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1 RESUMO  

Novas tecnologias, inclusão digital, acessibilidade web, layouts responsivos, 

vem criando novos padrões para implementação e desenvolvimento de sites e sítios 

acessíveis, transmitindo segurança e facilidade na navegação da internet. Assim a 

acessibilidade vem fazendo um papel importante na vida social e cultural das pessoas, 

atribuindo o direito à novas tecnologias e a inclusão digital que vivem em constante 

crescimento. Sendo assim o trabalho proposto estuda, aprimora e faz a análise das 

técnicas e tecnologias para acessibilidade, na construção de sites e sítios. 

2 INTRODUÇÃO 

Com o passar do tempo à tecnologia vem sendo aprimorada em várias áreas 

presentes no nosso dia a dia. A área digital é a mais aprimorada, pois engloba a 

internet que está em constante mudança para criar novos padrões e regras para 

melhor acesso de todos. Para melhorar essa situação foram estabelecidas diretrizes 

para criação e aprimoramento de páginas Web. Essas diretrizes são feitas pela W3C 

que se trata do conjunto de empresas da tecnologia com o objetivo de desenvolver 

tecnologias para novos padrões do conteúdo Web, a percepção que a Acessibilidade 

Web deve ser entendida e de fácil acesso a todos. 

 A partir disso a W3C criou uma especificação a pessoas com deficiência visual 

WCAG, cujo objetivo atender as necessidades dos mesmos e contribuir com a 

inclusão digital. Aprimorando o termo Inclusão Digital, chega até à Acessibilidade 

Digital. E o que isso significa? Que toda pessoa utilizando qualquer tipo de tecnologia 

e navegação seja capaz de visitar e interagir com qualquer site, compreendendo as 

informações nele apresentada. O que significa que o produto deve ser flexível para 

todas as pessoas. A Acessibilidade Digital engloba vários tipos de deficiências, tais 

como: usuários cegos, amblíopes ou daltônicos, baixa visão, idosos, usuários com 

deficiência auditiva, limitações motoras, entre outros. 

 O objetivo principal do trabalho é mostrar as dificuldades existentes em relação 

aos deficientes no uso da internet, assim analisando padrões, mostrando erros e 

desenvolvendo novas formas de chegar a um site acessível. 

3 MATERIAL E MÉTODO 

Ao longo dos anos vêm se aprimorando os padrões e logicas, assim criando 

diretrizes que especificam as formas de entendimento e aprendizagem a todos. Essas 



diretrizes são especificas as deficiências e necessidades das pessoas, são 

exemplificadas como: WAI, WCAG, UAAG, ATAG, ARIA. 

O Brasil seguindo as mudanças tecnológicas veio se aprimorando e o governo 

brasileiro criou e-MAG, que fazem o uso de diretrizes baseadas na WCAG, que torna 

obrigatório o uso de acessibilidade a sites, para serem disponíveis a todos. Esse 

documento foca na visão técnica de adequação do perfil dos sites e sítios web, 

propondo detalhar essa visão técnica e expressando a proposta de implementar e 

adaptar os conteúdos web. 

Facilitando a construção do mesmo vemos diferentes componentes: diretrizes 

de acessibilidade para ferramentas de criação (ATAG) dizem respeito às ferramentas 

de criação; diretrizes de acessibilidade ao Conteúdo da Web (WCAG) dizem respeito 

ao conteúdo web e é usado por desenvolvedores, ferramentas de criação e de 

aperfeiçoamento; diretrizes de acessibilidade para agentes do usuário (UAAG) dizem 

respeito aos navegadores web e players de mídia, incluindo alguns aspectos das 

tecnologias assistidas; diretrizes de acessibilidade para agentes do usuário (ARIA) 

dizem respeito ao conteúdo dinâmico e interface de controle avançado. 

4 DISCUSSÃO 

O intuito do projeto é apresentar as formas corretas de acessibilidade na WEB, 

seguindo as normas acessíveis, tais como: links, uso correto da navegação acessível 

em sites e sítios, facilitando o manuseio pelo tecla de atalho “tab”;  conteúdos, exemplo 

no uso de imagens, facilitando a leitura dos leitores de tela pelo comando “alt”; 

formulários,  construção dos formulários acessíveis, fácil acesso e leitura dos 

comandos utilizados;  estrutura do site, Divisões e estrutura que devem sem seguidas 

para criação do mesmo; acessibilidade, controles acessíveis, aumentar/diminuir 

letras, modo para daltônicos e baixa visão. 

As figuras abaixo representam como deve ser implantação da acessibilidade 

em sites e sítios, seguindo as normas da Cartilha do Governo Eletrônico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 

Embora o projeto ainda esteja em andamento, percebe-se que o resultado 

proposto traz um fácil entendimento ao usuário principal. Assim, a sua deficiência não 

atrapalha na visita do site ou sitio. O resultado demonstra a facilidade na navegação 

conforme mostrado nas imagens acima, onde os leitores de tela fazem a leitura correta 

dos atributos contextuais. 

6 CONCLUSÃO 

Conclui-se que o direito de novas tecnologias e acessibilidade web devem ser 

direitos de todos, assim as regras e padrões devem ser compreendidas e 

implementadas por seus programadores chegando a um site acessível. 
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