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A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de 
forma independente e participar plenamente de todos os 
aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas 
apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o 
acesso, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e 
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da 
informação e comunicação, bem como a outros serviços e 
instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na 
zona urbana como na rural. 
(Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
adotada pela ONU em 13 de dezembro de 2006)
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APRESENTAÇÃO
Junto com a universalidade da web, surgem possibilidades de interações 
e colaborações que permitem que diversos grupos, situados nos mais 
variados locais, estejam integrados e se beneficiando com as mudanças 
que ocorrem tanto no comportamento e no consumo da sociedade, quanto 
na quebra de paradigmas e na modificação de modelos de negócios 
tradicionais. Essa é a era na qual as novas tecnologias da informação e 
da comunicação permitem o impulsionamento do coletivo e exibem a 
pluralidade dos atores sociais e das vozes de indivíduos que têm buscando 
e ocupado cada vez mais espaços de participação e produção de conteúdo.

Desenvolver conhecimento e garantir acesso de todas as pessoas a 
produtos e ambientes físicos ou digitais que gerassem autonomia deveria 
ser uma premissa importante para tornar as ferramentas digitais e a 
internet ambientes acessíveis, já que as inovações tecnológicas são o 
caminho da transformação social. No entanto, ao contrário do que se é 
esperado e determinado por legislações internacionais e brasileiras, grande 
parte das inovações tecnológicas provocam o surgimento de excluídos 
digitais, já que a tecnologia como instrumento de poder impulsiona relações 
econômicas e sociais e, no centro desse estímulo socioeconômico, há uma 
série de conflitos que geram um ambiente desigual e excludente.

Não é difícil identificar os perfis da população que não tem acesso ao 
mundo digitalizado ou não consegue utilizar a web de maneira satisfatória. 
As pessoas com deficiência, sobretudo as visuais, são um exemplo 
notório de um público que não alcança as informações que se propagam 
diariamente no universo digital da mesma forma que a fatia da sociedade 
que enxerga. No Brasil, segundo os últimos dados do censo demográfico do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há mais de 45,6 milhões 
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de pessoas com deficiência, 23,9% da população brasileira. Desse número, 
18,6% da população possui algum tipo de deficiência visual. São mais de 6 
milhões de pessoas que apresentam deficiência visual severa.

Diante de um quantitativo expressivo de um público que precisa se 
manter informado para exercer sua cidadania e de um ambiente digital e 
comunicacional inacessível, este Manual apresenta uma série de diretrizes 
de acessibilidade e orientações de boas práticas para o desenvolvimento 
de conteúdos acessíveis às pessoas com deficiência visual, em especial aos 
portais de notícia e aos sites jornalísticos. O material faz parte do portfólio 
de produtos desenvolvidos pelo projeto Acessibilidade Jornalística: um 
problema que ninguém vê, uma das iniciativas vencedoras do Innovation 
Challenge do do Google News Initiative (GNI), em 2021, que acredita e 
defende que a informação de qualidade e de interesse público deve chegar 
a todos. Participam desta iniciativa a Universidade Católica de Pernambuco 
(Unicap) e nove organizações de jornalismo independente do Nordeste: 
Marco Zero Conteúdo, Coletivo Retruco, Diadorim (todos de PE), Mídia Caeté 
e Olhos Jornalismo (AL), Agência Saiba Mais (RN), Eco Nordeste (CE), Revista 
Afirmativa (BA) e a newsletter Cajueira (NE). 

O Manual se junta ao um estudo sobre a oferta e o consumo de conteúdo 
jornalístico por pessoas cegas e com baixa visão no Brasil, trabalho de 
pesquisa que apresenta um diagnóstico da indústria jornalística nacional 
e sua (falta de) sensibilidade ao tema, além de uma análise do estágio de 
cumprimento das principais normas de acessibilidade digital e o grau de 
acesso das pessoas com deficiência visual durante a navegação em 21 
portais de notícia jornalística. O estudo pode ser encontrado no site www.
lumeacessibilidade.com.br.
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1. BREVE HISTÓRICO 
SOBRE O CONTEXTO 
DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA EM 
SOCIEDADE NO BRASIL 
E NO MUNDO
Para compreender os comportamentos e atitudes discriminatórias e de 
desvalorização contra às pessoas com deficiência, é interessante entender 
como a sociedade tratava essa população até muito pouco tempo atrás. 
Para iniciar essa observação, é essencial absorver que a história desse 
grupo no Brasil passa por três principais momentos: a negação de sua 
existência, a aceitação dessa população na forma de integração, e, por fim, 
o processo de inclusão.  

Até a década de 80,  ser uma pessoa com deficiência era sinônimo de 
maldição, castigo divino, carma e outras expressões negativas relacionadas, 
sobretudo, ao sagrado. Os indivíduos desse grupo eram apontados como 
incapazes, escondidos da sociedade e excluídos dos desenvolvimentos 
educacional e profissional. Como aconteceu com outros grupos 
considerados como “fora dos padrões estéticos ou funcionais”, a opressão 
social foi base para a construção cultural e ideológica de que aqueles 
corpos eram “atípicos”, “improdutivos”, “nulos” e “sem direitos à cidadania”. 

A percepção distorcida da sociedade sobre a pessoa com deficiência só 
começou a ser sistematicamente criticada em meados dos anos 70 pelo 
sociólogo Paul Hunt. A partir do impulsionamento de seu discurso, foi 
constituída a primeira organização política sobre a deficiência, a Union of 
the Physically Impaired Against Segregation, que colocava em pauta o debate 
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sobre a falsa incapacidade das pessoas com deficiência ser originária de 
uma sociedade hostil à diversidade humana, que criava barreiras atitudinais 
e físicas,  gerava desigualdades e não oferecia oportunidades de lazer, 
trabalho e educação.  

Com a discussão em evidência, começou a haver um  esclarecimento mais 
profundo sobre as deficiências e essas pessoas passaram a ser percebidas 
como seres de direitos. Apesar das deficiências ainda se sobressaírem à 
pessoa e termos como “deficiente” ainda serem usados comumente para 
referenciar o grupo, foi nos anos 70 que a sociedade aceitou a existência 
dos indivíduos desse grupo e eles passaram a ser integrados. Porém, 
esta  integração exigia que as pessoas com deficiência se adaptassem 
ao ambiente; não  o contrário. Esse cenário perdurou por anos e ainda é 
considerado atual, já que ainda nos dias de hoje não há tantas iniciativas 
acessíveis que promovam a inclusão. 

Como estudar sem braile? Sem libras? Sem uma rota acessível para escola? 
A reflexão sobre a construção de lugares onde todas as pessoas, inclusive 
as com deficiência, pudessem transitar e fluir com a devida autonomia 
começou  a ser defendida por movimentos sociais que buscavam a 
garantia de direitos, a promoção de oportunidades a todos e o fim da 
desigualdade. Foi a partir da luta pela cidadania plena e efetiva desse 
segmento, que o Brasil instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
em vigor desde 2016. A norma ga rante uma série de direitos básicos, como 
condições de acesso à educação e à saúde, e estabelece punições para 
atitudes discriminatórias contra essa parcela da população. 

A partir deste marco temporal, é possível identificar a construção de um 
processo mais efetivo de inclusão que se desdobraram em um grande 
número de leis, trabalhos acadêmicos, projetos e iniciativas exitosas a 
respeito da pessoa com deficiência, mas que são muitas vezes considerados 
casos isolados ou iniciativas de grupos que chegaram a provocar impactos 
em âmbitos nacionais. 
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PARA SABER MAIS:  

• Terminologia sobre deficiência na era da inclusão,
de Romeu Kazumi Sassak

• A jornada histórica da pessoa com deficiência: inclusão como exercício 
do direito à dignidade da pessoa humana, de Marilu Dicher
e Elisaide Trevisam

• A epopéia ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem 
e de hoje, Otto Marques da Silva

Acessibilidade

O conceito de acessibilidade vai além dos obstáculos físicos que as 
pessoas, sobretudo as com deficiência, encontram nos espaços urbanos 
e arquitetônicos. Como mesmo pontua a Lei Brasileira da Inclusão, “a 
acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos 
de cidadania e de participação social” (art. 53, 2015). Ou seja, é necessário 
garantir que todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência, tenham 
inerentes à sua rotina a possibilidade de transpor barreiras e realizar com 
autonomia qualquer tipo de ação e participação nos diversos âmbitos 
sociais.

O termo busca solucionar, por exemplo, as barreiras existentes na 
comunicação e nas tecnologias da informação, ambientes imprescindíveis 
para a compreensão das temáticas discutidas em sociedade e para a 
consolidação das relações sociais que, mesmo com a evolução digital e leis 
que obrigam a aplicação de diretrizes de acessibilidade, não possibilitam o 
uso e o acesso a todos e todas. Em tempos nos quais  a internet tem sido 
ferramenta de uso expressivo pela população, o universo digital precisa se 
tornar um meio inclusivo e, dessa maneira, contribuir para promover uma 
sociedade igualitária impulsionada por uma nova forma de pensar, agir, 
construir e, sobretudo, de se comunicar.
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O que são barreiras?

Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 
exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e 
de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, 
à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: urbanísticas, 
arquitetônicas, nas comunicacionais e atitudinais.

a. Barreiras urbanísticas: Existentes nas vias e nos espaços 
públicos e privados de uso coletivo. Exemplo: calçadas com 
pouca largura e esburacadas, que impedem uma pessoa com 
deficiência visual ou física exercer o direito de ir e vir.

b. Barreiras arquitetônicas: Existentes nos edifícios públicos e 
privados. Exemplo: prédios sem elevadores, corrimão, piso tátil e 
sem identificação em braile.

c. Barreiras nas comunicações e na informação: qualquer 
entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou 
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e 
de informações por intermédio de sistemas de comunicação. 
Exemplo: portais de notícias com layout sem acessibilidade, 
jornais sem libras, fotos e vídeos sem audiodescrição.

d. Barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que 
impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com 
deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as 
demais pessoas. Exemplo: formatos audiovisuais sem descrição 
ou legenda. 

Segundo Romeu Sassaki (2009), há ainda outros tipos de acessibilidade que 
precisamos conhecer e praticar para incluir as pessoas com deficiência em 
todos os espaços, físicos ou digitais. São eles: programática, eliminação de 
barreiras presentes nas políticas públicas (leis, decretos, portarias, normas, 
regulamentos, entre outros); metodológica, relacionada a instruções 
baseadas nas inteligências múltiplas e novos conceitos de aprendizagem; 
e instrumental, aplicada a adequação de aparelhos e equipamentos 
tecnológicos ou analógicos no seu uso cotidiano.
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2. APRENDENDO A SE 
REFERIR ÀS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA COM 
NOMES E EXPRESSÕES 
CORRETAS

A partir da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2006, houve a 
definição do termo ‘‘pessoa com deficiência’ como a forma correta para 
se referir a este  grupo. A determinação surge da importância da sociedade 
priorizar a percepção de que há uma pessoa antes da deficiência, que deve 
ser tratada como uma das características dos indivíduos desse segmento. 
Para as variações, é correto utilizar o termo pessoa com deficiência visual, 
pessoa com baixa visão ou até mesmo pessoa cega. Também podem ser 
utilizados os termos jovem com deficiência, criança com deficiência, idoso 
com deficiência, médico com deficiência, atleta com deficiência etc.

É importante destacar que, de acordo com a lei n. 13146, de 6 de julho de 
2015,  em seu art. 2º pessoa com deficiência é aquela com “impedimentos 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que 
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir 
sua participação”. Por isso, são erradas e devem ser retiradas do uso 
expressões como “portador” e “deficiente”, já que a primeira remete à 
alguém que está carregando algo e pode se desfazer a qualquer momento 
e a segunda é relacionada a tudo que não é suficiente sob o ponto de vista 
quantitativo ou  incompleto. 

Também é incorreto dizer que o grupo têm necessidades especiais, afinal, 
todas as pessoas, independentemente de uma deficiência, têm exigências 
individuais que se manifestam em situações diversas. Seguindo o mesmo 
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raciocínio, outro grande erro é considerá-los como especiais e ineficientes, 
este último, por vezes compreendido como um antagônico de deficiente. No 
entanto, ser eficiente é executar uma tarefa com qualidade, competência, 
excelência, com nenhum ou o mínimo de erros.

Para fixar melhor, estas palavras devem ser 
eliminadas do seu vocabulário
Deficiente, deficiente visual e pessoa deficiente 
Portador de deficiência e pessoa portadora de deficiência
Necessidades especiais, portador de necessidades especiais 
e criança especial
Pessoa com problema
Cadeirante 
Cego
Surdo murdo

Como você pode se referir a este grupo de pessoas 
Pessoa com deficiência
Demandas específicas 
Usuário de cadeira de rodas
Pessoa cega
Pessoa surda
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3. COMO GARANTIR 
ACESSIBILIDADE AOS 
PORTAIS DE NOTÍCIAS
Para contribuir com a prática da acessibilidade digital, é necessário priorizar 
usabilidades e funcionalidades que eliminem barreiras, fazendo com que 
o usuário com deficiência não encontre dificuldades ao acessar o que está 
exposto e consiga navegar com autonomia pela página. É essencial que haja 
a conscientização entre gestores de organizações jornalísticas, jornalistas e 
desenvolvedores da necessidade de oferecer um conteúdo que não perca 
suas funcionalidades e finalidades ao serem lidos por leitores de tela, por 
exemplo. Por isso, é primordial, e esta é a dica número um deste Manual: 
toda a informação precisa ter formatos textuais equivalentes.

De acordo com as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, 
desenvolvidas pela World Wide Web Consortium (W3C), a acessibilidade 
digital deve seguir quatro princípios em relação ao conteúdo. Este precisa 
ser: perceptível, operável, compreensível e robusto. Para cada um deles são 
destrinchados subtópicos que alertam para as possibilidades de quebrar 
os obstáculos que impedem as pessoas com deficiência de utilizarem a 
web com autonomia. Abaixo, seguem os direcionamentos necessários para 
garantir o acesso pleno às pessoas com deficiência visual, grupo que é o 
foco de estudo deste projeto.

1. PERCEPTÍVEL: NESTE TÓPICO, AS ORIENTAÇÕES SÃO PARA 
PERMITIR QUE OS USUÁRIOS CONSIGAM PERCEBER AS 
INFORMAÇÕES E OS COMPONENTES DA INTERFACE. 
 
a. Garanta que a informação apresentada no site seja lida na sua 
estrutura original: determine a ordem correta da leitura do conteúdo 
construindo a hierarquia da informação no momento da programação do 
portal e da publicação da notícia.  Pode-se considerar também colocar as 
informações mais importantes no início de cada cabeçalho;
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b. Faça uso da função Alt ou de Textos Alternativos: todo conteúdo não 
textual precisa fornecer descrição em texto. Botões virtuais de controle, 
como os de voltar à página anterior, que normalmente são representados 
por setas, ou de seguir para a tela inicial, geralmente indicados por uma 
imagem de uma casa, por exemplo, devem ter indicado em texto a sua 
finalidade. Se o conteúdo visual busca promover algum tipo de experiência 
sensorial específica, deve-se fornecer uma descrição que induza o usuário 
a essa vivência. Se o propósito do elemento é confirmar o acesso humano 
ou ser utilizado como modo de saída para diferentes tipos de percepção 
sensorial, é necessário oferecer alternativas textuais que identificam 
e descrevem a finalidade do conteúdo e todas as imagens que se 
apresentam. 

Para conteúdos apenas em áudio ou em vídeo, deve-se criar um documento 
com a descrição do que é exibido, com informações da história e de tudo 
que é apresentado. Para as mídias apenas em áudio, como podcasts, por 
exemplo, deve-se incluir as identificações (características físicas) de quem 
está falando ou sobre quem se está falando. Para as mídias apenas em 
vídeo, deve-se incluir ainda descrições de cenários, ações, expressões e 
outros, verificando se a transcrição identifica qual pessoa ou personagem 
está associado a cada ação descrita. A audiodescrição deve ser apresentada 
durante as pausas existentes no diálogo. Se o tempo de pausa para as 
descrições não der espaço suficiente para serem passadas todas as 
informações importantes, há ainda a opção de oferecer a audiodescrição 
estendida, que tem por objetivo construir uma segunda versão do 
conteúdo.

Outra sugestão é repassar todas as informações em forma de texto, como 
um roteiro ou livro, com descrições completas de todas as informações 
visuais, incluindo o contexto da cena ou da imagem, ações e expressões dos 
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atores e qualquer outro material visual, além de sons não falados e todos os 
diálogos (saiba mais como descrever os elementos visuais no capítulo 4);

c. Não utilize as cores como única maneira de repassar informação: 
apresente informação em texto ou com imagens que tenham texto 
alternativo;

d. Não automatize o toque dos áudios ou vídeos: aplique botões de 
controle com texto alternativo para que o usuário com deficiência pause ou 
pare o conteúdo e possa controlar outras funcionalidades, como variar o 
volume do áudio.

2. OPERÁVEL: NESSE ITEM, É FRISADO A NECESSIDADE 
DA INTERFACE E DA NAVEGAÇÃO SEREM FACILMENTE 
CONDUZIDAS PELO USUÁRIO. 

a. As funcionalidades do site devem ser localizadas de forma fácil: 
construa uma forma sequencial de navegação, posicionando e distribuindo 
o menu, os botões virtuais e o conteúdo, além de itens considerados 
essenciais para uma navegação eficaz na página, considerando o que é mais 
importante o usuário identificar primeiro. No exemplo abaixo, as seções do 
site estão expostas na primeira linha da página, permitindo que o leitor de 
tela encontre e leia as opções já no início da navegação;

Foto 1: Site da Olhos Jornalismo, uma das integrantes do Lume
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b. Nomeie os links com títulos descritivos: eles ajudam os usuários a 
navegar com mais precisão pelo conteúdo. O ideal é que o link indique o 
seu propósito no texto que o compõe, como destaca o exemplo abaixo. 
O link sinaliza a categoria que vai direcionar o usuário (“reportagem”), 
o referencial de tempo (o ano, 2022, e o mês, 08, indicando agosto) e o 
título da matéria (“Professoras trans inspiram alunos da rede pública de 
educação’’). Essa descrição vai permitir que o usuário diferencie o link 
daqueles que direcionam para outros destinos;

Foto2: Tela do site Diadorim, integrante do projeto Lume

c. Automatização da atualização da página: não determine tempo para a 
leitura ou o uso do conteúdo com recursos que atualizam automaticamente 
uma página. Quando ela está sendo lida com um software leitor de tela, por 
exemplo, a leitura é interrompida toda vez que a página recarrega. Imagina 
o quanto isso pode atrapalhar ou mesmo inviabilizar a leitura de uma 
reportagem mais longa. Caso seja necessário definir um tempo,  é preciso 
permitir ferramentas nas quais  o usuário regule tanto a função de desligar 
o temporizador como de ajustá-lo e prolongá-lo. Nestes casos, é preciso 
ter um texto alternativo nos ícones que avise ao usuário que existem essas 
possibilidades e, na opção prolongar, é importante avisá-lo antes de o 
tempo expirar;
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d. Inclua botões e links que levem usuário para as principais áreas do 
site: a falta de links internos para as principais regiões da página, como o 
conteúdo principal, menu, campo de busca e etc, prejudicam a navegação 
mais rápida pelo site.

3. COMPREENSÍVEL: O TERCEIRO TÓPICO RESSALTA A 
PREOCUPAÇÃO EM TORNAR CLARO AO USUÁRIO TODA A 
INFORMAÇÃO E OPERAÇÃO DA INTERFACE. 

a. Torne a página legível e compreensível identificando o idioma 
oficial: com isso, os sintetizadores de fala dos leitores de tela conseguirão 
adaptar a pronúncia e a sintaxe correta. Para aplicar, utilize o atributo lang 
ou xml:lang, conforme versão HTML ou XHTML. O mesmo código deve ser 
usado em casos onde o idioma é diferente em apenas um trecho do texto; 

b. Torne a navegação da página o mais provável e natural possível: o 
carregamento automático de formulários, a aparição de anúncios, a ativação 
de uma função ou outras situações que gerem uma mudança inesperada 
na página, por exemplo, deixam os usuários de leitores de tela confusos 
durante a navegação. O ideal é que todas as alterações sejam acionadas a 
partir de uma ação do usuário ou que tenha uma ferramenta que o permita 
solicitar as mudanças;
 

SAIBA MAIS: • Formulários acessíveis utilizando as WCAG

c. Ajude o usuário a evitar ou corrigir erros em um formulário que 
não foi devidamente preenchido: gere um alerta que identifique por 
meio de áudio ou em texto os campos que precisam ser revistos ou exibir 
novamente o formulário, desta vez com uma descrição de texto no local dos 
dados obrigatórios que não foram disponibilizados ou que identifique os 
itens omitidos; 

d. Evite o uso de tabelas por estética: utilize-as apenas com a sua função 
semântica de apresentar dados tabulares, nunca para formatar o layout 
da página ou diagramar conteúdo. Tabelas complexas sem resumo e sem 
ligações entre os cabeçalhos e suas respectivas células são prejudiciais para 
a navegação acessível.
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SAIBA AS PRINCIPAIS BARREIRAS QUE OS USUÁRIOS COM 
DEFICIÊNCIA ENCONTRAM NO AMBIENTE VIRTUAL:

1. A falta de um canal de comunicação acessível que informe as técnicas 
de acessibilidade usadas pelo desenvolvedor e que permita que o usuário 
reporte problemas, tire dúvidas, sugira soluções e faça o feedback. Esse 
espaço é importante para que o site colha demandas específicas desse 
público;

2. O uso de captcha como dispositivo de segurança. Se não houver um texto 
alternativo que o apresente e descreva a sua finalidade, torna-se inacessível 
para leitores de tela e, por consequência, para pessoas cegas;

3. Páginas web com excesso de elementos, sem hierarquia da informação, 
com repetição de itens ou desorganizadas geram confusão na navegação e 
torna o acesso e o uso complexo;

4. Design visualmente poluído, com vários pop-ups, anúncios e propagandas 
e sem espaços entre os elementos prejudicam o entendimento do conteúdo 
e a experiência do usuário. Quanto mais respiros ou descansos visuais 
houver entre os elementos de uma página, maior será a facilidade do 
internauta em encontrar o que procura;

5. Utilizar técnicas alternativas como scripts para mudar o funcionamento de 
elementos não interativos, pode deixar a página com barreiras de acesso e o 
conteúdo pode não ser reconhecido pelos leitores de telas ou ser acessível 
por teclado. Além disso, criar botões, campos de formulário, controle de 
áudio e vídeo ou outros elementos interativos com finalidade meramente 
estética e fora dos padrões web podem não ser interpretados por software 
leitores de telas; 

6. A falta de separadores ou elementos do HTML entre links adjacentes 
dificultam a identificação de onde termina e começa um novo link;

7. Links com destinos indefinidos ou que não são anunciados, como por 
exemplo, “saiba mais” e “veja mais”, não são acessíveis quando lidos fora 
de contexto, assim como aqueles que levam para arquivos não HTML, com 
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tamanho indefinidos e em formatos proprietários como PDF, XLS, DOC, 
entre outros, nem sempre acessíveis; 

8. Elementos com animações infinitas e em alta velocidade, como gifs, 
boomerangs ou vídeos curtos que se repetem, e que iniciam de forma 
automática também impossibilita a navegação. A ideia é moderar o uso de 
animações rápidas demais e que ficam se repetindo infinitamente e permitir 
que o usuário pare ou volte a executá-las quando desejar;

9. Vídeos e áudios que tocam automaticamente não permitem que as 
pessoas com deficiência visual os parem com rapidez. Os usuários devem 
poder escolher se querem ou não que algum evento aconteça;

10.  A interrupção abrupta do fluxo de interação por exibição de pop-
ups de conteúdo não solicitado pelo usuário prejudica a navegação, pois 
interrompe a leitura e impede que a pessoa continue a navegar pelo 
conteúdo desejado na página;

11. Vídeos com legendas inacessíveis também são obstáculos. Vale ressaltar 
que quando não há a garantia de que os textos estarão acessíveis para 
leitores de telas, as legendas devem ser fornecidas separadamente em 
formato acessível;

12. O recarregamento automático das páginas interfere no foco, além 
de desorientar e prejudicar o acesso. As pessoas com deficiência 
geralmente levam mais tempo navegando na página atrás da informação 
desejada e podem demorar mais para chegar a um determinado ponto. 
O carregamento automático de conteúdo em áreas distantes do foco do 
usuário também é problemático. Por exemplo: ao selecionar um estado do 
Brasil durante o preenchimento de um formulário, um outro campo aparece 
automaticamente com as cidades, fora do campo de visão do usuário e sem 
ganhar o foco; 

13. Os formulários precisam ter rótulos ou estar associados semanticamente 
aos respectivos campos para que, ao navegar pelo teclado, os usuários 
consigam preenchê-los quando passar por eles; 
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14. A demora no carregamento da página confunde a experiência do usuário 
com deficiência visual.

15. O jornalismo de dados, modalidade que utiliza bases de dados para 
elaborar conteúdos digitais que são apresentados ao público através de 
elementos visuais, como mapas, gráficos e tabelas, não é pensado para ser 
acessível, sobretudo às pessoas com deficiência visual. A prática, difundida 
como uma nova forma de contar histórias e fazer reportagens, não tem um 
número expressivo de produções que inserem textos alternativos em seus 
itens imagéticos ou legendas descritivas. Além disso, quando os infográficos 
são somados às tecnologias de automação ou softwares de inteligência 
artificial, os sistemas não garantem autonomia de uso das pessoas com 
cegueira e baixa visão, como é dada àqueles com visão. 
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4. AUDIODESCRIÇÃO 
PARA WEB

A audiodescrição é uma técnica de tradução intersemiótica do visual para 
o verbal, que amplia o entendimento dos eventos visuais para o público de 
pessoas cegas e com baixa visão, tornando as imagens “visíveis” por meio 
de uma construção linguística. Um recurso de acessibilidade que pode ser 
disponibilizado por meio de texto em braille, de forma gravada, ao vivo 
ou por aplicativos de leitura de tela para computadores ou dispositivos 
mobile. Essa tecnologia assistiva democratiza o acesso à comunicação em 
diferentes contextos sociais, inclusive potencializando as análises críticas de 
distintos fatos da sociedade. 

Por isso, a prática deve ser aplicada sempre que houver elementos 
imagéticos nos portais, nas redes sociais, em todos os espaços digitais 
e até em ambientes offline, como em museus, exposições de arte etc. A 
audiodescrição é essencial para que as pessoas cegas compreendam o 
que está sendo exposto, o que se passa ao seu redor, as informações 
apresentadas em gráficos, mapas e tabelas, as cenas em um filme e as 
características físicas dos personagens que o compõe, além da ação que 
eles estão realizando, dentre outras demonstrações visuais que só as 
pessoas que têm visão conseguem captar e interpretar. 

Como uma técnica de tradução que faz uso da linguística, a audiodescrição 
precisa  seguir alguns parâmetros para cumprir com a proposta de 
transformar  imagens em palavras. Para isso, existem diretrizes que 
norteiam essa construção para que o  receptor do recurso de acessibilidade 
crie o contexto imagético correto do elemento visual exposto.
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a. Descreva o que você vê: características físicas e as ações. Não descreva 
o que você acha que vê, como interpretações de motivações ou intenções;

b. Exercite a síntese e construa uma descrição objetiva: a 
audiodescrição é uma tentativa tradutória e, como toda tradução, terá 
perdas. Por isso, aposte em elementos essenciais que contemplem o 
entendimento dos eventos visuais. Você deve trazer todas as informações 
visuais  necessárias para o  contexto da imagem. Exemplo: em uma  matéria 
em que a pauta é uma apresentação cultural de um grupo de maracatu, é  
interessante informar as cores do estandarte, assim como nomear alguns  
instrumentos.

Foto 3: Motortion/Depositphotos 

Descrição: Homem grisalho de óculos escuro sentado em um banco em uma área 

arborizada. Ele usa um headfone e segura o smartphone na mão esquerda. Ao seu lado, 

uma bengala desarmada.
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c. Em produções audiovisuais, permita aos usuários ouvirem o diálogo: 
Nessa diretriz focamos em audiodescrição para produções audiovisuais. 
É necessário ter bom senso na hora de unir a descrição com os demais 
áudios presentes na obra, pois não podemos sobrepor diálogos. Aproveite 
os momentos de silêncio para incluir a descrição. É importante ter  uma 
percepção mais geral da obra para  entender as escolhas de   sobreposição. 
O perfil @legendanacional no Instagram traz exemplos de vídeos 
audiodescritos que ilustram como a prática deve ser aplicada.

Outro exemplo de produção audiovisual com audiodescrição está no 
canal do Youtube da VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz, um espaço de 
publicação de material informativo que disponibiliza uma playlist de 37 
vídeos acessíveis às pessoas com deficiência visual.

Foto 4: Telas do perfil @legendanacional

Foto 5: Tela do canal VídeoSaúde
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d. Não censure: Não negue informações visuais por pudor ou quaisquer 
outro motivo. Se uma há uma imagem que representa uma cena de 
violência ou conteúdo sensível, é necessário que seja incluído na descrição, 
com o alerta necessário.

e. Use linguagem consistente e apropriada: É necessário respeitar o 
público de cada conteúdo, ou seja, se uma reportagem aborda uma pauta 
esportiva é importante que os descritivos escolhidos sejam de acordo com 
o conteúdo.

f. Mencione a etnicidade e nacionalidade: É importante sempre trazer 
as características de raça ou etnia das pessoas retratadas para contribuir 
com a representação dessas pessoas em sociedade e para propagar as 
especificidades raciais brasileiras na bagagem cultural e social das pessoas 
com deficiência visual, além de colaborar com as percepções de auto 
identificação dessas pessoas enquanto pertencentes desses grupos étnicos 
raciais. 

Para construir o texto descritivo, é importante tomar cuidado com 
expressões preconceituosas e desrespeitosas, e entender como a pessoa 
gostaria de ser identificada.  

Acesse os materiais informativos abaixo para aprofundar os conhecimentos 
sobre questões de raça e etnia e as formas de pontuar as características. 

Vídeos: Raça, racismo e etnia, Kabengele Munanga, Qual cor ou raça 
você vai autodeclarar no Censo 2022? - Minuto Futura
Artigo: Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, 
identidade e etnia, Kabengele Munanga
Matéria: Preto, pardo, negro, branco, indígena: quem é o que no Brasil?

g. Descreva a partir da perspectiva dos ouvintes: Em uma publicação 
jornalística onde a imagem tem um layout expressivo, como uma arte 
com mosaicos, frases escritas e elementos distribuídos em fundos de 
tela coloridos, a descrição precisa trazer esses componentes basear na 
construção da perspectiva de um vidente.
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h. Se for pertinente, siga uma ordem para construir a descrição: 
Descreva o que vê de cima para baixo e da direita para esquerda. Sempre 
do geral para o específico, trazendo objetivamente os elementos  visuais. 
Em uma  fotografia de uma casa, diga: “foto de uma casa  de alvenaria, com 
uma porta ladeada por duas janelas quadriculadas de madeira. Sobre o 
telhado vermelho, um céu azul com poucas nuvens. A frente da porta, um 
batente, e logo abaixo, piso de terra”. Confira outro exemplo:

Foto 6: Equipe do Lume/Niedja Dias/Unicap

EXEMPLO DE DESCRIÇÃO: Foto de um grupo de nove pessoas em um gramado. Eles e 

elas estão de pé, lado a lado, sem máscara e sorrindo, alguns levemente mais a frente. 

Da esquerda para direita: Anthony Lins, Viviane Lins, Luiz Carlos Pinto, Matheus Marinho, 

Michel Platini, Mariana Clarissa, Avelino Alonso, Carol Monteiro e Pedro Henrique. Sobre 

eles as marcas: Retruco, Marco Zero Conteúdo, EcoNordeste, Cajueira, Olhos Jornalismo, 

Mídia Caeté, Diadorim, Saiba Mais, Afirmativa e Universidade Católica de Pernambuco. Na 

parte inferior, texto em letras brancas destacado em uma barra de cor azul, “Universidade 

e rede de jornalismo independente do NE lançam pesquisa inédita e aplicativo curador de 

conteúdo para cegos.”
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i. Aumente o nível de detalhes apenas quando necessário para a 
compreensão: No geral, a descrição precisa partir da pontuação da 
mensagem principal. Descrever o que vem em segundo plano, como 
texturas, dimensão de objetos, profundidade da foto e outros elementos 
e detalhes, devem ser mencionados apenas se forem essenciais para o 
entendimento do contexto daquele elemento imagético.

j. Para gráficos: Pontue o tipo de gráfico e o assunto que ele se propõe ou 
título do conteúdo. Em seguida, indique qual tipo de dado é apresentado 
no gráfico. A descrição pode ser incluída no atributo “alt” da imagem ou em 
um link a parte, neste caso permitindo que usuário com deficiência visual se 
aprofunde mais no conteúdo.

Foto 7: Card de divulgação do app Lume

EXEMPLO DE DESCRIÇÃO: Card com fundo metade na cor azul e a outra metade na cor 

preta. No centro da área azul, frase com letras brancas destacada com uma barra preta 

“Conheça o Lume”. Abaixo, uma mão segura um celular de frente para nós, que mostra a 

logo da Lume junto ao slogan “Jornalismo Acessível e de Qualidade”. Na área preta, a tela 

da seção “Qual o seu interesse hoje” do aplicativo.
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Foto 8: Tela da pesquisa do Lume

DESCRIÇÃO: Gráfico pizza nas cores azul, que indica a resposta SIM, e vermelho, que indica a resposta 

NÃO. No gráfico, 86,8% está em azul e 13,2% está em vermelho.

Foto 9: Tela da pesquisa do Lume

DESCRIÇÃO: Tabela nas cores azul, vermelho, amarelo e verde. A cor azul representa a opção “Não é 

importante”, a cor vermelha representa a opção “Pouco importante”, a cor amarela representa a opção 

“Importante” e a cor verde representa a opção “Muito importante”. A escala da tabela é apresentada nos 

níveis 0, 10 e 20. Na categoria Fotografia, em uma escala do maior nível para o menor nível, estão as cores 

verde, amarelo, vermelho e azul. Na categoria Vídeos, em uma escala do maior nível para o menor nível, 

estão as cores amarelo, verde, vermelho e azul. Na categoria Animações, em uma escala do maior nível 

para o menor nível, estão as cores amarelo, verde, vermelho e azul. Na categoria Gráficos, em uma escala 

do maior nível para o menor nível, estão as cores amarelo, verde, vermelho e azul. Na categoria Quadros, 

em uma escala do maior nível para o menor nível, estão as cores amarelo, verde, vermelho e azul. Na 

categoria Mapas, em uma escala do maior nível para o menor nível, estão as cores amarelo, vermelho, azul 

e verde. Na categoria Charges, em uma escala do maior nível para o menor nível, estão as cores vermelho, 

azul, amarelo e verde. Na categoria Logotipo, em uma escala do maior nível para o menor nível, estão as 

cores vermelho, amarelo, azul e verde.
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COMO FUNCIONA A AUDIODESCRIÇÃO NO JORNALISMO 
 
A descrição se faz ainda mais necessária com o advento do jornalismo de 
dados e a popularização das redes sociais, espaços que possuem como 
essência a exposição de imagens, infográficos, fotografias e vídeos. Nesse 
ambiente social, por exemplo, quando se fala em perfis jornalísticos, as 
imagens sempre trazem a inserção de títulos que dão uma prévia de 
alguma situação ou temática que está sendo discutida em sociedade e 
tem a função de chamar a atenção do leitor e aguçar a vontade de ler a 
reportagem completa. 

Diante da necessidade de garantir acessibilidade aos conteúdos, é essencial 
que os profissionais que produzem e distribuem informação incluam em 
suas rotinas a construção de textos descritivos, que não é algo difícil, mas 
é preciso ter o entendimento de como deve ser feito. Antes de conferir o 
passo a passo de como fazer uma descrição, é importante destacar que não 
existe um método firmado para descrever imagens. A prática é mais sobre 
sensibilidade, bom senso e algumas precauções.

Em cards com frases, muito usadas nos perfis das redes sociais de 
empresas jornalísticas, a descrição não precisa trazer muitos detalhes da 
composição gráfica. Será preciso apenas informar as cores de fundo, as 
cores das letras e o texto da imagem, já que ao rolar para legenda o usuário 
terá acesso às outras informações. No entanto, se for utilizado  apenas uma 
legenda com tags simples e um texto bem curto, é preciso pontuar todas  
as informações que já estão no card, tornando a descrição mais longa. 
Por isso, é interessante pensar estrategicamente e ponderar o que se vai 
colocar em imagens no tipo card para que a acessibilidade seja efetivada.

Se dentro do texto há informações de dados pessoais de personagens, 
ambientes e outros elementos que, somados a um texto descritivo ampliem 
o entendimento, devemos sempre otimizar  as informações para que a 
audiodescrição seja a mais sucinta e efetiva  possível.

A seguir, confira a sequência de dicas para produzir uma descrição. 
Mas lembre-se: seu texto precisa representar o que você vê e trazer 
os elementos importantes da imagem que ajudem o usuário cego a 
compreender a função visual do elemento e contexto em que está inserido. 
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Passo a passo para produzir uma descrição

a. Classifique a imagem! É uma fotografia? É um desenho, pintura ou 
gravura? É um gráfico ou infográfico? É vídeo ou GIF?;
b. Escreva frases em ordem direta, com vocabulário simples e no tempo 
verbal presente;
c. Sinalize as informações que aparecem em primeiro e segundo planos, 
pontuando onde estão posicionados;
d. Identifique e localize a pessoa, objeto ou cena descrita. Aponte as 
características relevantes, considerando aspectos culturais;
e. Se a imagem for um gráfico, cite as informações trazidas;
f. Mencione as cores e texturas, se for necessário para a compreensão de 
referências;
g. Indique se existe áudio acompanhando o material; 
h. Descreva o que vê, evitando julgamentos e opiniões;
i. Indique o contexto histórico da imagem, se for necessário para a 
compreensão. 

Passo a passo para inserir o texto descritivo nas publicações das 
redes sociais

1. No Instagram
Nova publicação - Configurações avançadas - Acessibilidade - Escrever texto 
alternativo - Concluir

Foto 10: Tela do Instagram
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2. No Facebook
Criar - Publicação - Editar Texto Alternativo - Salvar - Publicar

3. No Twitter
O que está acontecendo? - Add descrição - Salvar - Tweet

4. No LinkedIn
Começar - Publicação | Texto Alternativo | Concluir

Foto 11: Tela do Facebook

Foto 12: Tela do Twitter

Foto 13: Tela do Linkedin
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GLOSSÁRIO 

Integração - É o processo individual de adequação traçado pelas pessoas 
com algum tipo de deficiência para ser integrado ao meio.

Inclusão - É a concepção de uma sociedade preparada para receber todas 
e todos em uma percepção coletiva com equiparidade.

Capacitismo - Nome dado ao preconceito e à discriminação contra as 
pessoas com deficiência. Com a promulgação da Lei nº 13.146/2015, o 
capacitismo passou a ser crime com reclusão e multa. 

Tecnologia assistiva - Área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada 
à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social

Leitor de tela - Software que converte textos em fala sintetizada. O 
conteúdo exibido na tela de um computador ou smartphone é enviado para 
saída de áudio do dispositivo. Possibilitando o acesso aos conteúdos digitais 
por pessoas cegas ou com baixa visão. TalkBack, incluso em dispositivos 
Android, e VoiceOver, da Apple, são exemplos de leitores de tela para 
smartphones. 
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EXPEDIENTE
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TEXTOS

Bruna Alves Machado da Silva - Formada em audiodescrição e tiflologia, 
é estudante pedagogia. Atua como consultora em acessibilidade desde 
2019 e já participou como usuária teste do aplicativo Áudio Accordes, da 
Samsung. Foi consultora de audiodescrição de webséries, peças teatrais e 
em cursos de dança e de argila para pessoas cegas.

Michel Platini - publicitário, formado em áudio descrição e em tiflologia. 
Atuou como assessor parlamentar na Câmara Municipal do Recife, como 
consultor em acessibilidade na superintendência Estadual da Pessoa com 
deficiência do Estado de Pernambuco, como assessor de comunicação 
da Associação Pernambucana de Cegos (APEC), onde atualmente compõe 
o corpo de direção. Trabalha ainda como consultor em áudio descrição 
em produções culturais e em conteúdos para web, como facilitador em 
oficinas e sensibilização sobre acessibilidade também contribui com o 
desenvolvimento da acessibilidade da plataforma Conecta Recife. 

Mariana Clarissa - Mestre em Indústrias Criativas pela Universidade 
Católica de Pernambuco. É jornalista formada também pela Unicap. Foi 
repórter nos jornais Folha de Pernambuco, na editoria de Cotidiano e no 
Diario de Pernambuco, em Economia. Atualmente é repórter da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco
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REVISÃO DE CONTEÚDO 

Carolina Monteiro - Co-fundadora da Marco Zero Conteúdo, site de 
jornalismo independente e investigativo do Recife. É jornalista, mestra 
e doutora em Design pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
e diretora da Escola de Comunicação da Universidade Católica de 
Pernambuco (Unicap). 

Luiz Carlos Pinto da Costa Júnior - Co-fundador da Marco Zero Conteúdo. 
Jornalista, com mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) e atualmente coordenador do Mestrado em 
Indústrias Criativas da Universidade Católica de Pernambuco.

PRODUÇÃO GRÁFICA

Jota Bosco
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