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O que é acessibilidade?



É permitir que pessoas com deficiências ou 
mobilidade reduzida participem de atividades que 
incluem o uso de produtos, serviços e informação.

Descrição de Acessibilidade para o Governo Federal do Brasil

http://www.acessoainformacao.gov.br/acessibilidade ”
“



Acessibilidade e Inclusão, o que é?



Números do BRASIL

Fonte: IBGE, 
2010
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Como pensar e desenvolver de forma 
acessível?



Tentar se colocar 
no lugar do outro

Escutar, entender e 
aprender com o outro.
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O que é design universal?



É preciso pensar em acessibilidade em todas as fases

● Levantamento de 
requisitos

● Arquitetura do 
projeto

● Prototipação
● Validação com o 

Cliente
● Desenvolvimento
● Testes
● Implantação



Acessibilidade na Web



Diretrizes para desenvolver de forma acessível



Operação

Compreensão Robusta

Princípios para a web

Percepção1º

3º

2º
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Ferramentas

http://bit.ly/2UEsuj3https://validator.w3.org/

http://wave.webaim.org http://bit.ly/2IIVXH7

snook.ca
http://bit.ly/2IJh3Fq

https://snook.ca/


Acessibilidade para ANDROID



Leitores de tela 



Ferramentas 



Ferramentas 



Ferramentas 

Configurar → Programador → Simular espaço de cores



Developer Option 

Configurar →  Acessibilidade →  

TalkBack → Configurações do TalkBack → 

Configurações do desenvolvedor → 

Mostrar saída de voz



Conheça sua Plataforma

● Versões

● Comportamento do sistema operacional

● Capacidade

● Bug's



Dicas



Dicas 

● Utilize uma área significativa(ampla) para toque 

● Produza  conteúdos em mais de um formato

● Use bons contrastes e fonte com tamanho 
legível

● Use mais de um padrão para descrever ações e 
conteúdos

● Considere mais de um tipo de navegação



A importância de testes



Lições aprendidas



Aprendizados
Convenções adotadas para melhorar a performance

1. Ordem de leitura dos elementos: Sentido ocidental 
(esquerda para direita, cima para baixo)

2. Animações: 
Desativar animações dos elementos de interface para melhorar a 
performance do app

3. Leitura nativa
Manter a leitura nativa dos componentes de interface (não quebrar 
padrões)



4. Pontuação
Altera a entonação com que a frase é lida.

5. Siglas
Pense nelas na hora de definir seu contrato com backend. 

6. Componentes
Cuidado com narrativas que alteração comportamento de algum 
componente

7. Legenda
Utilizar uma linguagem verbal e simbólica que todos envolvidos no 
projeto compreendam

...



Para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as 
coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a 

tecnologia torna as coisas possíveis.

Mary Pat Radabaugh
ex-diretora do IBM National Support Center 

for Persons with Disabilities
”

“



What They Say



What They Say

http://bit.ly/2J2GqkL
http://bit.ly/2J2HrJB



Agradecemos a sua 
presença!

Dúvidas?



Daiane Freira

daiane.freira (gmail)

daianefreira (linkedin)

Gisely Lucas

gisely.lucas (gmail)

giselylucasb (linkedin)


