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ACESSIBILIDADE, 
motivos para falar sobre.





Glossário,
tradução em tempo real.



Quando eu falo ... O que significa?

Acessibilidade Web Tornar a aplicação acessível para todo e qualquer usuário.

Deficiências Digitais Limitação no acesso de uma aplicação digital. Temporária ou 
permanente.

Diretrizes de 
Acessibilidade

WCAG. Recomendações de acessibilidade para conteúdos Web. 
Composta por 4 princípios que agrupam diversas 
recomendações.

Elemento Interativo Elemento HTML que o usuário consegue interagir.

Navegação Como o usuário está operando e navegando no site com o 
teclado.



Foco, 
do básico ao avançado



O que é?

Controle da tela via teclado.

Navegação pela tecla TAB e 
setas (seleção).

Elementos interativos já 
possuem foco implícito.

A ordem de tabulação, 
garante uma navegação 

coerente.



Tab Index

tabindex=“-1”: não recebe o foco 
pelo teclado, mas pode ter o foco via 
JS.

tabindex=“0”: recebe o foco tanto 
pelo teclado quanto pelo JS.

tabindex=“3”: quebra a ordem de 
tabulação.

<div
class=“tab-first”
tabindex=“0”
[...]

>



Gerenciamento de Foco, 
o que é?



O que é?

Controle dos 
elementos que vão 
receber o foco na 
tela.

Cuidado com foco oculto



Essencial,
O que realmente importa?



O que se preocupar?
● Manter o outline
● Foco Itinerante
● Skip link: Links ocultos que pulam a navegação.



Desnecessário,
Você está fazendo isso aí atoa.



Ops!
● Adicionar tabindex em elementos interativos, sem 

necessidade.
● Adicionar tabindex em elementos não interativos
● Não dar preferências a elementos nativos.
● Prender o foco em um elemento.



Exceções: foco em elementos não interativos



Exceções: manter o foco em modais

● Capturar o elemento que 
ativou a modal.

● Capturar o primeiro 
elemento com foco.

● Criar mecanismos para 
prender o laço de teclado 
na modal. Ex: evento 
keydown.



Cuidado! Dicas! Experiência!
Encontre os erros





Testes
Validação do código lindão!



Dúvidas???
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