexo
I.

Em 2006, Christian Heilmann [20, 21] publicou um artigo entitulado “Seven Accessibility
Mistakes”que reflete, segundo a percepção do autor, os erros mais comuns em acessibilidade
encontrados na Web.

Erro 1: Confiar em produtos sem testá-los

Várias ferramentas de edição e frameworks promovem a criação de websites padroniza-
dos. Muitas dessas ferramentas simplesmente fecham tags, convertem elementos em letra
minúscula e reforçam a necessidade do atributo alt em imagens. Apesar de não ser errado,
esses recursos não são suficientes.

Erro 2: Assumir muita responsabilidade

Um website não é uma aplicação estática. A maioria dos websites está em constante
crescimento e conta com a colaboração de várias pessoas com diferentes ńıveis de conheci-
mento. Portanto, assumir a responsabilidade total sobre a acessibilidade do website pode
não ser uma boa opção. Conscientizar os demais mantenedores dos principais problemas de
acessibilidade é uma opção barata e, além disso, distribui a carga de trabalho para garantir
a acessibilidade do website.

Erro 3: Planejar somente o pior cenário

Designers conscientes das questões de acessibilidade tendem a desenvolver soluções for-
temente focadas em usuários com algum tipo de deficiência. No entanto, websites são feitos,
em sua maioria, para atender um grande espectro de usuários e, portanto, eles devem ser
eficientes e agradáveis para todos.

Erro 4: Compartilhar problemas com o visitante

Questões como segurança, privacidade, spam e roubo de dados não devem afetar a
interação do visitante com o website. Muitos designers implementam formas de inibir esses
problemas usando scripts Javascript e CSS (e.g., desabilitar o botão direito do mouse). No
entanto, tais recursos somente afetam usuários com baixo conhecimento em computação.
Aqueles que realmente pretendem causar danos ao website irão, cedo ou tarde, burlar tais
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scripts. Portanto, a garantia de segurança do website deve ser implementada de forma a
não interferir na interação do usuário com o website.
Erro 5: Tentar resolver problemas fora da sua área de conhecimento

Algumas funções de acessibilidade (e.g., redimensionamento de fonte) são implementadas
por meio de scripts client side. Essa forma de implementação, além de ser fortemente
dependente da configuração local do usuário muita vezes é feita de forma deficiente. Dessa
forma, recomenda-se a utilização moderada desses recursos, aproveitando os que já são
disponibilizados pelo navegador ou pelo sistema operacional.
Erro 6: Esconder ou sobrescrever melhorias de acessibilidade/usabilidade

A maioria dos mecanismos utilizados para mehorar a acessibilidade de um website não
gera um grande impacto visual (e.g., atributo ALT, skip links). No entanto, alguns designers
escondem estes mecanismos (e.g., skip links inviśıveis). Elementos de acessibilidade não são
feitos excluvisamente para usuários de leitores de telas. Portanto, eles devem ficar acesśıveis
a todos que possam desejar utilizá-los.
Erro 7: Oferecer suporte ao seu cliente e não aos clientes do seu cliente

Diferente do que acontecia no ińıcio da popularização da Internet, atualmente clientes
de websites possuem preferências e dão opiniões sobre a construção do website. Entretanto,
ainda é bastante dif́ıcil mostrar ao cliente as vantagens de um website com design minima-
lista, acesśıvel e justificar gastos com a aplicação de métodos de design, avaliação e testes de
compatibilidade. Clientes ainda supervalorizam uma apresentação mais sofisticada, mesmo
que ela cause limitações a alguns usuários. Apesar de que o designer deve atender às soli-
citações do cliente, ele deve se colocar na posição de especialista na área e estabelecer alguns
limites e requisitos que devem ser atendidos na construção do website.

7. Exerćıcio

Realize a avaliação simplificada de acessibilidade (ver Anexo I) na página inicial de um
website da sua escolha.
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Anexo I - Avaliação Simplificada de Acessibilidade de Interface

(retirada do curso MO622 - Fatores Humanos em Sistemas Computacionais,
Prof.a M. Cećılia C. Baranauskas, Segundo Semestre de 2007. Instituto de

Computação - Unicamp)

AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DE ACESSIBILIDADE
Avaliador:
Descrição da URL:
URL:
Data da avaliação: / /

Nı́veis de Severidade:

• 0 - não concordo que seja um problema de usabilidade

• 1 - problema cosmético - corrigir se houver tempo extra

• 2 - problema pequeno - baixa prioridade na correção

• 3 - problema grave - alta prioridade na correção

• 4 - problema catastrófico - correção obrigatória para entrega do produto
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I. Avaliação Manual:
Uso de Navegadores
Gráficos e Textuais

Problemas e Exemplos Severidade

a) Ao utilizar o Internet Explorer (navegador gráfico sugerido):

1. Desabilitar imagens
Verificar se são disponi-
bilizados textos alterna-
tivos apropriados

2. Desabilitar o som
Verificar se o conteúdo
sonoro continua dis-
pońıvel por meio de
equivalentes textuais

3. Variar o tamanho da
fonte (usando controles
do navegador)
Verificar se o tamanho
da fonte varia na tela de
forma adequada e se a
página continua usável
com grandes tamanhos
de fonte

4. Variar resoluções de
tela

5. Redimensionar a ja-
nela da aplicação para
tamanhos menores que
o máximo
Verificar se a rolagem
horizontal não é exigida

6. Imprimir a página
em escala de cinza (ou
em preto e branco)
Verificar se o contraste
é adequado

7. Acessar links e for-
mulários da página por
meio da tecla TAB, sem
aux́ılio do mouse
Verificar se todos os
links são acesśıveis e
estão bem descritos,
bem como se os contro-
les dos formulários são
acesśıveis
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b) Ao utilizar o Lynx (http://lynx.isc.org) - navegador textual sugerido:

1. Verificar se as
informações disponibili-
zadas são equivalentes
àquelas oferecidas pelo
navegador gráfico

2. Verificar se a
informação apresentada
faz sentido se apresen-
tada de forma linear

II. Avaliação
Manual: Uso
de Navegadores
Gráficos e Textu-
ais http://webxact.

watchfire.com

Problemas e Exemplos Severidade

Comentários
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Apêndice II - Formulário de Inspeção Heuŕıstica para Web

INSPEÇÃO HEURÍSTICA PARA WEB
Avaliador:
Descrição da URL:
URL:
Data da avaliação: / /

Nı́veis de Severidade:

• 0 - não concordo que seja um problema de usabilidade

• 1 - problema cosmético - corrigir se houver tempo extra

• 2 - problema pequeno - baixa prioridade na correção

• 3 - problema grave - alta prioridade na correção

• 4 - problema catastrófico - correção obrigatória para entrega do produto
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Heuŕıstica Genérica

1. Visibilidade do status do sistema

Heuŕıstica para Web Avaliação Severidade

Tempo de carga

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real

Heuŕıstica para Web Avaliação Severidade

Conteúdo

Precisão do Conteúdo

Sons

Imagens

Conhecimento do
público-alvo

3. Controle do usuário e liberdade

Heuŕıstica para Web Avaliação Severidade

Controle sobre ações

4. Consistência e padrões

Heuŕıstica para Web Avaliação Severidade

Links

Escrita e gramática

Navegação

5. Prevenção de erros

Heuŕıstica para Web Avaliação Severidade

Compatibilidade

6. Reconhecimento ao invés de relembrança

Heuŕıstica para Web Avaliação Severidade

Identificação de elemen-
tos de interação

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Heuŕıstica para Web Avaliação Severidade

Modos de interação

8. Estética e design minimalista

Heuŕıstica para Web Avaliação Severidade

Background

Cor

Fontes

Gráficos

Layout

9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

Heuŕıstica para Web Avaliação Severidade

Mensagens de erros
compreenśıveis

10. Help e documentação

Heuŕıstica para Web Avaliação Severidade

Meta tags

Copyright

Informações para Con-
tato
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Apêndice III - Íntegra das entrevistas

Íntegra da entrevista com S., em 05/12/2007 (duração: 8 minutos e 49 segundos)

1. Houve alguma mudança na rotina de trabalho após as oficinas? Se sim,
qual?
Resposta: Várias, né. Principalmente no que se refere à oficina... às oficinas. Por
exemplo, a preocupação com a parte visual, de acessibilidade, de certificação. Antes
não havia preocupação nenhuma. A gente simplesmente fazia uma coisa no instinto,
certo. Tipo assim: funcionou, tá no ar...

2. Você percebeu alguma mudança no website? E seus usuários?
Resposta: Nós, que estamos mexendo com o website diariamente, claramente, é
visivelmente clara a mudança. Eu diria até que diária. Porque cada vez que estou
fazendo uma atividade no site... antes eu fazia uma coisa meio no instinto, agora
estou fazendo totalmente baseado num treinamento, num conhecimento que eu obtive,
através das oficinas, inclusive, né. Agora, por parte de usuários, eu já não vou poder
te retornar, porque a gente não teve nenhum tipo de retorno nesse caso. A gente não
fez pesquisa. Mas eu a acredito que se fosse avaliar, haveria algum tipo de percepção
no caso deles, né, dos usuários.

3. Quais ferramentas você usa para o desenvolvimento do seu website?
Resposta: Então, desde o prinćıpio, quando eu comecei a mexer com webdesign, eu
uso o Dreamweaver principalmente para montagem das páginas, visualizar código,
imagens. Fora o Dreamweaver eu também uso o Fireworks, que é do mesmo fabri-
cante, né, que é mais pra editorar imagens. Pra flash eu uso o próprio Flash, da
Macromedia. Eventualmente, uso alguma coisa, por exemplo, bloco de notas, Word.
Uso muito Corel Draw às vezes para implementar alguma coisa no termo de imagens
que não seja registro assim de foto, mesmo. Esses são os básicos, né.
[Leonelo pergunta] - Toda a editoração de HTML, CSS... tudo é feito no Dreamwe-
aver?
[S. responde] - Até, antes de começar as oficinas, eu fazia quase tudo exclusiva-
mente com o Dreamweaver. Agora eu já estou partindo para uma coisa assim, não
digo braçal, mas assim de tentar fazer sem utilizar o programa. Por exemplo, visua-
lizar o código e fazer digitando o código... porque Dreamweaver facilita um monte
porque ele te dá o código pronto. E numa dessa você acaba até ficando viciado.
As oficinas influenciaram no sentido... é... atualmente, o que tá acontecendo: em vez
de eu procurar usar 100% o Dreamweaver, como eu fazia, eu diria que estou usando
por volta de uns 50%. Eu era muito assim de visualizar o que tá no Dreamweaver e pra
mim estando bom lá, já tá resolvido. Agora, como essa parte do CSS já praticamente
eliminou aquela visualização que o próprio Dreamweaver dava, porque a gente usava
muita coisa inline, agora eu tô praticamente... quase, vamos dizer, 50% do site estou
fazendo toda codificação mesmo no braço.

4. Como você define seu conhecimento sobre acessibilidade? Como você im-
plementa esse conhecimento no seu website?
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Resposta: Eu diria que eu tenho uma boa noção do que seria acessibilidade. Agora
eu não teria uma noção de como implementá-la, né. Eu diria que agora com essas
oficinas, além da noção muito maior que eu tô tendo do que é acessbilidade em si, a
gente tá fazendo todo nosso trabalho voltado mais para a acessibilidade. Apesar de
estar faltando de uma oficina assim pra... espećıfica pra acessibilidade, que vai usar
aquele software DaSilva.

5. Se o conteúdo das oficinas fosse disponibilizado unicamente por um website,
o que você acha que mudaria?
Resposta: Eu acho o site das oficinas, perto do que eu vejo, inclusive, pelos outros
sites que eu visito, muito funcional, útil. Eu acho que ele tá muito bem explicado.
Não que não precise de uma oficina presencial pra gente... porque a gente pode tirar
dúvida, tal, tal. Mas o site tá muito bem explicado e acho que supriria muito bem
sim uma necessidade até mesmo de urgência ou de uma pessoa que quisesse realmente
se informar melhor sobre aqueles assuntos lá. Eu diria que ele tá muito mastigado
ali, os assuntos, né. Por exemplo, além do básico, acho que tem muita coisa avançada
ali, que extrapola o próprio limite daquela... do que os outros oferecem, por exemplo.
Eu diria que o conteúdo tá ótimo. Tanto é, que agora para mim é referência. Por
exemplo, quando preciso de uma informação sobre CSS, HTML, eu já vou direto lá.
Porque nem preciso procurar em outro site. Porque sei que lá vou encontrar.

6. Com qual freqüência e como você valida seu website?
Resposta: Então, a partir do momento que a gente conseguiu certificar o HTML e o
CSS e o W3C “esverdeou”para gente lá, entre aspas áı, eu procuro, no mı́nimo, uma
semana pegar umas páginas do nosso site e ver lá como tá nossa situação. Eu vou
dizer pra você que várias vezes eu entrei e encontrei erros, mas são coisas mı́nimas
que hoje eu corrijo assim em coisa de minutos. Anteriormente eu não tinha muita
noção de fazer esse tipo de correção. E agora com as oficinas e o com os métodos
que eu obtive, fica muito simples e dificilmente a gente vai deixar o site assim sem
certificação, né. Eu acho que vai ser muito dif́ıcil de perder essa... essa certificação áı,
no caso.

Íntegra da entrevista com H., em 05/12/2007 (duração: 4 minutos e 8 segundos)

1. Houve alguma mudança na rotina de trabalho após as oficinas? Se sim,
qual?
Resposta: Houve, que é o caso da gente ter preocupação agora com a validação das
páginas e... tanto no ’WC3’ quanto também as dicas que vocês deram, tal. A gente
fica sempre atento pra deixar o site mais em ordem posśıvel. Antes era uma coisa
mais prática assim: vamos chegar e pôr no ar isso aqui. Agora tem mais uns passos a
seguir pra ficar tudo nos conformes.

2. Você percebeu alguma mudança no website? E seus usuários?
Resposta: Olha, eu percebi bastante mudança, sim. Acho que melhorou bastante.
Os usuários, assim, a gente não teve... eu pelo menos não tive nenhum feedback, assim,
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tal, sobre as opiniões deles sobre o que mudou, mas creio que gostaram.
[Leonelo pergunta] - Que tipo de mudança você percebeu?
[H. responde] - Ah, eu acho que tá mais bonitinho. (risos)

3. Quais ferramentas você usa para o desenvolvimento do seu website?
Resposta: Eu uso PHP Editor e só. Eu só uso PHP Editor, tanto pra HTML,
Javascript, PHP mesmo. É só no PHP Editor. Às vezes que eu tô no Linux eu uso o
Bluefish, mas é mais PHP Editor.

4. Como você define seu conhecimento sobre acessibilidade? Como você im-
plementa esse conhecimento no seu website?
Resposta: Acessibilidade? Meu conhecimento sobre acessibilidade é ruim, não co-
nheço quase nada e... mas, sei lá... essa pergunta ferrou, cara! (risos). Como assim,
véio? A gente não tá implementando acessibilidade ainda. Não chegou áı, tá na
usabilidade ainda.

5. Se o conteúdo das oficinas fosse disponibilizado unicamente por um web-

site, o que você acha que mudaria?
Resposta: Ia mudar assim... agora me fugiu a palavra... o interesse e a priorização
assim de fazer as mudanças, ia ser bem diferente, né. Acho que não ia ter essa priori-
dade grande assim de tar mexendo. É diferente né quando você tem uma orientação
assim e quando é meio que fazendo sozinho. Acho que não ia ser tão intenso.

6. Com que freqüência e como você valida seu website?
Resposta: Cada página nova que é criada a gente valida, as que já foram validadas a
gente não mexe mais. Por exemplo, vai entrar umas duas, três páginas novas áı, uma
not́ıcia e qualquer coisa que seja, a gente tá validando.
[Leonelo pergunta] - E como vocês validam?
[H. responde] - W3C.


