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RESUMO

ANTONELLI, H. L. Uma abordagem para avaliação automatizada de acessibilidade de
Rich Internet Applications. 2022. 179 p. Tese (Doutorado em Ciências – Ciências de Com-
putação e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação,
Universidade de São Paulo, São Carlos – SP, 2022.

Ao longo da última década, a Web tem proporcionado cada vez mais interatividade aos usuários
por meio de Rich Internet Applications (RIAs). Essa maior interatividade deve-se ao emprego
de diversos componentes dinâmicos nas interfaces, os quais apresentam recursos de interação
semelhantes aos das aplicações desktop, mas que são disponibilizadas na plataforma da Web.
Entretanto, devido a natureza dinâmica de RIAs, a maioria das aplicações ainda não imple-
mentam soluções acessíveis em seus componentes por diversos motivos. Como resultado de
tais implementações, usuários que interagem por meio de recursos de Tecnologia Assistiva,
como leitores de tela, acabam enfrentando barreiras que impedem o acesso às informações
disponibilizadas na aplicação Web. Assim, a participação universal ainda está longe de ser uma
realidade, especialmente quando considerados os dados relativos ao levantamento da perspectiva
dos desenvolvedores brasileiros realizado em 2017, o qual não apontou melhoras em relação
ao levantamento similar conduzido 10 anos antes. Portanto, torna-se essencial proporcionar
meios que auxiliem no desenvolvimento de RIAs acessíveis. Nesse sentido, esta tese teve como
objetivo propor meios para viabilizar a avaliação automatizada da acessibilidade de RIAs com
a mínima intervenção do avaliador. Para tanto, foi desenvolvida a abordagem Letting Inspect

RIA Accessibility (LIRA), a qual é composta por diferentes componentes (Identificador, Clas-
sificador, Avaliador e Adaptador de resultados) que atuam em conjunto para proporcionar a
semiautomatização do processo de avaliação de acessibilidade de RIAs. Os resultados obtidos
a partir das avaliações de cada um dos componentes demonstraram a viabilidade técnica e a
satisfação com uso dos protótipos elaborados, indicando a utilidade da abordagem como um
apoio ao desenvolvimento de aplicações Web acessíveis, especialmente para desenvolvedores
sem conhecimentos técnicos de acessibilidade. Por fim, a partir da modularização da aborda-
gem LIRA, seus componentes podem ser empregados individualmente em outras ferramentas,
contribuindo com a melhoria do processo de avaliação de acessibilidade, além de promover a
disseminação da especificação WAI-ARIA entre desenvolvedores Web.

Palavras-chave: Inclusão Digital, Acessibilidade na Web, Ferramentas de avaliação, Rich

Internet Applications, WAI-ARIA.





ABSTRACT

ANTONELLI, H. L. An approach for automatized evaluating accessibility of Rich Internet
Applications. 2022. 179 p. Tese (Doutorado em Ciências – Ciências de Computação e
Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade
de São Paulo, São Carlos – SP, 2022.

Over the past decade, the Web has increasingly provided more interactivity to users through
Rich Internet Applications (RIAs). This greater interactivity is due to the use of several dynamic
components in the interfaces, which are composed of interaction resources similar to those
of desktop applications, but which are available on the web platform. However, due to the
dynamic characteristic of RIAs, most applications still do not implement accessible solutions in
their components for several reasons. As a result of such implementations, users who interact
through Assistive Technology resources, such as screen readers, face barriers that prevent access
to information available in the web application. Thus, universal participation is still far from
being a reality, especially when considering the data related to the survey of the perspective
of Brazilian developers carried out in 2017, which has not shown improvements in relation to
the similar survey conducted 10 years earlier. Therefore, it is essential to provide means to
assist in the development of accessible RIAs. This thesis aimed to propose ways to enable the
automated evaluation of the accessibility of RIAs with minimal intervention by the evaluator.
We developed the Letting Inspect RIA Accessibility (LIRA) approach, which is composed of
different components (Identifier, Classifier, Evaluator and Results Adaptor) that work together
to provide semi-automation of the RIA accessibility assessment process. The results, which
were obtained from the evaluations of each of the components, demonstrated the technical
feasibility and satisfaction with the use of the prototypes elaborated, indicating the usefulness
of the approach as a support for the development of accessible web applications, especially for
developers without technical knowledge. of accessibility. Finally, from the modularization of
the LIRA approach, its components can be used individually in other tools, contributing to the
improvement of the accessibility assessment process, in addition to promoting the dissemination
of the WAI-ARIA specification among web developers.

Keywords: Digital Inclusion, Web Accessibility, Assessment tools, Rich Internet Applications,
WAI-ARIA.
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CAPÍTULO

1
INTRODUÇÃO

A popularização do acesso à Internet registrada na última década impulsionou que
tarefas diárias (compras, movimentações financeiras, comunicação entre as pessoas, etc.) fossem
realizadas de maneira remota, especialmente por meio do uso de portais web e de aplicativos
móveis. Com as restrições de mobilidade e exigências de distanciamento social impostas pela
pandemia de COVID-19, a partir de 2020, esse cenário tem se tornado cada vez mais irreversível
e necessário como opção em âmbito mundial, para toda a população. Essa mudança repentina
de paradigma tornou a Web uma ferramenta indispensável na rotina de todas as pessoas. Desse
modo, a área de Interação Humano-Computador (IHC), responsável pelos aspectos que envolvem
a relação homem-máquina, tornou-se essencial no desenvolvimento de qualquer aplicação
Web, buscando alcançar sempre um conjunto de interfaces, com interação amigável, de fácil
entendimento e, principalmente, acessível (SHARP; PREECE; ROGERS, 2019).

Desde sua criação em 1989, a Web tem passado por um constante processo evolutivo,
especialmente na forma como o conteúdo é disponibilizado para os usuários, proporcionando
espaços mais dinâmicos e flexíveis de interação. As melhorias advindas ao longo dos anos
proporcionaram que qualquer pessoa participasse na criação e disponibilização de conteúdos
e informações, mesmo que sem conhecimentos técnicos da área de Computação. Essa maior
participação de usuários levou a primeira grande atualização do conceito de uso da Web, introdu-
zindo a segunda geração da Web (ou Web 2.0), a qual estabelece que o seu conteúdo não é mais
proprietário e disponibilizado por pequenos grupos de pessoas. Esse conteúdo deve ser decidido
e disponibilizado por toda a população presente na Web, população esta que atua como usuária
dos seus serviços e conteúdos oferecidos (WAMELEN; KOOL, 2008).

A capacidade de contribuir com a disponibilização de conteúdo e interagir com os demais
usuários da Internet mudou drasticamente o panorama da Web em um curto período de tempo.
Dessa forma, a Web deixou de ser um ambiente passivo, caracterizado por páginas estáticas, para
se tornar um ambiente ativo e passível de rápidas atualizações, repleto de páginas dinâmicas



28 Capítulo 1. Introdução

e interativas (GEHTLAND; GALBRAITH; DION, 2006). Novas aplicações Web, tais como
blogs, Social Bookmarking, wikis, podcasts, RSS feeds, serviços online como Facebook1 e
Gmail2 proporcionaram inovações nas formas de participação dos usuários, intensificando as
interações sobre os websites. Com isso, a Web tornou-se um dos principais canais de informação
e comunicação entre as pessoas.

As características que proporcionam maior interatividade são, muitas vezes, implemen-
tadas utilizando, como base, tecnologias abertas da Web, tais como HTML, CSS, JavaScript,
DOM-HTML, objeto XMLHttpRequest, entre outras. Tais características compreendem o con-
ceito de Rich Internet Applications (RIA). Para Lawton (2008), a principal finalidade de RIAs é
proporcionar uma experiência de acesso às aplicações Web de forma semelhante à que ocorre
com as aplicações desktop, fazendo com que sua utilização se tornasse padrão no desenvol-
vimento de aplicações Web modernas (HOOSHMAND et al., 2016). Nesse sentido, segundo
Mesbah, Deursen e Roest (2012), alguns dos motivos para ampla adoção de RIAs são: falta
de exigência de instalação no lado do cliente, uma vez que o acesso é feito diretamente pelo
navegador; a versão mais recente da aplicação está sempre disponível para todos os usuários;
possibilidade de interação a partir de qualquer localidade por meio de um dispositivo conectado
à Internet, e novas oportunidades de construção colaborativa e de comunidades.

As novas possibilidades que surgiram a partir de RIAs são essenciais para apoiar os
aspectos relevantes da Web 2.0, como a participação e colaboração. Por outro lado, existe uma
preocupação crescente sobre a acessibilidade dessas aplicações, uma vez que esses novos recursos
de interação disponíveis na Web nem sempre são acessíveis para pessoas com deficiência. RIAs
devem ser acessíveis para qualquer perfil de usuário, proporcionando possibilidades equivalentes
de participação e colaboração, independentemente de suas limitações ou deficiências (MORI et

al., 2011; CASTELEYN; GARRIGÓS; MAZÓN, 2014).

Nesse sentido, vários estudos têm sido realizados na área de acessibilidade na Web, cujo
foco é a apresentação de soluções de design que:

∙ abordem o desenvolvimento de características específicas no conteúdo Web (considerando
sua estrutura e forma de disponibilização de informações) (LARA et al., 2010; SANTOS
et al., 2011; WATANABE; FORTES, 2009);

∙ promovam a padronização dos meios de acesso ao conteúdo pelos navegadores e recursos
de Tecnologia Assistiva (TA) (WATANABE et al., 2009; WATANABE et al., 2010), e;

∙ possam ser desenvolvidas por meio de ferramentas de auxílio à implementação de solu-
ções acessíveis (BITTAR et al., 2009; WATANABE et al., 2010; ANTONELLI; SILVA;
FORTES, 2015; ANTONELLI; FORTES, 2015).

1 <http://www.facebook.com>
2 <http://mail.google.com>

http://www.facebook.com
http://mail.google.com
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Entretanto, o aumento da interatividade tem exigido cada vez mais dos agentes de
usuários (navegadores Web) e recursos de TA, de modo que a interação permaneça acessível aos
usuários com deficiências ou com limitações temporárias (NETO et al., 2014). As alterações e
atualizações na estrutura de uma aplicação Web, geradas dinamicamente por JavaScript, nem
sempre são percebidas pelos usuários que interagem por meio de recursos de TA (ALMEIDA;
BARANAUSKAS, 2012; CARVALHO; FERREIRA; FREIRE, 2016). Tradicionalmente, tais
recursos apresentam informações, considerando que a página Web possui uma estrutura estática
de conteúdo, no entanto, RIAs, muitas vezes, não possuem uma estrutura linearizada, permitindo
que a estrutura da página Web seja modificada durante a interação.

Assim, com vistas a contribuir com o aperfeiçoamento da experiência dos usuários
em interagir com interfaces Web mais sofisticadas e interativas, esta tese propõem o desen-
volvimento de uma abordagem para auxiliar os desenvolvedores no processo de avaliação de
RIAs. Para tanto, considerou-se principalmente o cumprimento dos requisitos de acessibilidade
da especificação Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA)3, tendo em vista a baixa
taxa de implementação de tais requisitos (WATANABE; DIAS; FORTES, 2015; WATANABE;
GERALDO; FORTES, 2015). Buscou-se, assim, investigar a viabilidade computacional no
processo de avaliação automatizada (ou semiautomatizada) de acessibilidade de RIAs, de modo
a incentivar o desenvolvimento de novas ferramentas de avaliação que considerem o contexto
dinâmico que as aplicações Web estão inseridas atualmente, bem como supram a carência de
ferramentas capazes de analisar os requisitos de acessibilidade da especificação WAI-ARIA.

1.1 Motivação

Conforme contextualizado na seção anterior, RIAs alteram e atualizam dinamicamente a
estrutura de uma página Web sem a necessidade de gerar uma atualização completa da página
(THIESSEN; HOCKEMA, 2010). Tradicionalmente, os recursos de TA (como leitores de tela
que são essenciais para um usuário com deficiência visual interagir com o conteúdo apresentado)
assumem que as informações de uma página Web possuem uma estrutura de conteúdo linear.
No entanto, a estrutura de conteúdos de RIAs não segue essa premissa, de forma que novos
conteúdos podem aparecer em lugares arbitrários da estrutura inicial, sendo necessário que as
aplicações Web informem tais recursos sobre as atualizações ocorridas na estrutura do conteúdo
em tempo de execução.

Dessarte, acessibilidade em RIA tem se tornado um requisito cada vez mais importante
para o desenvolvimento da Web. Do ponto de vista tecnológico, a acessibilidade visa viabilizar a
utilização da Web por dispositivos cada vez mais diversificados em diferentes contextos. Em
contrapartida, do ponto de vista legal e social, acessibilidade possibilita a utilização da Web e
de serviços, principalmente governamentais, a cidadãos que possuem algum tipo de deficiência

3 <https://www.w3.org/TR/wai-aria/>

https://www.w3.org/TR/wai-aria/
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ou estão condicionados a limitações temporárias. Nesse sentido, a viabilização de ferramentas,
técnicas e métodos que apoiem o desenvolvimento de RIAs acessíveis é de extrema importância
para promover a acessibilidade na Web, o que justifica a necessidade de pesquisas nessa área.

Além disso, os elementos presentes em RIAs podem ser implementados de diferentes
maneiras, e cada um desses elementos pode alterar rapidamente a apresentação da página
Web sem que, necessariamente, os recursos de TA tenham conhecimento dessas alterações. A
elaboração de uma metodologia sistemática para avaliar automaticamente a acessibilidade requer
análise detalhada de todas as possibilidades de interação de um usuário com deficiência ou
limitação temporária, associado com todas as possibilidades de execução das funcionalidades
implementadas em uma RIA.

Os custos para a realização de inspeções manuais, no entanto, são relativamente altos
quando comparados aos do uso de ferramentas para avaliações automáticas. Em ambientes de
desenvolvimento, em que as aplicações têm ciclos de redesign e liberação em curtos períodos
de tempo para os usuários, como é observado nas aplicações Web atuais, a utilização apenas de
testes manuais faz com que o processo de desenvolvimento torne-se mais oneroso, especialmente
com relação ao tempo (BRAJNIK, 2008; ZHANG et al., 2017). Dessa forma, nesses ambientes
de desenvolvimento, a atividade de avaliação de acessibilidade seria constituída principalmente
por testes automatizados.

Embora os testes automatizados apresentem vantagens com relação à produtividade
e cobertura do conteúdo dos websites, eles utilizam abordagens heurísticas para determinar
possíveis barreiras de acessibilidade e violação das diretrizes de acessibilidade (BRAJNIK,
2008). Atualmente, as ferramentas automáticas de avaliação e manutenção de acessibilidade, tais
como TAW4, WAVE5 e AChecker6, apresentam capacidades limitadas de análise da estrutura
HTML do conteúdo. Assim, os testes automáticos não são capazes de avaliar todos os requisitos
estabelecidos pela especificação WAI-ARIA, uma vez que esses testes possuem capacidade
limitada de verificação do conteúdo disponibilizado. Tais testes geralmente analisam apenas o
conteúdo HTML estático gerado nas aplicações, sem considerar as mudanças e atualizações da
estrutura Document Object Model (DOM), as quais são geradas em tempo de execução em RIAs
(VELASCO et al., 2008; DOUSH et al., 2013). Nesse contexto, o processo de desenvolvimento
de aplicações Web 2.0 deveria considerar o uso de métodos empíricos. No entanto, há um elevado
custo envolvido no recrutamento de usuários reais para testar todos os aspectos de um design em
evolução (NIELSEN; MACK, 1994; ZHANG et al., 2017).

Ademais, estudos recentes buscaram investigar estritamente como os requisitos tecno-
lógicos da especificação WAI-ARIA têm sido considerados em determinados widgets, a partir
de um conjunto de websites que apresentam maior tráfego na Web (WATANABE; GERALDO;

4 <http://tawdis.net>
5 <https://wave.webaim.org>
6 <https://achecker.ca/checker>

http://tawdis.net
https://wave.webaim.org
https://achecker.ca/checker
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FORTES, 2015). Os resultados obtidos apresentaram que poucas widgets implementavam os
recursos da especificação WAI-ARIA para garantir a acessibilidade em websites que implemen-
tam RIA. Portanto, é fato que os desenvolvedores nem sempre conhecem todas as soluções de
acessibilidade disponíveis, tornando-se necessária a elaboração de ferramentas e metodologias
de avaliação que os auxiliem a integrar designs acessíveis em suas aplicações, especificamente
considerando os requisitos de acessibilidade especificados na WAI-ARIA.

Portanto, tendo em vista a popularização de RIAs (CASTELEYN; GARRIGÓS; MA-
ZÓN, 2014), a obrigatoriedade do provimento de aplicações Web acessíveis (BRASIL, 2015)
em contrapartida com a baixa taxa de implementação dos requisitos da especificação WAI-ARIA
em websites (WATANABE; GERALDO; FORTES, 2015; WATANABE; DIAS; FORTES, 2015),
fica evidente a necessidade de abordagens que contribuam com a construção de uma Web mais
acessível. Sobretudo, dado que 23,9% da população brasileira declarou possuir algum tipo de
deficiência (visual, auditiva ou motora) de acordo com o último recenseamento demográfico
(IBGE, 2012), uma elevada proporção da população pode ser privada do acesso a recursos de
RIA disponíveis na Web, pela falta de acessibilidade.

Por fim, apesar de investimentos em estratégias para avaliar automaticamente a acessibi-
lidade de RIAs (Seção 4.4), ainda há carência de abordagens integradas capazes de alcançar este
propósito. Além disso, é importante que os novos estudos lidem com os requisitos conflitantes
relacionados à garantia de acessibilidade no desenvolvimento de RIA, como também com a
elevada frequência de atualizações de uma aplicação Web 2.0. Portanto, a pesquisa conduzida no
desenvolvimento desta tese teve como propósito em investigar soluções para um problema de
alta complexidade computacional, cujo potencial pode contribuir para o avanço do estado da arte
na área de acessibilidade na Web.

1.2 A tese

Diante dos desafios que se apresentam para tornar o conteúdo de aplicações Web mais
acessíveis, levando-se em consideração: (i) a popularização de RIAs e as vantagens associadas a
esse tipo de aplicações; (ii) a garantia de acesso universal, independentemente das deficiências
ou limitações que os usuários possuem; (iii) a dificuldade relacionada com a implementação
de requisitos de acessibilidade em RIAs, e; (iv) as barreiras de interação com componentes
dinâmicos presentes na interface Web que os usuários com deficiências visuais enfrentam;
levantou-se a seguinte questão de pesquisa, a qual teve por finalidade nortear os estudos científicos
conduzidos durante a pesquisa que compõe esta tese:

Como viabilizar o processo de avaliação de acessibilidade em RIAs, considerando

a identificação, a classificação e a avaliação automatizadas de widgets presentes

em uma aplicação Web?
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Assim, defende-se neste doutorado a tese de que é possível viabilizar a avaliação
automatizada da acessibilidade de RIAs com a mínima intervenção do avaliador, de modo
a estabelecer um processo que seja capaz de identificar, classificar e avaliar os widgets
presentes em uma aplicação Web.

Atualmente, há diversas ferramentas automáticas que realizam a avaliação de aces-
sibilidade das aplicações Web. Entretanto, tais ferramentas não são capazes de lidar com a
dinamicidade inerente de RIAs. A avaliação de acessibilidade de RIAs requer análises acerca
do conteúdo dinâmico da aplicação, de modo a verificar se o comportamento do elemento está
acessível aos usuários. Dessa forma, ao considerar também a falta de previsibilidade sobre a
estrutura do código-fonte que o elemento é construído, a avaliação automatizada de acessibi-
lidade de RIAs pode ser considerada um processo complexo, o qual requer estudos sobre sua
viabilidade computacional.

1.3 Organização
Neste capítulo foram apresentadas as considerações iniciais deste trabalho, o contexto

no qual ele se insere, suas motivações e objetivos. No próximo capítulo são apresentados os
principais conceitos estudados na literatura científica, os quais estão estritamente relacionados
ao tema de pesquisa desta tese. Em seguida, no Capítulo 3 é descrito um levantamento, realizado
com pessoas envolvidas em projetos de sistemas Web, sobre seu conhecimento de acessibilidade
e os principais resultados obtidos a partir deste levantamento. Questões relacionadas a técnicas
de avaliação de acessibilidade são descritas no Capítulo 4, em que apresenta-se também uma
discussão sobre os principais trabalhos relacionados publicados na literatura que abordam
especificamente a avaliação de acessibilidade em RIAs. No Capítulo 5, descreve-se a abordagem
Letting Inspect RIA Accessibility (LIRA) e seus componentes que visa possibilitar a realização
de avaliações automáticas de RIAs. No Capítulo 6 é reportado o estudo de caso conduzido
com a finalidade de avaliar a instanciação do protótipo ARIA Evaluator e seu relatório com os
resultados da avaliação frente a outras ferramentas automáticas atuais. Por fim, no Capítulo 7
são discutidas as conclusões, incluindo as principais contribuições, algumas das limitações, bem
como as possibilidades de trabalhos futuros.
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CAPÍTULO

2
REFERENCIAL TEÓRICO

A World Wide Web, mais conhecida como Web, foi concebida com o principal intuito de
oferecer uma infraestrutura tecnológica para disponibilização de conteúdo em um formato padrão
simples e poderoso, por meio de informações disponibilizadas em hipertexto (BERNERS-LEE;
FISCHETTI, 2000). Desde sua criação em 1989 (HALL; ROURE; SHADBOLT, 2009), muito
progresso sobre a Web e as tecnologias relacionadas tem sido observado ao longo dos anos.
Atualmente, a Web se caracteriza principalmente pela universalidade de acesso à informação,
em que diversos serviços, notícias e propagandas podem ser obtidos por meio de um dispositivo
conectado à Internet em qualquer parte do mundo.

O constante processo evolutivo da Web tem possibilitado maior dinamismo e flexibilidade
de interação em interfaces cada vez mais ricas. Contudo, esse aumento na interatividade das
aplicações Web tem criado barreiras de acessibilidade, pois usuários de recursos de TA podem não
ter conhecimento sobre o comportamento dinâmico e dos controles disponibilizados. Nas seções
seguintes são discutidos, brevemente, os principais conceitos que permeiam o desenvolvimento
da pesquisa que permeia esta tese.

2.1 Rich Internet Applications
A Web foi projetada originalmente para ser um meio capaz de compartilhar documentos

e informações de forma estática. Dessa forma, as interações dos usuários limitavam-se à nave-
gação por meio de links e entrada de dados em formulários. Embora esse modelo de interação
fosse simples e universal, a qualidade das aplicações que eram disponibilizadas aos usuários era
bastante limitada, uma vez que não possuíam a interatividade proporcionada pelas aplicações
desktop. A partir do surgimento da Web 2.0, o cenário característico dos primeiros websites

evoluiu consideravelmente, levando ao aumento das funcionalidades e complexidades das tarefas
realizadas por meio da Web. As soluções empregadas nas aplicações Web modernas passa-
ram a permitir interações sofisticadas pelos usuários, mais processamento do lado do cliente,
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comunicações assíncronas, multimídia, entre diversos outros recursos.

O conceito “Web 2.0” foi oficialmente introduzido em 2004, por Dale Dougherty, e
definido formalmente por Tim O’Reilly, quando o termo tornou-se popular (O’REILLY, 2005).
Entretanto, não se trata de uma revolução tecnológica ou atualização, mas simplesmente uma
mudança na maneira de promover conteúdo dinâmico por meio da Internet. Em outras palavras,
a Web passou a ser visualizada como plataforma de desenvolvimento e trabalho (O’REILLY,
2005). Ao possibilitar maior interatividade, com a possibilidade de leitura e escrita do conteúdo
por qualquer usuários, a Web tornou-se bidirecional, uma das principais características da Web
2.0. A possibilidade de colaboração na produção da informação por meio de diferentes pontos
de vista foi considerada como o grande marco desta nova geração (MURUGESAN, 2007).

Na medida que as aplicações Web passaram a apresentar cada vez mais interatividade,
possibilitando que os usuários influenciem na forma como o conteúdo é apresentado (COOPER,
2007), as interfaces do usuário também têm-se tornado mais ricas e interativas (GIBSON, 2007).
O efeito dessas novas interfaces deve-se ao emprego de tecnologias que vão além da simples
linguagem de marcação, tais como CSS, JavaScript, DOM, AJAX, entre outras, nas chamadas
Rich Internet Applications (RIAs).

Apesar de ser um conceito amplamente difundido na comunidade Web, o termo RIA
ainda carece de uma definição formalizada que seja aceita amplamente. Em vez disso, RIAs
são caracterizadas como aplicativos Web que visam fornecer os recursos e as funcionalidades
disponíveis em aplicativos desktop tradicionais (CASTELEYN; GARRIGÓS; MAZÓN, 2014).
Em geral, RIA refere-se a uma família de soluções heterogêneas com o objetivo de adicionar
novas capacidades à Web convencional (FRATERNALI; ROSSI; SÁNCHEZ-FIGUEROA, 2010).
Além disso, o desenvolvimento de RIAs visa melhorar a interatividade e comunicação multimídia,
uma vez que essas aplicações combinam as funcionalidades de interfaces do usuário de aplicações
desktop com o amplo alcance da Web (CASTELEYN; GARRIGÓS; MAZÓN, 2014). Dessa
forma, as tecnologias RIA têm sido cada vez mais adotadas por aplicativos Web centrados no
usuário, os quais exigem recursos mais avançados de apresentação e interatividade. O resultado
final é, portanto, uma aplicação que oferece uma experiência de usuário mais intuitiva, ágil e
eficaz.

Atualmente, parte significativa dos websites são RIAs ou apresentam componentes
(widgets) que implementam as características de uma RIA. Os editores colaborativos, redes
sociais e conteúdos disponibilizados em tempo real (ao vivo) são alguns exemplos populares
de RIAs (HOOSHMAND et al., 2016). A popularidade de RIAs provém da sua capacidade
em proporcionar uma forma de apresentação e interação mais eficaz e de melhor qualidade,
quando comparadas às aplicações Web tradicionais, as quais eram compostas por várias páginas
que atualizavam a cada interação do usuário. Atualmente, frameworks e bibliotecas, tais como
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Angular1, React2 e Vue.js3, têm aumentado ainda mais o poder de interatividade, desde simples
websites até grandes aplicações Web corporativas, em que todo o conteúdo a ser disponibilizado
ao usuário é gerado e renderizado a partir da interação dos usuários.

Em RIAs, a interface pode ser composta apenas por uma página, que geralmente inclui
subpáginas ou diversas funções em JavaScript, capaz de administrar todas as interações dos
usuários e disponibilizar o conteúdo sob demanda. Dessa forma, este paradigma evita que
sejam feitas atualizações completas de uma página em cada interação, além de permitir que
as aplicações carreguem, exibam e atualizem elementos de forma individual e independente
(FRATERNALI; ROSSI; SÁNCHEZ-FIGUEROA, 2010).

A utilização de RIAs almeja alcançar melhor capacidade de resposta, de interação e uma
interface de usuário aprimorada, com o objetivo de oferecer uma experiência de uso mais rica aos
usuários (PANSANATO; RIVOLLI; PEREIRA, 2015). Para tanto, essas aplicações geralmente
dependem das tecnologias do lado do cliente, combinadas com a comunicação assíncrona. Assim,
à medida que os códigos em JavaScript/AJAX são executados, estes podem modificar diversos
recursos (incluindo o conteúdo da página, layout, etc.) que estão representados na estrutura
DOM.

O DOM representa a estrutura semântica de uma página da Web em uma estrutura de
dados do tipo “árvore” (CONNOR, 2012). Essa estrutura de dados corresponde aos elementos e
conteúdos HTML que são armazenados em Random Access Memory (RAM) na máquina cliente,
durante a renderização de uma página no navegador. Como ilustrados na Figura 1, os vários
elementos HTML de uma página Web formam as folhas na estrutura DOM.

Figura 1 – Exemplo de representação da estrutura DOM, com os elementos de uma página Web

html

head

title meta meta

body

h1 p

a

ul

li li li

Fonte: Adaptada de Connor (2012).

Os “nós” da estrutura DOM, mostrados na Figura 1, representam as várias partes es-
truturais do documento que o navegador ou o recurso de TA terão acesso. Assim, quando essa
estrutura é alterada com o uso do JavaScript/AJAX, altera-se também a apresentação da página
Web, seja a sua estrutura ou o seu conteúdo. Entretanto, tais alterações podem corresponder a
1 <https://angular.io/>
2 <https://reactjs.org/>
3 <https://vuejs.org/>

https://angular.io/
https://reactjs.org/
https://vuejs.org/
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um gráfico complexo de estados (MESBAH; DEURSEN; ROEST, 2012), que se não for criado
de maneira correta pode ocasionar diversos problemas de acessibilidade, em especial para as
pessoas com deficiência (CONNOR, 2012; FOGLI; PROVENZA; BERNAREGGI, 2014).

As pessoas com deficiência possuem necessidades e habilidades distintas para acessar as
informações disponíveis na Web, de acordo com as especificidades de cada tipo de deficiência.
Em outras palavras, é impossível a definição de um único perfil que represente todos os usuários
com deficiência. Assim, com a finalidade de orientar para necessidades mais específicas, as
dificuldades de usuários com deficiência visual foram priorizadas nas pesquisas desta tese. Para
tanto, o relacionamento entre os requisitos de pessoas com deficiência visual e RIAs é discutido
na próxima seção. De fato, observa-se que este perfil de usuários é um dos mais afetados com a
implementação de RIAs que apresentem barreiras de acessibilidade, uma vez que os recursos de
TA frequentemente não conseguem processar corretamente o conteúdo disponibilizado por essas
aplicações.

2.2 Deficiência visual e RIA

Apesar da Web ter como característica a universalização de acesso à informação por meio
de suas tecnologias, nem todas as pessoas são capazes de usufruir dessa quantidade significativa
de conteúdos disponibilizados na Web. Em geral, os problemas de acesso devem-se ao grande
número de websites com problemas de acessibilidade, os quais apresentam diversas barreiras
que dificultam a interação com a Web pelas pessoas com deficiência.

Embora as estimativas possam diferir entre si, pressupõem-se que até um bilhão de
pessoas no mundo vivem com alguma forma de deficiência, sendo que essa quantidade conti-
nuará crescendo devido ao aumento da expectativa de vida (WHO, 2011). No Brasil, os dados
coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo Demográfico
de 2010, revelaram que 45,6 milhões de indivíduos possuíam algum tipo de deficiência (visual,
auditiva, motora e mental ou intelectual), representando o equivalente a 23,9% da população
total. Ademais, dentre as deficiências investigadas, a deficiência visual foi a que apresentou a
maior ocorrência, afetando 18,6% da população brasileira (IBGE, 2012).

As pessoas com deficiência possuem dificuldades ou limitações para desempenhar deter-
minadas atividades do cotidiano, conforme o tipo de deficiência manifestada em cada indivíduo
(MACIEL, 2000). Essas dificuldades também podem ser observadas quando considerada a
utilização dos sistemas computacionais, incluindo a navegação Web. Petrie, Hamilton e King
(2004) mostraram que dentre todos os grupos de usuários com algum tipo de deficiência, os
usuários cegos apresentaram a maior dificuldade para navegar na Web, uma vez que apenas
53% deles tiveram sucesso na realização das tarefas propostas. Além disso, nesse estudo foram
encontrados 585 problemas, dos quais 55% eram referenciados pelos pontos de verificação da
Web Content Accessibility Guildelines (WCAG) 1.0, o principal documento de orientação para o
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desenvolvimento de conteúdos Web acessíveis (W3C, 1999).

Em outro estudo, Power et al. (2012) demonstraram que a atualização da WCAG 1.0,
para a versão 2.0 (W3C, 2008), não apresentou o efeito esperado. Os resultados mostraram que
o fato de uma página Web estar em conformidade com o nível A da WCAG 2.0 não significa que
os usuários encontrarão menos problemas nela. Dos problemas relatados pelos usuários cegos,
apenas 49,6% eram cobertos pela nova versão da WCAG. A pesquisa mostra ainda que esses
usuários relataram problemas quando eles encontravam um conteúdo que não era esperado ou
quando eles não conseguiam encontrar o conteúdo em uma página Web, problemas esses que
não são abordados pela WCAG 2.0.

Com a finalidade de identificar as principais dificuldades que as pessoas com deficiência
visual enfrentam ao interagir com a Web, Geraldo e Fortes (2013) conduziram uma revisão
sistemática da literatura que selecionou um total de 128 trabalhos, dos quais apenas 24 foram
admitidos para análise. Os autores classificaram os problemas reportados em três categorias:

∙ Problemas técnicos – ocorrem devido ao mal uso dos recursos disponíveis para a criação
da página Web e o seu conteúdo. Dentro desta categoria foram listados um total de 16
problemas, decorrentes de 11 trabalhos diferentes;

∙ Problemas semânticos e cognitivos – dificultam a compreensão das informações contidas
em uma página Web, bem como sobrecarregam fatores cognitivos (como a memória,
percepção, raciocínio, etc.), ocasionando dificuldades na aquisição do conhecimento.
Nesta categoria, houve um total de 17 problemas apontados, os quais foram encontrados
em 23 trabalhos publicados na literatura;

∙ Problemas na navegação – qualquer fator que cause dificuldades na interação do usuário
com o conteúdo da página Web. Em relação a esta categoria, um total de 7 problemas
foram identificados em 10 artigos distintos.

Dentre esses conjuntos de problemas identificados por Geraldo e Fortes (2013), dois estão
diretamente relacionados com RIA: (a) alteração dinâmica de conteúdo e (b) implementação de
RIAs sem considerar os requisitos de acessibilidade. Esses problemas podem ser considerados
graves, uma vez que causam desorientação para os usuários de recursos de TA (leitores de tela,
no caso de cegos) e, em muitos casos, impedem o acesso à informação disponível.

Nesse contexto, a criação de websites que sigam as recomendações de acessibilidade é de
suma importância, uma vez a que interação dos usuários com deficiência visual é possível apenas
com o uso de recursos de TA. Tais recursos agem como uma forma de interface facilitadora
entre o conteúdo, informações disponíveis e o usuário, durante sua interação (BERSCH, 2013).
Contudo, para que os recursos de TA operem adequadamente, conforme esperado pelos usuários,
os conteúdos devem ser disponibilizados em um formato minimamente acessível, de modo
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que possam ser apresentados e interpretados, durante as interações de saída de informações do
computador para o usuário.

2.3 Tecnologia Assistiva

A maioria dos problemas de acessibilidade em RIAs são geralmente ocasionados pelo
uso incorreto do JavaScript/AJAX, bem como pela falta de conscientização sobre o impacto
que o código pode ter sobre a experiência do usuário, em especial para pessoas com deficiência
que fazem uso de recursos de TA (CONNOR, 2012). A finalidade de tais recursos de TA
é proporcionar um auxílio para a realização de tarefas cotidianas, inclusive para atividades
realizadas em ambiente computacional. Assim, os recursos de TA são vitais para as pessoas com
deficiência, uma vez que colaboram na promoção da autogestão e independência, compensando
os problemas físicos, deficiências sensoriais e cognitivas (BROWN, 1992).

A TA é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba os
mais variados 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” (BERSCH, 2013). Os recursos de TA permitem uma significativa autonomia e
independência às pessoas com deficiência para realizarem suas tarefas, além de possibilitar a
essas pessoas: comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de aprendizado,
trabalho e integração com a família, amigos e sociedade (BERSCH, 2013).

Segundo a norma ISO 9999 (ISO, 2016), que fornece a classificação e terminologia de
produtos de apoio a pessoas com deficiência, um recurso de TA é qualquer produto (incluindo
dispositivos, equipamentos, instrumentos e software) que tenha sido produzido ou está dispo-
nível para pessoas com deficiência. Os propósitos desses produtos variam desde: permitir a
participação; proteger, treinar, medir ou substituir funções ou estruturas e atividades do corpo;
ou prevenir deficiências, limitação de atividade ou restrição na participação.

Os recursos de TA devem ser vistos como um auxílio aos seus usuários, buscando
promover a ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou possibilitando a realização
de tarefas impossíveis de serem executadas devido a deficiência, envelhecimento ou outras
circunstâncias (BERSCH, 2013). Assim, é importante destacar a inclusão de pessoas idosas,
gestantes, lactantes e outras pessoas que possuam “mobilidade reduzida” (em caráter permanente
ou temporário) no público de usuários de recursos de TA, haja vista que aproximadamente 43,5%
da população brasileira estão inseridas nesse público (BRASIL, 2009).

Em atividades que envolvem o uso de sistemas computacionais, também observa-se a
utilização de recursos de TA, que atuam como uma forma de interface entre as informações
disponíveis no computador e o usuário durante as interações. Há uma variedade de recursos de
TA disponíveis para esse contexto, tais como ferramentas de ampliação de tela relativamente
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simples, leitores de tela, dispositivos de saída em Braille, entre outros (SANDHYA; DEVI, 2011).
Dessarte, tais ferramentas ajudam a tornar sistemas computacionais acessíveis para pessoas com
deficiência.

Os usuários com deficiência visual, principalmente os cegos, fazem uso dos leitores de
tela para navegar na Web. Essas ferramentas de TA convertem o texto em discurso sintetizado
em voz, permitindo que os usuários possam ouvir toda a informação disponível (SANDHYA;
DEVI, 2011; CONNOR, 2012). Por meio dos leitores de tela, os usuários com deficiência visual
podem navegar pelo conteúdo Web de diversas maneiras: deixar o leitor de tela reportar tudo
que foi disponibilizado na página Web de cima para baixo, utilizar os atalhos no teclado para
navegar de um link para o outro, entre outras funcionalidades particulares de cada ferramenta.

A utilização apenas dos leitores de tela não é capaz de fornecer todas as informações que
um usuário vidente4 tem acesso. Apesar dos leitores de tela serem robustos e apresentarem muitas
capacidades, eles também têm algumas limitações (SANDHYA; DEVI, 2011). Por exemplo,
é importante que sejam incluídas descrições em texto para conteúdos não textuais, tais como
imagens ou figuras, de modo que a informação nela representada possa ser narrada de modo
audível ao usuário cego. Caso esses dados adicionais estejam ausentes, qualquer informação
representada pelas imagens é perdida, uma vez que os leitores de tela não têm a capacidade
de reconhecer e narrar o conteúdo nela representado. Da mesma forma ocorre em conteúdos
dinâmicos, geralmente disponibilizados em RIAs, que se não implementados corretamente
prejudicam a interação dos usuários de recursos de TA.

O acesso à semântica de acessibilidade é essencial para os recursos de TA (W3C, 2014).
A maioria desses recursos interagem com os agentes de usuários (navegadores, por exemplo)
por meio de uma API de acessibilidade, a qual define a interface de acesso a todos os objetos
importantes na tela do usuário. Portanto, a acessibilidade pode ser alcançada de duas maneiras
principais: pela interação com as APIs de acessibilidade ou pelo acesso direto ao conteúdo da
estrutura DOM (W3C, 2014). Vale destacar que a redução de barreiras de acessibilidade deve
ser sempre uma busca contínua, pois constata-se que as diferenças individuais requerem uma
diversidade enorme de soluções, as quais não eliminam toda e qualquer barreira de acessibilidade.

A acessibilidade envolve a ideia de que todas as pessoas têm direto ao acesso a informa-
ção, independente de deficiências, localização geográfica, idioma, ou outro fator (THATCHER
et al., 2002; THATCHER et al., 2006). Além disso, é importante frisar que desde a concepção da
Web, Tim Berners-Lee5 destacou que “o poder da Web está em sua universalidade. Ser acessada
por todos, independente de deficiência, é um aspecto essencial”.

Para tornar a Web 2.0 acessível a todos os usuários, as aplicações Web devem, portanto,
incorporar mais informações semânticas e um comportamento previsível, a fim de que os

4 O termo “vidente” é adotado por pessoas cegas para se referirem às pessoas que não apresentam
deficiência visual.

5 Inventor da Web e diretor do W3C
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usuários de recursos de TA possam interagir corretamente com o conteúdo disponível. Para tanto,
o World Wide Web Consortium (W3C) tem trabalhado constantemente para desenvolver diversas
especificações que corroboram para um desenvolvimento de aplicações Web acessíveis.

2.4 Acessibilidade na Web

A Web enfrenta diversos desafios que se apresentam como barreiras de acessibilidade e
consideram as habilidades, cultura, linguagem, necessidades especiais, entre outras característi-
cas relacionadas aos usuários como seres humanos, em contraste aos requisitos de hardware e
software (NAFTALI; WATANABE; SLOAN, 2010). A característica humana pode ser interpre-
tada como a última barreira aos requisitos iniciais da Web, como o de promover um ambiente
multi-plataforma e interoperável, e vai de encontro a inclusão social de pessoas, quaisquer que
sejam as necessidades especiais apresentadas por elas.

Nesse sentido, com o crescimento no número de usuários, os quais possuem uma varie-
dade de perfis diferentes, fazendo uso dos recursos oferecidos na Web, questões de acessibilidade
e usabilidade passaram a ser fatores relevantes, tendo em vista a necessidade por inclusão digital.
Segundo Nicholl (2001), a obtenção de interfaces que satisfaçam muitos usuários não é simples,
haja vista a diversidade de perfis das pessoas e suas diferentes necessidades.

A acessibilidade na Web, nesse contexto, se insere como área de pesquisa que visa propor
meios pelos quais todas as pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir com a Web,
para que então, livres de barreiras (ou com barreiras reduzidas), ainda que auxiliadas por recursos
de TA, também possam contribuir com a mesma (THATCHER et al., 2006).

De acordo com o W3C (2005), responsável pelo estabelecimento de padrões na Web, a
acessibilidade na Web engloba o modo como todas as deficiências afetam o acesso à Web, seja
visual, auditiva, cognitiva, da fala, física ou neurológica. As ideias e conceitos relacionadas ao
tema estendem-se também à inclusão de pessoas idosas, que mesmo não sendo classificadas
como pessoas com deficiência, em geral apresentam limitações decorrentes do processo de
envelhecimento, que dificultam sua interação com a Web.

Além disso, a acessibilidade na Web beneficia pessoas sem deficiência (CONNOR, 2012),
visto que a criação de websites acessíveis aumenta a usabilidade em geral, permitindo que todos,
sem exceção, façam uso do conteúdo disponível de acordo com suas preferências, como, por
exemplo, o uso de qualquer navegador, plataforma de acesso (desktop ou móvel), entre outras.

Mediante as diferentes perspectivas sobre a acessibilidade na Web, apresentadas na
literatura, Petrie, Savva e Power (2015) propuseram uma definição unificada que busca incluir
todas as pessoas e contextos de uso:

“todas as pessoas, especialmente as com deficiência e idosos, podem usar
websites em uma variedade de contextos de uso, incluindo dispositivos
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diversos e recursos de TA. Para isso, os websites precisam ser projeta-
dos e desenvolvidos para apoiar a usabilidade em todos os contextos”.
(PETRIE; SAVVA; POWER, 2015, tradução livre)6.

Buscando garantir que as páginas Web sejam obrigatoriamente acessíveis, conforme
recomenda o W3C, bem como possibilitar a inclusão digital dos diferentes perfis de usuário,
muitos países criaram suas próprias leis e regulamentações para estabelecer a obrigatoriedade de
cumprimento da acessibilidade na Web. Os primeiros países a regulamentarem parâmetros de
acessibilidade na Web foram Austrália, Canadá e os Estados Unidos, no final da década de 90
(TANGARIFE; MONT’ALVÃO, 2005). Este último, com a lei “Section 508”, que entrou em
vigor em 1998 e tinha como principal objetivo a eliminação de barreiras na tecnologia eletrônica
e de informação dos órgãos federais, tornando-as acessíveis às pessoas com deficiência (U.S.
GOVERNMENT, 2014).

Assim como em outros países, o Brasil também possui normas regulamentadoras para
garantia da acessibilidade na Web. A legislação sobre acessibilidade do conteúdo Web foi re-
gulamentada pelo Decreto-Lei 5.296/2004 (com as Leis no 10.048/2000 e no 10.098/2000),
que tornou obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios da administração pública e dessa
forma, garantir o acesso pleno à informação (BRASIL, 2004). Recentemente, a Lei no 13.146,
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência que visa assegurar e promover,
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa
com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (BRASIL, 2015). A partir do art. 63
dessa lei, a obrigatoriedade de acessibilidade nos websites foi estendida também para empresas
com sede ou representação comercial no país, de forma a garantir o acesso às informações dispo-
níveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente
(BRASIL, 2015).

Atualmente existem diversas iniciativas voltadas para a melhoria de acessibilidade
na Web. Na Figura 2 são apresentados os três principais documentos propostos pela Web

Accessibility Initiative (WAI), os quais contemplam as recomendações gerais de acessibilidade,
especificando quais áreas ou componentes da Web estes abordam. A WAI é um grupo de trabalho
vinculado ao W3C, que tem se empenhado em desenvolver recomendações para promoção da
acessibilidade geral do conteúdo Web. Esses três documentos de diretrizes juntos fornecem
soluções complementares, resultando em acessibilidade na Web tanto quanto possível.

O documento Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) é voltado para fabricantes
de ferramentas de criação de conteúdo (autoria) Web. A última versão deste documento (ATAG
2.0) está divido em: parte A, que fornece diretrizes para tornar tais ferramentas acessíveis, de
modo que pessoas com deficiência também possam colaborar com a produção de conteúdo; e,

6 “all people, particularly disabled and older people, can use websites in a range of contexts of use,
including mainstream and assistive technologies; to achieve this, websites need to be designed and
developed to support usability across these contexts”
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Figura 2 – Relação entre as recomendações do W3C e seus componentes de atuação

UAAGATAG WCAGDesenvolvedores Usuários
DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE

Ferramentas de avaliação

Ferramentas de autoria Tecnologia Assistiva

Agentes de usuário
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WAI-ARIA

XML SVG HTML CSS SMIL ETC.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte: Adaptada de W3C (2005).

parte B que tem por finalidade auxiliar a produção de conteúdo mais acessível e que esteja em
conformidade com a WCAG (W3C, 2015a).

Para que os websites possam ser de fato acessíveis para qualquer usuário, é importante
também que os agentes de usuário sejam necessariamente acessíveis, tais como navegadores
Web, reprodutores multimídia, recursos de TA, entre outros. Para tanto, a WAI elaborou o
documento User Agent Accessibility Guidelines (UAAG), que tem como finalidade definir
padrões e recomendações para o desenvolvimento e funcionamento dos softwares por meio dos
quais se acessa a Web e seus recursos, bem como outras formas de Tecnologia Assistiva (W3C,
2015b).

Por fim, o documento Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) é voltado para a
criação de conteúdo Web, uma vez que fornece recomendações para tornar o conteúdo disponível
nos websites mais acessível às pessoas com deficiência. A WCAG 1.0 é composta de recomenda-
ções gerais e pontos de verificação específicos que são divididos em três níveis de prioridade.
Alguns exemplos de exigências são: fornecer conteúdo textual alternativo equivalente relativo
à imagem, fornecer informações do contexto e fornecer mecanismos de navegação. A WCAG
2.0 é uma atualização da WCAG 1.0 para abranger tecnologias mais avançadas da Web 2.0.
Essa atualização introduziu um novo esquema de prioridade, definiu um conjunto de critérios
de sucesso que são testáveis, removeu informações específicas de tecnologia das diretrizes, e
forneceu uma orientação para os usuários sobre o conjunto de documentos que compõem a
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WCAG (W3C, 2008). Recentemente, a WCAG foi atualizada para a versão 2.1, a qual adiciona
17 novos critérios aos já existentes na versão anterior. Esses novos critérios visam abranger as
mudanças de hábito de acesso pelos usuários desde o lançamento da versão 2.0.

A primeira versão do documento WCAG foi utilizada para melhorar a acessibilidade
dos websites (REID; SNOW-WEAVER, 2008). No entanto, desde o lançamento desta versão
em 1999, as aplicações Web deixaram de ser estáticas e simples, possibilitando interações
mais complexas e ricas por meio do amplo desenvolvimento de RIAs (WATANABE; FORTES;
DIAS, 2012). Com isso, os recursos de TA nem sempre conseguem reconhecer as mudanças e
atualizações dinâmicas geradas pelo uso de JavaScript/AJAX, pois a página Web deixa de seguir
uma estrutura linear, permitindo que a estrutura da página seja modificada durante a interação do
usuário (WATANABE; FORTES; DIAS, 2012).

Nesse contexto, o W3C desenvolveu a especificação WAI-ARIA (W3C, 2017a) como
parte da especificação da HTML5, com a finalidade de lidar com o aumento de complexidade
das interfaces Web advindas com as RIAs, possibilitando que os usuários de TA possam interagir
com essa aplicações (WATANABE; FORTES; DIAS, 2012). Diferentemente da WCAG, que
tem como finalidade promover a acessibilidade para o conteúdo Web sem considerar os aspectos
tecnológicos envolvidos no desenvolvimento, a WAI-ARIA apresenta especificações técnicas
de como desenvolver diversos componentes dinâmicos da interface Web de modo acessível.
Portanto, é importante ressaltar que a WAI-ARIA atua em conjunto com as recomendações da
WCAG 2.1 para que, de fato, as RIAs estejam acessíveis.

Um dos objetivos da especificação WAI-ARIA é incluir anotações semânticas nos ele-
mentos HTML, com a finalidade de informar os recursos de TA sobre como cada componente da
interface deve ser apresentado, considerando possíveis mudanças e atualizações da sua estrutura
HTML inicial (GIBSON, 2007; VALENCIA et al., 2013). No entanto, é importante ressaltar que,
embora a especificação WAI-ARIA apresente soluções de design para a acessibilidade em RIA,
o conhecimento sobre este tema ainda é fragmentado e geralmente resulta na falta de padroni-
zação no desenvolvimento de RIAs, dado que os desenvolvedores Web, muitas vezes, não têm
conhecimento das especificações relacionadas à implementação de recursos de acessibilidade em
RIA (ALMEIDA; BARANAUSKAS, 2014; MELNYK et al., 2015; PARK; LIM, 2017). Como
consequência, os usuários, especialmente aqueles com deficiência, enfrentam vários problemas
ao interagir com RIAs (PEREIRA; ARCHAMBAULT, 2017).

2.5 WAI-ARIA

As RIAs são comumente implementadas utilizando a linguagem HTML, para apresentar
o conteúdo, e linguagens de programação de propósito geral, como o JavaScript, a fim de
aumentar a interatividade do conteúdo. Dessa forma, torna-se inviável o desenvolvimento de
um agente de usuário ou recurso de TA que seja capaz de ler todo o código da aplicação Web
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e descrever o seu comportamento para os usuários, antes que a interação ocorra. Ademais,
existe uma diversidade de alternativas que um desenvolvedor pode optar para implementar um
determinado widget (MUNSON; PIMENTEL, 2008). Os widgets são elementos da interface com
os quais o usuário pode interagir e que podem alterar rapidamente a apresentação da página Web.
Esses elementos podem variar desde objetos simples, que são caracterizados por um valor ou
operação (por exemplo, caixas de seleção e itens de menu), até objetos complexos que contêm
muitos subobjetos incorporados, tais como Sliders, TabPanel, Carousel, entre outros (W3C,
2017a). Portanto, um navegador ou recurso de TA, que tentasse descrever todos os eventos
gerados a partir das interações com esses elementos, poderia sobrecarregar os usuários com
informações de caráter irrelevante (MUNSON; PIMENTEL, 2008), prejudicando ainda mais a
acessibilidade e usabilidade dessas aplicações Web.

Nesse contexto, insere-se a especificação WAI-ARIA (W3C, 2017a), que apresenta
um framework para melhorar a acessibilidade e interoperabilidade das aplicações Web para
usuários de recursos de TA. A especificação técnica da WAI-ARIA é uma recomendação oficial
do W3C desde março/2014 (W3C, 2017b), voltada principalmente para desenvolvedores de
browsers, recursos de TA e outros agentes do usuário; desenvolvedores de conteúdo Web; e
desenvolvedores de ferramentas de avaliação de acessibilidade. Um dos objetivos para se adotar
a WAI-ARIA, durante o desenvolvimento das páginas Web, é fornecer semânticas adequadas
para elementos dinâmicos (widgets), de modo a torná-los acessíveis, utilizáveis e interoperáveis
com o uso de recursos de TA. Por meio dessa especificação, é possível identificar os tipos de
widgets e suas estruturas, fornecendo uma ontologia das funções correspondentes que podem ser
incorporadas ao conteúdo (VALENCIA et al., 2013).

Em outras palavras, os elementos da linguagem de marcação utilizada, que estejam
definidos por meio de determinado “papel” (do Inglês role, com certo comportamento esperado),
podem ser interpretados como elementos específicos, independentemente de qualquer semântica
herdada da linguagem hospedeira de execução, como por exemplo da HTML. A Figura 3 ilustra
o funcionamento de um acesso a uma RIA que inclui a marcação da WAI-ARIA.

Como mostrado na Figura 3, é possível observar que o relacionamento entre o navegador
Web e os recursos de TA ocorre por meio de uma API de acessibilidade. Esse relacionamento
possibilita o compartilhamento das informações comuns (roles, estados, eventos notificações,
relações de informações e descrições) dos dados da aplicação RIA que precisam ser processados
quando o usuário requer meios especiais para acesso. Deste modo, o navegador Web é encarre-
gado de transmitir as informações relevantes para essa API de acessibilidade, conforme o usuário
interage com a aplicação Web. A partir disso, os recursos de TA são capazes de informar aos
usuários sobre quais eventos e modificações realizadas na interface são relevantes e que precisam
ser apresentados, transmitindo, portanto, o conteúdo de maneira acessível ao usuário.

Para tanto, a especificação WAI-ARIA define um conjunto de atributos (papéis, relacio-
namentos, estados e propriedades) que deverão ser incluídos nos elementos HTML dos widgets,
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Figura 3 – Esquema de interação em RIAs por pessoas com deficiência
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Fonte: Adaptada de Fortes, Antonelli e Watanabe (2019).

a fim de que a acessibilidade possa ser alcançada. Tais atributos adicionam dados semânticos aos
elementos de uso genérico (tais como <div> e <span>). Destarte, é possível definir exatamente
como a aplicação Web funciona, disponibilizando informações sobre o comportamento dos
widgets aos agentes de usuário e recursos de TA.

O conjunto de atributos da WAI-ARIA compreende as seguintes extensões de tecnologias
Web, que devem ser incorporadas às tecnologias utilizadas em RIAs (W3C, 2017a):

∙ Papéis ou roles: permite ao desenvolvedor incluir informações semânticas sobre o compor-
tamento de um determinado elemento ou conjunto de elementos HTML. Tais informações
podem, então, ser extraídas pelos agentes de usuários e recursos de TA, a fim de possibilitar
uma interação acessível às pessoas com deficiência. Segundo especificação da WAI-ARIA,
os papéis são categorizados da seguinte maneira:

– Papéis Abstratos – são utilizados apenas para definição de conceitos abstratos da
taxonomia, servindo como base para construção de todos os demais papéis. Portanto,
os desenvolvedores não devem fazer uso desses papéis (role), uma vez que eles são
estendidos pelos demais;

– Papéis de componentes de interface (widgets) – são usados para definir compo-
nentes de interface de usuário, tais como alertas, itens de menu, caixa de dicas,
entre outros; ou partes de componentes compostos da interface de usuário, como por
exemplo, caixas de combinação, menus, caixas de diálogo, etc. Além disso, alguns
desses papéis podem ser classificados como regiões de conteúdo “ao vivo”, em que
ocorre atualização automática de conteúdo como resultados de eventos externos,
ou seja, atualizações que não dependem da interação do usuário. Exemplos dessas
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regiões incluem widgets de bate-papo, previsão do tempo ou uma seção de pontuação
esportiva que atualiza periodicamente para refletir as estatísticas do jogo.

– Papéis de estrutura de documento – são utilizados para definir estruturas que
organizam o conteúdo de uma página Web. Dentre os exemplos, pode-se citar os
valores: article, heading e note;

– Papéis de pontos de referência (landmarks) – são regiões em uma página Web
compostas por pontos importantes, as quais um usuário pode querer acessá-las
rapidamente. Alguns exemplos desses papéis incluem a área principal da página
(main), os blocos de navegação (navigation) e regiões de busca (search);

– Papéis de regiões de conteúdo ao vivo – são regiões em uma página Web que
normalmente são atualizadas como resultado de um evento externo e, geralmente,
quando o foco do usuário está em outro lugar. Alguns exemplos de widgets com esses
papel são chats, cotação da bolsa ou seção de pontuação esportiva que é atualizada
periodicamente para refletir as estatísticas do jogo;

– Papéis de componentes de janelas – são regiões em uma página Web que atuam
como janelas para apresentação de conteúdos específicos. Um exemplo característico
são as janelas modais ou de alerta utilizadas para informar ao usuário sobre algo
relevante.

∙ Estados e Propriedades: são usados para declarar atributos de um elemento. Assim, os
recursos de TA e sistemas operacionais são capazes de manipular o elemento, mesmo
quando ele é alterado de forma assíncrona, por vezes, sem a interação do usuário. Os
atributos utilizados para representar estados e propriedades se referem a funcionalidades
similares, pois ambos proveem informações específicas sobre um objeto e fazem parte da
natureza de um papel. De acordo com a especificação WAI-ARIA, os estados e proprieda-
des são tratados como atributos prefixados com “aria-”. No entanto, os dois conceitos
(estados e propriedades) são mantidos separados, pois os valores de propriedades são
menos prováveis de serem alterados dinamicamente em comparação com os valores de
estados, frequentemente alterados em função da interação dos usuários.

A seguir, no Código-fonte 1 é apresentado um exemplo de implementação em HTML do
widget Tabpanel, utilizando os atributos da especificação WAI-ARIA. Assim, os diferenciais
dessa implementação que obedecem à especificação WAI-ARIA estão na inclusão dos atributos:
role, aria-controls e aria-labelledby.

É importante ressaltar que a apresentação visual permanecerá a mesma caso os atributos
da WAI-ARIA não sejam definidos, porém o uso desses atributos melhora a interação dos
usuários de recursos de TA, uma vez que fornecem informações adicionais que não estariam
acessíveis sem a WAI-ARIA.
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Código-fonte 1 – Exemplo de implementação em HTML do widget Tabpanel

1: <!-- Cada link no topo abre uma tab de conteúdos embaixo -->
2: <ul class= " tablist " role= " tablist ">
3: <li id="tab1" class= "tab" aria-controls= " panel1 " role= "tab">

Frutas </li>
4: <li id="tab2" class= "tab" aria-controls= " panel2 " role= "tab">

Vegetais </li>
5: </ul>
6:
7: <div id=" panel1 " aria-labelledby= "tab1" role= " tabpanel ">
8: <h3> Frutas< /h3>
9: <ul>

10: <li>Maça</li>
11: <li> Laranja </li>
12: <li> Banana </li>
13: </ul>
14: </div>
15:
16: <div id=" panel2 " aria-labelledby= "tab2" role= " tabpanel ">
17: <h3> Vegetais< /h3>
18: <ul>
19: <li> Batata </li>
20: <li> Cenoura </li>
21: <li> Cebola </li>
22: </ul>
23: </div>

Todavia, apenas a especificação dos atributos no código em HTML não garante a acessi-
bilidade, visto que deve-se também implementar os controles de interação dinâmicos em uma
linguagem de script (W3C, 2017a). Deste modo, todos os elementos dinâmicos devem ter um
esquema bem definido de navegação por teclado (por meio da gerência de foco na aplicação Web),
considerando-se a possibilidade de utilização de recursos de TA. A especificação WAI-ARIA
estabelece que os desenvolvedores implementem de maneira clara, seja por meio da navegação
utilizando a tecla TAB do teclado ou outras técnicas de navegação padrão de cada widget, de
modo que os usuários sejam informados sobre quais elementos da página Web são interativos
e como interagir com eles (W3C, 2017a). Assim, cabe aos desenvolvedores a manipulação da
ordem de navegação da interface pelo teclado, a fim de garantir as funcionalidades definidas na
linguagem de script utilizada para implementação dos widgets.

Em suma, a implementação de RIAs, seja na totalidade do website ou em partes espe-
cíficas, requer que os desenvolvedores definam o comportamento dos componentes dinâmicos,
dadas as múltiplas possibilidades de interação por parte do usuário. Além disso, é necessário
associar os componentes de interface com um papel, que mapeie uma funcionalidade semelhante
para a qual cada componente foi projetado, e atribuir os respectivos estados e propriedades
que são requisitos desse papel, utilizando a linguagem de script apropriada. Finalmente, esses
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elementos dinâmicos devem ser incluídos na estrutura geral da página Web, considerando a
região em que o usuário interagiu, e deverão ser apresentadas em meio aos demais elementos
existentes (W3C, 2017a).

O entendimento claro de quando e como adicionar os atributos definidos da especificação
WAI-ARIA é tão importante quanto compreender quais são os roles, propriedades e estados
existentes, uma vez que nem sempre é necessário o uso desses atributos na página Web. Para tanto,
o W3C (W3C, 2017b) definiu cinco recomendações básicas (regras) para utilização, conforme
descritas a seguir.

Regra 1 – dar preferência ao uso de elementos ou atributos nativos da linguagem HTML, os
quais apresentem a semântica e o comportamento desejado, em vez de utilizar os atributos
da WAI-ARIA. Contudo, existem algumas exceções em que o uso apenas da HTML não é
possível:

∙ o elemento ou atributo definido pela linguagem HTML ainda não está implementado
por navegadores Web ou esse não é suportado por recursos de TA;

∙ as restrições do design visual excluem a utilização de um elemento nativo em parti-
cular, pois esse não pode ser personalizado como desejado;

∙ o recurso desejado não está disponível na HTML.

Regra 2 – não alterar a semântica de elementos nativos da HTML, a menos que seja estritamente
necessário. Entretanto, se um elemento HTML estático for usado como base de um
elemento interativo com a marcação WAI-ARIA adequada, será necessário adicionar
scripts com todo o comportamento dinâmico desejado, incluindo a interação apenas pelo
teclado.

Regra 3 – todos os controles interativos da especificação WAI-ARIA devem ser usáveis pelo
teclado. Em outras palavras, em uma widget que permite ao usuário clicar, arrastar, tocar,
rolar, entre outras maneiras de interação, deve-se fornecer a mesma capacidade de interação
nessa widget apenas com o uso do teclado. Para isso, é necessário a criação de scripts que
respondam aos pressionamentos de teclas ou combinações de teclas, quando aplicável.

Regra 4 – não utilizar role=presentation ou o estado aria-hidden=“true” em um ele-
mento visível e que pode receber foco, uma vez que isto pode resultar em um estado de
foco no “nada”.

Regra 5 – todos os elementos interativos devem ter um nome acessível. As API de acessibilidade
de cada plataforma fornecem a propriedade de nome acessível ou equivalentes, de modo
que esse é concatenado com a função do elemento de interface de usuário e apresentado
pelo recurso de TA. Um exemplo é a identificação de um determinado campo de formulário
por meio do elemento label.
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Diante do exposto, fica evidente que o processo de desenvolvimento de RIAs e seus
componentes (widgets) é bastante especializado, possibilitando que uma vasta variedade de
recursos possam ser explorados nas diversas formas de interação advindas com a Web 2.0. A
especificação WAI-ARIA proporciona as orientações gerais para desenvolvimentos dessas aplica-
ções dinâmicas, mas não apresenta formas para se garantir o cumprimento de suas especificações
técnicas. Portanto, para que qualquer processo de desenvolvimento produza um sistema interativo
com alta qualidade de uso é fundamental a realização de avaliações (BARBOSA; SILVA, 2011).
O objetivo da avaliação de acessibilidade na Web é verificar o quão satisfatório é o acesso
das aplicações por pessoas com diferentes deficiências, indicando o nível de acessibilidade e
apontando os problemas existentes para que possam ser analisados e adequadamente corrigidos.

2.6 Considerações finais

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos que estão fortemente rela-
cionados com a fundamentação teórica dos estudos envolvidos nesta proposta de tese. Desde
sua concepção, a Web tem passado por um constante processo evolutivo, proporcionando maior
interatividade aos usuários por meio de aplicações Web com interfaces mais sofisticadas e dinâ-
micas. No entanto, é necessário que tais aplicações contemplem os requisitos de acessibilidade
(BRASIL, 2014; U.S. GOVERNMENT, 2014; W3C, 2008; W3C, 2015a; W3C, 2015b; W3C,
2017a), a fim de que qualquer usuário possa interagir corretamente com o conteúdo disponível.

Assim, os principais conceitos da área de acessibilidade na Web foram discutidos,
apresentando o modelo proposto pela WAI, o qual considera a acessibilidade sob três diferentes
perspectivas. Além disso, foi apresentada a definição de RIA e suas implicações no processo de
interação por usuários com deficiência, especialmente sob a ótica das pessoas com deficiência
visual. No contexto específico de acessibilidade de RIAs, discutiu-se também a especificação
WAI-ARIA, a qual orienta como deve ser a inclusão de atributos semânticos para notificar os
recursos de TA sobre o comportamento dos elementos dinâmicos.

A WAI-ARIA é uma especificação técnica que tem como finalidade melhorar a acessibi-
lidade das aplicações Web, fornecendo apenas orientações gerais sobre os requisitos necessários
para o desenvolvimento de RIAs acessíveis. Contudo, diferentemente da WCAG, a WAI-ARIA
não aborda formas de garantir que as recomendações descritas sejam verificadas e efetivamente
desenvolvidas. Portanto, abordagens que visem a avaliação de conformidade desses requisitos
em RIAs precisam ser melhor estudadas.

Contudo, apesar da importância em desenvolver aplicações Web acessíveis a todos, o
cenário brasileiro ainda não é favorável a inclusão digital de pessoas com deficiência (MWPT,
2020), sendo a falta de conhecimento sobre acessibilidade é um dos principais motivos que
dificultam o desenvolvimento de aplicações Web acessíveis. Com o objetivo de conhecer o
cenário brasileiro sobre esse tópico, no próximo capítulo são apresentados os procedimentos
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utilizados para realização do survey com pessoas envolvidas no desenvolvimento de projeto Web,
juntamente com os resultados deste levantamento.
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CAPÍTULO

3
PERSPECTIVA BRASILEIRA SOBRE

ACESSIBILIDADE NA WEB

Uma grande quantidade de informações é disponibilizada na Web diariamente, com
estimativas que superam cinco bilhões de páginas Web1. Dado que grande partes das atividades
da sociedade contemporânea estão cada vez mais ligadas ao acesso à Web, espera-se que o
conteúdo disponibilizado seja deveras acessível, especialmente para pessoas com deficiência.
Contudo, segundo o levantamento conduzido pelo Movimento Web para Todos e a BigData Corp
(MWPT, 2020), menos de 1% dos websites brasileiros avaliados se encaixam minimamente nos
padrões requeridos pelas diretrizes de acessibilidade.

Os benefícios de criar aplicações Web acessíveis não são reconhecidos apenas por
usuários com deficiências, mas também por usuários com limitações de acesso temporárias,
idosos, crianças, pessoas com baixo letramento, entre muitos outros. Assim, dados os benefícios
sociais e técnicos decorrentes da adoção de aspectos de acessibilidade ao disponibilizar uma
aplicação na Web, deve-se questionar os motivos pelos quais, frequentemente, tais aspectos não
estão presentes nos websites.

Embora existam várias iniciativas (BRASIL, 2014; U.S. GOVERNMENT, 2014; W3C,
2008; W3C, 2015a; W3C, 2015b; W3C, 2017a) e pesquisas de ferramentas (WATANABE et

al., 2009; GRILLO; FORTES, 2014; VILLENA; GOULARTE; FORTES, 2014; ANTONELLI;
FORTES, 2015) para promover a acessibilidade da Web, pesquisas mostraram que, ao longo
dos anos, os desenvolvedores raramente tomaram ciência dos problemas de acessibilidade no
desenvolvimento Web (LAZAR; DUDLEY-SPONAUGLE; GREENIDGE, 2004; TANGARIFE;
MONT’ALVÃO, 2006; FERREIRA et al., 2007; FREIRE; RUSSO; FORTES, 2008; CAMPOS;
SÁNCHEZ; SOUZA, 2013). Os principais motivos reportados são: falta de tempo para inclusão
e avaliação dos requisitos de acessibilidade, falta de treinamento pela equipe de desenvolvi-
mento, falta de apoio gerencial pela empresa, ferramentas de software inadequadas, diretrizes de
acessibilidade complexas e falta de consciência sobre a importância do tema.

1 <http://www.worldwidewebsize.com/>

http://www.worldwidewebsize.com/
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Neste contexto, considerando ainda o cumprimento da recente legislação brasileira
(BRASIL, 2004; BRASIL, 2015), fica evidente a necessidade de conscientizar os desenvolvedores
Web sobre a inclusão de requisitos de acessibilidade em seus projetos. Portanto, um estudo
exploratório, baseado em métodos científicos, foi conduzido, com o objetivo de investigar
as razões pelas quais os websites ainda não são acessíveis para pessoas com deficiência. A
condução deste estudo possibilitou o mapeamento do cenário brasileiro sobre o conhecimento
de acessibilidade por parte da comunidade de desenvolvimento Web, de modo a contribuir para
elaboração de orientações de novas estratégias e políticas públicas no Brasil. Destarte, este estudo
apresenta uma relevante contribuição para a pesquisa sobre acessibilidade na Web, demonstrando
a percepção dos desenvolvedores Web brasileiros sobre esse tema frente a estudos semelhantes
conduzidos no passado.

Neste capítulo, são apresentados os resultados do levantamento efetuado com pessoas
envolvidas em projetos Web. Inicialmente, na Seção 3.1 são apresentados cinco pesquisas que já
foram conduzidas com desenvolvedores Web, sendo que quatro delas reportam resultados sobre
a acessibilidade no contexto brasileiro. Na Seção 3.2 é apresentada a metodologia empregada
para a condução do survey. Os resultados obtidos a partir deste levantamento são descritos na
Seção 3.3 e, finalmente, na Seção 3.4 são apresentadas as considerações finais deste capítulo.
Por fim, cabe ressaltar que parte dos dados aqui descritos foram publicados em Antonelli et al.

(2018b) e divulgados para toda a comunidade científica.

3.1 Levantamentos anteriores da literatura

A acessibilidade na Web tem sido um tema importante abordado por um grande número
de pesquisadores desde o início do seu desenvolvimento (PETRIE; SAVVA; POWER, 2015).
No entanto, a comunidade de desenvolvimento Web brasileira não tem dado igual importância
ao tema, especialmente quando considerado o cenário real das aplicações disponíveis (MWPT,
2020). A seguir, são apresentadas cinco pesquisas, sobre a percepção de acessibilidade pelos
desenvolvedores Web, que foram conduzidas ao longo dos anos.

A primeira pesquisa em larga escala sobre o conhecimento de acessibilidade das pessoas
envolvidas com o desenvolvimento Web foi realizada em 2004, abrangendo vários países (LA-
ZAR; DUDLEY-SPONAUGLE; GREENIDGE, 2004). O objetivo principal desta pesquisa foi
identificar os fatores que influenciavam a criação de websites acessíveis pelos webmasters. O
questionário foi composto por 15 perguntas, além das questões para caracterização da amostra,
tais como gênero, localização, faixa etária, experiência em computação e área de atuação. A
pesquisa teve uma amostragem não-probabilística, sendo que o convite para participação da
pesquisa foi feito por meio de listas de e-mails. Um total de 175 participantes participaram
da pesquisa, dos quais 45% eram oriundos dos Estados Unidos da América. A maioria dos
participantes (64%) informou que estavam familiarizados com as WCAG; 65,7% declararam
que já haviam criado um website acessível; e 78,9% reportaram que conheciam ferramentas de
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avaliação de acessibilidade. Os participantes indicaram ainda que os fatores que mais os influen-
ciariam a tornar seus websites acessíveis seriam exigências governamentais, o uso por usuários
com deficiência, financiamento externo, direcionamentos de gerência ou de clientes, entre outros.
Esses resultados representam os mais otimistas encontrados na literatura. Entretanto, a seleção
da amostra pode ter influenciado os resultados, considerando o cenário de acessibilidade na Web
apresentado pelos autores.

Em relação especificamente ao contexto brasileiro, a primeira pesquisa com desen-
volvedores Web sobre sua percepção de acessibilidade foi realizada em 2005 (TANGARIFE;
MONT’ALVÃO, 2006). Os autores conduziram uma pesquisa exploratória, na qual foi disponi-
bilizado um questionário com 30 questões. Um total de 68 indivíduos participaram da pesquisa,
dos quais 75% eram do sexo masculino. Apesar de englobar a participação de diversas áreas de
atuação, houve uma prevalência de profissionais da área governamental (57,3%). Um aspecto
que chama a atenção é a falta de conhecimento sobre a legislação brasileira de acessibilidade,
em que 80,8% dos entrevistados desconheciam tais leis e apenas 5 dos 13 que conheciam es-
tavam desenvolvendo seus projetos em conformidade com essa legislação. Ademais, metade
da amostra informou que conhecia ferramentas de avaliação de acessibilidade, porém somente
18% reportaram que realmente as utilizavam. No que se refere ao conhecimento das diretrizes
de acessibilidade (como WCAG, ATAG e UAAG), 43 indivíduos declararam não conhecê-las,
enquanto que mais de 86% nunca haviam lido a cartilha técnica do Modelo de Acessibilidade
em Governo Eletrônico (e-MAG) (BRASIL, 2014). Por fim, apenas 9 entrevistados afirmaram
já ter desenvolvido um website acessível. Os principais motivos dados pelos participantes para
não considerar a acessibilidade nos seus projetos foram: falta de tempo, falta de conhecimento
das partes interessadas, aumento do custo e falta de especialistas no tópico. Embora este estudo
tenha apresentado a primeira visão geral sobre acessibilidade na Web, relacionada ao contexto
brasileiro, houve uma pequena representatividade da comunidade de desenvolvimento, a qual foi
dirigida especificamente para desenvolvedores convidados pelos autores.

Em 2007, Ferreira et al. (2007) realizaram o segundo estudo sobre acessibilidade na Web
com desenvolvedores brasileiros. O objetivo principal da pesquisa foi verificar a adequação dos
websites das instituições governamentais à legislação brasileira de acessibilidade. Inicialmente,
os pesquisadores avaliaram um total de 351 websites em três períodos distintos: novembro/2005
(um mês antes de encerrar o prazo para adaptação), março/2006 e março/2007. No último
teste realizado, apenas 6,5% dos websites estavam em conformidade com o e-MAG. Após a
condução das três avaliações, um responsável de cada organização foi convidado a responder um
questionário, composto por parte que coletava informações gerais e outra com perguntas sobre o
estágio de adequação dos websites aos requisitos de acessibilidade. Um total de 87 indivíduos
responderam a pesquisa, em que 69% relataram que conheciam o Decreto/Lei no 5.296/2004
e 53% responderam que sabiam sobre o prazo para a adaptação dos websites (dezembro de
2005). É pertinente ressaltar que 47% dos entrevistados declararam que seus websites não eram
acessíveis e não estavam fazendo nenhuma melhoria. Além disso, quase dois terços deles nem
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sequer tinham planos para atender a legislação. Dentre os principais desafios relatados para
melhorar a acessibilidade, destacam-se: a baixa prioridade de projetos de acessibilidade em
suas organizações, grande quantidade de informações, falta de especialistas e muitos padrões
a serem observados. Apesar dos interessantes resultados apontados no estudo, a amostra foi
restrita apenas às organizações governamentais.

Um estudo mais abrangente sobre o conhecimento de acessibilidade na Web, que pudesse
representar o real cenário brasileiro, foi realizado ainda em 2007 e teve um total de 613 respostas
válidas (FREIRE; RUSSO; FORTES, 2008). A pesquisa foi conduzida de maneira exploratória e
não-probabilística por meio de um questionário disponibilizado na Web. Os resultados indicaram
que a acessibilidade não era um requisito considerado nos projetos de desenvolvimento Web, uma
vez que apenas 19,9% dos participantes relataram que já haviam criado um website acessível.
Algumas razões dadas pelos participantes para não considerar a acessibilidade nos projetos
foram: a falta de requisitos formais por parte da empresa, a falta de exigência pelo cliente, falta
de treinamento da equipe, aumento no custo, entre outros. Além disso, 39,1% dos entrevistados
não tinham conhecimento sobre o documento da WCAG e quase metade relataram que nunca
usaram métodos de avaliação de acessibilidade em seus projetos. Em relação ao Decreto/Lei
no 5.296/2004, que regulamentava a acessibilidade em websites de órgãos públicos brasileiros,
40,29% dos participantes declararam que nunca ouviram falar sobre essa lei, enquanto 32,95% já
tinham ouvido falar sobre isso, mas não a conheciam ou mal sabiam sobre a legislação em vigor.
Em vista do exposto, foi possível observar que poucas pessoas estão realmente preocupadas
com as questões de acessibilidade no desenvolvimento Web no Brasil. Esta pesquisa apresentou
um conjunto mais amplo de resultados sobre o panorama brasileiro de acessibilidade da Web.
Contudo, a pesquisa foi realizada há mais de 10 anos e esse panorama pode ter mudado, uma vez
que houve o surgimento de novas tecnologias, alterando principalmente o modo de interação dos
usuários com as aplicações Web.

O estudo mais recente sobre a percepção de acessibilidade na Web no Brasil foi realizado
em 2012 (CAMPOS; SÁNCHEZ; SOUZA, 2013). Este estudo considerou dois pontos de vista:
pessoas com deficiências visuais e desenvolvedores Web. O grupo de pessoas com deficiências
visuais foi composto por 30 usuários cegos ou com baixa visão, enquanto que o grupo de
desenvolvedores Web teve a participação 60 indivíduos com diferentes níveis de experiência. Os
resultados evidenciaram problemas que dificultam os usuários com deficiência visual acessarem
a Web, uma vez que muitos desenvolvedores não seguem as recomendações de acessibilidade
propostas pelo W3C. Apesar da maioria dos desenvolvedores (76,7%) conhecer as diretrizes de
acessibilidade, apenas 4 sempre as aplicavam em seus projetos. Quanto aos desenvolvedores
mais experientes, 18,3% deles declararam que seguiam essas diretrizes, mas apenas 5% sempre
as aplicavam em seus projetos. Além disso, pouco mais da metade (58,3%) reportaram que
não tinham realizado nenhum tipo de teste de acessibilidade. Os principais fatores que os
desenvolvedores argumentaram sobre a dificuldade de adotar as diretrizes de acessibilidade
foram: falta de conscientização da empresa ou do cliente, falta de conhecimento do tema pela
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equipe e falta de tempo. O grupo de desenvolvedores Web ainda mostrou acreditar em mitos,
como por exemplo, que sites acessíveis são visualmente desagradáveis e úteis apenas para uma
pequena parcela dos usuários. Este estudo mostrou resultados mais recentes, no entanto, foi
focado em apenas um tipo de deficiência e teve pequena representatividade de desenvolvedores
Web brasileiros.

As pesquisas anteriores apresentaram dados importantes sobre o conhecimento de acessi-
bilidade das pessoas envolvidas em projetos de desenvolvimento Web. Todavia, o estudo mais
recente (CAMPOS; SÁNCHEZ; SOUZA, 2013) não teve uma ampla representação de todo o
território nacional, sendo que a pesquisa mais representativa (FREIRE; RUSSO; FORTES, 2008)
foram realizadas há mais de 10 anos. Assim, em face do crescente número de novas tecnologias
e as mudanças que a Web sofreu ao longo da última década, fica evidente a necessidade de
explorar de forma mais abrangente um cenário mais atual, sobre consciência de acessibilidade
dos desenvolvedores brasileiros.

3.2 Metodologia – Survey

Em busca de informações que caracterizassem o cenário real sobre a consideração de
requisitos de acessibilidade em projetos de desenvolvimento Web, foi proposto e conduzido
um levantamento com desenvolvedores brasileiros para entender a percepção desse público
em relação ao tema. Com a finalidade de alcançar o objetivo proposto, adotou-se o uso de
survey como método de pesquisa. Para tanto, esta pesquisa foi realizada de maneira exploratória,
utilizando um método de amostragem por auto-seleção e não probabilístico, com o propósito de
investigar as possíveis razões para a falta de acessibilidade na Web.

Survey é um método de pesquisa frequentemente utilizado para obter dados ou infor-
mações sobre características, ações ou opiniões de certos grupos que foram identificados como
representativos de uma população-alvo (LAZAR; FENG; HOCHHEISER, 2017). O planeja-
mento e a condução de surveys podem ser feitos de diversas maneiras. Em particular, os surveys

online são fortemente indicados quando o objetivo da pesquisa é alcançar rapidamente um
grande número de respostas, e os respondentes estão geograficamente dispersos (BETHLEHEM;
BIFFIGNANDI, 2011).

Os dados coletados possibilitaram retratar o perfil da comunidade brasileira envolvida
com desenvolvimento Web, no que se refere ao uso de requisitos de acessibilidade, identificando
o nível de conhecimento dos desenvolvedores, bem como os principais desafios que prejudicam
a inclusão desses requisitos nos projetos desenvolvidos. A identificação deste perfil pode auxiliar
o desenvolvimento de ações que ajudem a minimizar as dificuldades reportadas, colaborando
para a criação de aplicações Web mais acessíveis. Além disso, espera-se levantar contribuições
que auxiliem na elaboração de políticas públicas que promovam efetivamente a acessibilidade na
Web.
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3.2.1 Instrumento de pesquisa

Em pesquisas do tipo survey, a informação é coletada por meio de perguntas que repre-
sentam os elementos sob investigação na população. Para tanto, os questionários geralmente são
utilizados como meio de obtenção de respostas para tais perguntas, de modo que seja possível
garantir a uniformidade e consistência requerida neste tipo de pesquisa (BETHLEHEM; BIF-
FIGNANDI, 2011). Assim, um questionário foi elaborado com a finalidade de incluir diversas
questões relacionadas aos aspectos de acessibilidade na Web (diretrizes, ferramentas de avaliação,
leis, motivação, dificuldades, entre outros), abordando desde temas técnicos até questões sociais.
Algumas questões foram adaptadas das pesquisas de Lazar, Dudley-Sponaugle e Greenidge
(2004) e Freire, Russo e Fortes (2008), enquanto outras foram criadas de acordo com o interesse
dos pesquisadores para atender as demandas atuais da tecnologia.

O questionário foi elaborado em duas etapas. Primeiramente, planejou-se uma versão
preliminar, que foi utilizada para realizar o estudo piloto com dez indivíduos. Cabe ressaltar que
as respostas obtidas a partir desta versão não foram consideradas na análise final, mas auxiliaram
na implementação de melhorias para a versão final. Os principais aspectos apontados pelos
participantes foram: as perguntas difíceis de entender e os problemas com a completude de
algumas perguntas fechadas. Após o estudo piloto, elaborou-se a versão final com a correção dos
problemas identificados, a qual foi disponibilizada na Web2. A versão final do questionário foi
composta por um conjunto de quatro perguntas abertas e 23 perguntas fechadas (Apêndice A),
sendo dividido em duas seções: a primeira com informações gerais sobre os participantes e a
segunda sobre questões de acessibilidade na Web, a fim de investigar os motivos pelos quais os
desenvolvedores consideram ou não a acessibilidade em seus projetos Web. Convém, no entanto,
destacar que foram seguidas todas as recomendações de usabilidade para surveys online definidas
nos estudo de Bethlehem e Biffignandi (2011).

3.2.2 Amostragem

De acordo com o objetivo desta pesquisa, a população alvo foi de desenvolvedores Web
ou pessoas que já haviam participado de algum projeto que envolvesse a criação de websites.
Para a seleção da amostra, utilizou-se um método de amostragem não probabilística. A escolha
deste tipo de amostragem foi devido à dificuldade em determinar toda a população de pessoas
envolvidas em projetos de desenvolvimento Web no Brasil, uma vez que não há uma lista ou
uma base de dados central com essas informações. Ademais, este levantamento não tem como
objetivo realizar uma estimativa da população.

Com a finalidade de aumentar a representatividade deste estudo, buscou-se a participação
de desenvolvedores de todos os estados brasileiros por meio de uma pesquisa auto-selecionada,
em que os próprios indivíduos decidem se devem ser incluídos. Para tanto, a população de
interesse foi informada sobre a pesquisa por e-mails, fóruns de discussão, redes sociais e listas
2 <http://intermidia.icmc.usp.br/survey/>

http://intermidia.icmc.usp.br/survey/
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de discussão. Embora a pesquisa tenha sido anunciada em redes sociais, os convites foram
direcionados especificamente para a comunidade de desenvolvimento Web. Cabe ressaltar que o
número de entrevistados e os dados demográficos foram importantes para estabelecer a validade
das informações coletadas por meio deste levantamento.

3.2.3 Procedimentos

Após a implementação da versão final, o questionário foi disponibilizado na Web, a
fim de que os desenvolvedores pudessem acessá-lo facilmente ao visitar o link do convite.
Durante o período em que o questionário esteve disponível, vários convites foram enviados
para as comunidades de desenvolvimento Web em redes sociais, e-mails, fóruns e listas de
discussão. Apesar da ocorrência de convites replicados, o participante poderia responder ao
questionário apenas uma única vez, haja vista a restrição implementada no sistema de coleta de
respostas do questionário. Além disso, é importante ressaltar que os participantes colaboraram
voluntariamente na pesquisa e suas identidades foram resguardadas, mantidas em sigilo.

A pesquisa permaneceu disponível para ser preenchida entre 10 de março e 10 de abril
de 2017. Nesse período de um mês, um total de 573 indivíduos começaram a responder o
questionário, mas apenas 404 (70,5%) responderam a todas as perguntas solicitadas. O tempo
médio para preenchimento da pesquisa, por respondente, foi de 8,42 minutos, com um desvio
padrão de 14,28 minutos. Assim que encerrou-se o período para participação na pesquisa, os
indivíduos que forneceram um endereço de e-mail válido receberam resultados na forma de
informações estatísticas dos dados obtidos, automaticamente geradas pela ferramenta utilizada
para criação do questionário.

3.2.4 Limitações

Existem limitações para o uso de surveys online como um método de pesquisa. Uma
delas, identificada no levantamento planejado para a presente pesquisa, está relacionada com a
seleção da amostra, já que não há um quadro de amostragem disponível que inclua os endereços
de e-mail de todos os membros da população alvo, de modo que uma amostragem aleatória
pudesse ser aplicada. Além disso, devido à utilização de uma amostragem por auto-seleção,
os pesquisadores não possuem controle sobre o processo de seleção dos participantes. Dessa
forma, nenhum estimador imparcial pode ser calculado e nem a precisão das estimativas pode
ser determinada. No entanto, assume-se que os resultados obtidos são relevantes, visto que a
amostra é suficientemente grande e aborda um perfil diversificado da comunidade brasileira de
desenvolvimento Web.

Outra limitação identificada está relacionada com as peculiaridades regionais, uma
vez que buscou-se abranger todas as regiões do Brasil, em que a proporção de participantes
no levantamento foi diferente em cada uma delas. Contudo, como os desenvolvedores Web
geralmente acessam informações em diferentes fóruns e websites em todo o mundo, pode-se
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assumir que as respostas obtidas sejam baseadas em um senso comum, reduzindo o potencial
problema de parcialidade devido a regionalização.

Por fim, o livre preenchimento do questionário por meio da Web é uma outra limitação
identificada nesta pesquisa, haja vista a possibilidade de respostas inválidas informadas pelos
participantes. Assim, para minimizar a ocorrência de erros no processo de amostragem, as
respostas de todos os participantes foram conferidas. A análise desses dados levou à exclusão
de 169 (29,5%) respostas, as quais apresentavam, em geral, respostas parciais, ou conteúdo
inadequado, ou erros inaceitáveis de digitação em relação ao que se espera de pessoas envolvidas
em trabalhos de desenvolvimento na Web.

3.3 Resultados

Os principais resultados da pesquisa são apresentados nas subseções a seguir, de modo
a evidenciar especialmente o propósito deste levantamento. Para tanto, primeiramente são
apresentados os dados demográficos e, em seguida, as informações sobre acessibilidade na Web
e a utilização de componentes RIAs que foram reportados pelos participantes.

No final do período da pesquisa, um total de 573 respostas foram coletadas, das quais
apenas 404 delas foram consideradas como respostas válidas. O descarte de 169 respostas
(29,5%) foi devido a falta de finalização do questionário (abandono por parte do participante)
e fornecimento de repostas incorretas ou incoerentes com o que foi solicitado nas questões.
Embora essas respostas tenham sido descartadas, o total de respostas válidas é significativo
quando comparamos com outros levantamentos realizados anteriormente, conforme discutido na
Seção 3.1.

3.3.1 Dados demográficos

Neste levantamento, procurou-se obter respostas advindas de todas as regiões geográficas
do Brasil, que incluem os 26 estados mais o Distrito Federal. A maioria dos participantes (60,9%)
foram da região Sudeste, que é a região mais desenvolvida do país e concentra 41,9% de toda a
população nacional. Em relação às demais regiões, 13,6% dos participantes foram do Sul, 12,4%
do Nordeste, 10,4% do Centro-Oeste e 2,7% do Norte. Estes resultados podem ser vistos na
Figura 4. Vale ressaltar que a distribuição dos desenvolvedores Web, que responderam à pesquisa,
está próxima da distribuição populacional brasileira3.

A idade dos participantes variou entre 15 e 68 anos, apresentando uma idade média
de 29,51 anos com um desvio padrão de 7,72 anos. A maior parte dos indivíduos (89,85%)
indicaram ser do sexo masculino, enquanto 9,41% ser do sexo feminino e 0,74% preferiram não

3 <ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.
pdf>

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.pdf
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Figura 4 – Distribuição dos participantes de acordo com as regiões geográficas brasileiras
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Fonte: Dados da pesquisa.

informar seu gênero. O intervalo de idade com o maior número de participantes (52,23%) foi
entre 20 e 29 anos. Esses dados são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição de participantes de acordo com gênero e idade

Grupos de idade Feminino Masculino Não informado Total

Menor que 20 4 17 - 21
20 a 29 14 196 1 211
30 a 39 10 124 2 136
40 a 49 6 22 - 28
Maior que 49 4 4 - 8

Total 38 363 3 404

Fonte: Dados da pesquisa.

Na Figura 5, é possível observar que os respondentes atuam nos mais diferentes tipos de
organizações, tais como indústria, educação e governo. Contudo, é importante notar que uma
parcela significativa dos participantes trabalham por conta própria, podendo atuar em projetos
que abrangem organizações públicas e privadas dos mais diversos setores da economia. Uma das
possíveis explicações para a quantidade considerável de participantes, que atuam em empresas
privadas ou são autônomos, pode ser o foco/contexto apresentado nas chamadas para participação,
as quais buscaram alcançar principalmente este perfil.

Os níveis de experiência em desenvolvimento Web reportados pelos participantes podem
ser vistos na Figura 6. É interessante notar a ocorrência de uma pequena parcela de indivíduos
que se consideram inexperientes (3,2%) ou com experiência básica em desenvolvimento Web
(12,9%), enquanto a maioria afirmou ter uma experiência intermediária (30,2%) ou avançada
(35,6%).
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Figura 5 – Distribuição dos participantes de acordo com os tipos de organizações
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Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 6 – Distribuição dos participantes de acordo com a experiência de desenvolvimento Web
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Fonte: Dados da pesquisa.

3.3.2 Dados sobre acessibilidade na Web

O questionário conta com 13 perguntas sobre o conhecimento autodeclarado dos parti-
cipantes em relação ao tema de acessibilidade na Web. A partir da análise dos dados obtidos,
observa-se que poucos indivíduos (3,2%) reportaram ser especialistas no assunto. Por outro lado,
a maioria dos participantes declararam desconhecer o tema (10,9%) ou se autoclassificaram
como iniciantes (32,4%), como pode ser visto na Figura 7.

Em relação ao desenvolvimento de projetos que considerassem a acessibilidade como
um dos requisitos, pouco mais da metade daqueles que responderam à pesquisa informaram que
nunca haviam desenvolvido um website acessível para usuários com deficiência. Em contrapar-
tida, apenas 13,9% declararam já ter criado um website acessível, enquanto 34,4% consideraram
parcialmente a acessibilidade nos projetos que participaram. Com base nos dados coletados,
pode-se confrontar os resultados apresentados na Figura 8, em que há uma maioria evidente



3.3. Resultados 61

Figura 7 – Distribuição dos participantes de acordo com conhecimento sobre acessibilidade na Web
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Fonte: Dados da pesquisa.

de desenvolvedores Web que negligenciam a acessibilidade em seus produtos (websites), com
o conhecimento proporcional indicado pelos participantes acerca da acessibilidade (Figura 7),
em que há uma prevalência de indivíduos com experiência básica ou intermediária. Assim,
é plausível supor que tais informações sugerem que há falta de preocupação, por parte dos
desenvolvedores, com a acessibilidade na Web. Tais dados refletem no cenário brasileiro atual
de websites disponibilizados, em que menos de 1% atendem plenamente aos requisitos de
acessibilidade (MWPT, 2020).

Figura 8 – Distribuição dos participantes de acordo com o desenvolvimento de websites acessíveis
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Fonte: Dados da pesquisa.

Para os participantes que relataram que já tinham desenvolvido algum website acessível
(mesmo que parcialmente), lhes foi solicitado que informassem quais as deficiências que haviam
considerado em seus projetos. Como pode ser visto na Figura 9, a deficiência visual foi a mais
considerada pelos respondentes (86,2%). Supõe-se que o motivo dessa prevalência é devido aos
desafios tecnológicos dos recursos da Web (idiomas, padrões, etc.), os quais mudam rapidamente
e requerem soluções específicas para serem utilizadas concomitantemente com recurso de TA
(tais como leitores de tela, ampliadores de texto, entre outros). Por outro lado, é importante notar
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a preocupação dos participantes com a acessibilidade de seus projetos Web para usuários mais
velhos, pois quase metade deles (48%) reportaram que consideram os problemas associados
ao envelhecimento ao desenvolver um website acessível. O envelhecimento da população é
fenômeno mundial que tem apresentado um rápido crescimento (WHO, 2017), sendo que os
usuários mais velhos apresentam um conjunto de características específicas, as quais devem
ser consideradas no projeto de interfaces e sistemas para minimizar as questões relacionadas às
características do envelhecimento (VINES et al., 2015).

Figura 9 – Deficiências consideradas no desenvolvimento de websites acessíveis
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Fonte: Dados da pesquisa.

Quando os participantes foram questionados sobre seus conhecimentos a respeito dos
principais conjuntos de diretrizes de acessibilidade na Web (W3C, 2008; W3C, 2015a; W3C,
2015b; BRASIL, 2014; W3C, 2017a), verificou-se que a maioria não estava ciente sobre a
existência desses documentos. Ademais, apenas 19,1% dos participantes sabiam utilizar o
documento da WCAG, que é o documento de referência para a criação de conteúdo Web
acessível; enquanto 21% sabiam como usar o documento da WAI-ARIA, que é usado como
referência para o desenvolvimento de RIAs acessíveis. Em relação aos documentos da ATAG
e UAAG, a porcentagem dos indivíduos que sabiam como usá-los era menor. Todavia, esse
resultado não é surpreendente, uma vez que a maioria dos participantes atuam meramente com
a criação de conteúdo Web, ao invés de criar ferramentas ou agentes de usuário (navegadores,
por exemplo). Por fim, apenas 15,1% reportaram estar familiarizados com o e-MAG, que é
um documento brasileiro específico para criação de websites acessíveis, cujas as bases estão
fundamentadas na WCAG. A Figura 10 exibe esses resultados graficamente.

A pesquisa solicitou também que os participantes fornecessem informações sobre os mé-
todos de avaliação de acessibilidade que conheciam ou já haviam utilizado em seus projetos Web.
A validação do código-fonte HTML (60,4%) e CSS (52,2%) foram os métodos mais apontados,
seguidos de inspeção com recursos de TA (43,1%) e teste com usuários com deficiência (38,4%).
Os resultados podem ser vistos na Figura 11. É importante observar que os dois tipos de métodos



3.3. Resultados 63

Figura 10 – Distribuição dos participantes de acordo com o conhecimento sobre as diretrizes de acessibili-
dade na Web
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Fonte: Dados da pesquisa.

mais indicados pelos participantes não são exatamente métodos de avaliação de acessibilidade,
mas verificação de conformidade com os padrões Web. Além disso, também é interessante
ressaltar que a maioria dos participantes não tem conhecimento das ferramentas automáticas
de avaliação de acessibilidade. Esta evidência pode reforçar o conhecimento superficial dos
desenvolvedores sobre as questões relacionadas a acessibilidade na Web, incluindo os diversos
documentos que orientam a criação de websites acessíveis.

Figura 11 – Métodos de avaliação de acessibilidade que os participantes conhecem/utilizam
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Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura 12 ilustra uma visão geral da inclusão de requisitos de acessibilidade nos proje-
tos Web em que os participantes estiveram envolvidos, considerando as percepções pessoais de
cada um. A partir dos dados apresentados na Figura 12, torna-se evidente a falta de prioridade das
empresas em considerar a inclusão de requisitos de acessibilidade em seus produtos (websites).
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A pesquisa revelou que apenas 6,2% dos participantes afirmaram considerar a acessibilidade
em todos os projetos que participam, enquanto 29,5% consideram somente em alguns projetos.
A maioria dos indivíduos (33,2%) respondeu que não há interesse em abordar tais requisitos
em seus projetos de desenvolvimento Web. Assim, presume-se que ainda havia muito desco-
nhecimento sobre o tema de acessibilidade entre os desenvolvedores Web, bem como entre as
empresas em que atuam.

Figura 12 – Opinião dos participantes sobre a inclusão de requisitos de acessibilidade nos projetos Web
desenvolvidos
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Fonte: Dados da pesquisa.

Quando os participantes foram questionados sobre quem deveria ser o profissional
responsável por garantir a acessibilidade dos websites, 74,8% deles indicaram que os Web
designers deveriam ser o principal profissional para projetar um website acessível para usuários
com deficiência, seguido dos desenvolvedores (66,6%) e analista de sistemas/engenheiro (55,2%).
Esses dados podem ser visto na Figura 13. O principal motivo apontado pelo participantes para
escolha destes profissionais (Web designers, desenvolvedores e analistas de sistemas/engenheiros)
é por eles estarem diretamente relacionados ao design e desenvolvimento dos projetos. A seguir,
são transcritos alguns comentários interessantes, os quais enfatizam a escolha em relação aos
profissionais:

“No desenvolvimento do front-end deve se considerar aspectos como contraste das

cores, tamanho da fonte, etc. No back-end deve se considerar o uso correto das tags,

dos metadados e etc. Esses profissionais são responsáveis por isso.”

“Porque em muitos casos (principalmente em empresas/instituições onde não exis-

tem equipes multidisciplinares) esses profissionais já são os responsáveis pela

usabilidade dos produtos desenvolvidos, porém nem sempre a acessibilidade é

considerada.”



3.3. Resultados 65

“Web Designer por projetar o layout e interface do website e o desenvolvedor por

ter a preocupação com as diretrizes de acessibilidade ao codificar o projeto.”

“O Analista deve estar envolvido visto que o processo de elicitação de requisitos

e modelagem de casos de uso deve ter uma especificidade para os usuários com

algum tipo de deficiência. O Desenvolvedor deve também estar envolvido visto que

depende dele a implementação dos artefatos criados pelo analista. O Web designer

também deve estar envolvido visto que algumas particularidades do design podem

surgir a fim de que a ferramenta seja acessível a usuários deficientes.”

Figura 13 – Responsabilidade pela criação de um website acessível
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Fonte: Dados da pesquisa.

Os participantes também foram solicitados a indicar os principais desafios para desenvol-
ver um website acessível. Os resultados sobre este questionamento são mostrados na Figura 14.
Quase dois terços dos participantes (61,4%) reportaram a falta de treinamento como a principal
dificuldade para melhorar a acessibilidade na Web. Ademais, é interessante notar que a falta de
material disponível em português, aparentemente, não era um desafio para os desenvolvedores
brasileiros. Esse fato possivelmente deve-se a maior familiaridade com a língua inglesa no
contexto que estão inseridos, uma vez que grande parte das documentações e manuais estão
disponíveis neste idioma, bem como a facilidade proporcionada atualmente pelos tradutores
online. A partir do gráfico na Figura 14, pode-se ainda constatar que há falta de conscientização
das pessoas envolvidas em projetos Web sobre a relevância do desenvolvimento de websites

acessíveis, e é um desafio que precisa ser superado.

A maioria dos participantes (71,2%) estava ciente de que existem leis para regulamentar
a acessibilidade na Web no Brasil, conforme pode ser visto na Tabela 2. No entanto, quase a
metade dos participantes cientes dessas leis (42%) indicaram que nunca desenvolveram um
website acessível. Esse elevado índice pode ser justificado pela falta de treinamento da equipe,
um dos principais desafios para desenvolvimento de projetos Web acessíveis reportados na
pesquisa.
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Figura 14 – Opinião dos participantes sobre os desafios para criação de websites acessíveis
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Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 2 – Relação entre o conhecimento acerca das leis brasileiras de acessibilidade e o desenvolvimento
de websites acessíveis

Conhecimento sobre as leis brasileiras de acessibilidade Desenv. de websites acessíveis

Sim Parcialmente Não Total

Desconheço 4 24 88 116
Já ouvi falar sobre as leis, mas não sei quais são 9 64 93 166
Conheço algumas das leis e sei de suas implicações 43 51 28 122

Total 56 139 209 404

Fonte: Dados da pesquisa.

3.3.3 Dados sobre a utilização de componentes RIAs

O questionário incluía ainda quatro perguntas específicas que eram relacionadas ao uso
de componentes dinâmicos nos projetos Web. De acordo com os dados mostrados na Tabela 3,
um total de 272 (67,3%) participantes reportaram que já haviam utilizado algum widget na
composição de suas aplicações Web. Além disso, observa-se que a maioria dos participantes,
dos quais fizeram uso de widgets, possuem conhecimentos avançados em desenvolvimento Web,
uma vez que a elaboração de interfaces mais sofisticadas geralmente exige um maior nível de
conhecimento técnico por parte dos desenvolvedores.

Aos participantes que reportaram a utilização de componentes dinâmicos em seus pro-
jetos Web, foi solicitado que informassem quais os tipos de widgets que eram comumente
implementados. Como pode ser visto na Figura 15, o menu drop-down foi o widget com maior
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Tabela 3 – Relação entre a experiência em desenvolvimento Web e o uso de widgets nos projetos desen-
volvidos pelos participantes

Experiência em
desenvolvimento Web

Utilização de widgets

Não Sim Total

Nenhuma 13 0 13
Básica 34 18 52
Intermediária 46 76 122
Avançada 29 116 144
Especialista 11 62 73

Total 132 272 404

Fonte: Dados da pesquisa.

utilização entre os participantes (82,4%), haja vista a importância deste elemento para a maioria
das aplicações Web. De acordo com Nielsen e Pernice (2010), os menus e links são considerados
elementos fundamentais para a navegação Web, sendo que no contexto de navegação local (todas
as páginas que compõem o website), os menus tornam-se o principal elemento utilizado pelos
usuários.

Figura 15 – Widgets utilizados pelos participantes em seus websites
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Fonte: Dados da pesquisa.

Considerando ainda os tipos de widgets implementados pelos participantes, outro ele-
mento amplamente utilizado foi o das janelas modais (80,9%), com um percentual muito próximo
ao uso de menus drop-down. O uso deste tipo de elemento geralmente está relacionado com
a apresentação de mensagens, solicitações de confirmações e preenchimento de formulários,
sem que seja necessário redirecionar o usuário para outra página Web. Entretanto, é importante
ressaltar que o foco e a interação do usuário devem ficar restritos apenas ao conteúdo apresentado
pela janela modal, enquanto esta permanece visível na interface.
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Outro componente muito utilizado pelos desenvolvedores em seus projetos Web foi o
calendar picker (78,7%). A ampla inclusão deste widget pode estar relacionado com a facilidade
de inserção de dados que este proporciona ao usuário, tornando a tarefa mais eficiente por meio
de uma interface no formato de calendário que possibilita a seleção de uma data específica. Tal
possibilidade evita que o usuário insira valores em um formato não reconhecido pela aplicação,
diminuindo a ocorrência de erros. Ademais, todos os demais widgets já foram utilizados por pelo
menos metade dos desenvolvedores, conforme está apresentado na Figura 15.

Em relação à abordagem utilizada pelos participantes para implementar os widgets em
seus projetos Web, pouco mais da metade (53,3%) reportaram que utilizam tanto uma solução
fornecida por terceiros, quanto desenvolvem uma solução própria. Contudo, cabe observar
que apenas 5,9% optaram exclusivamente por desenvolver seus próprios widgets. Esse baixo
percentual pode estar associado com o facilidade de encontrar diversas soluções disponíveis na
Web, as quais apresentam um funcionamento estável e livre de bugs. Além disso, tais soluções
são open-source e acompanhadas de uma documentação completa de como utilizá-las. Esses
dados podem ser vistos na Figura 16.

Figura 16 – Abordagem utilizada pelos participantes para implementação dos widgets
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Fonte: Dados da pesquisa.

Quando os participantes foram questionados sobre a acessibilidade dos widgets que eles
utilizavam, 56,6% deles não sabem se estes elementos são ou não acessíveis, como pode ser visto
na Figura 17. Essa incidência de respostas pode estar relacionada com a falta de conhecimento
sobre as recomendações de acessibilidade, conforme evidenciado anteriormente. Entretanto, 25%
dos participantes afirmaram que as soluções utilizadas por eles são acessíveis, embora não haja a
possibilidade de confrontar essa afirmação pela análise de suas aplicações.

Por fim, em relação aos participantes que afirmaram utilizar widgets acessíveis (25%), é
importante ressaltar que 92,7% deles reportaram que não conhecem nenhum método de avaliação
de acessibilidade. Todavia, apenas 13,2% desses participantes desenvolviam suas próprias
soluções. A alta incidência de respostas positivas (declarando que os widgets eram acessíveis)
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Figura 17 – Opinião dos participantes sobre a acessibilidade dos widgets utilizados
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Fonte: Dados da pesquisa.

pode ser devido a influências recebidas pelos participantes em decorrência da documentação
das soluções de terceiros. Embora as soluções mais conhecidas implementem requisitos de
acessibilidade, sabe-se que elas ainda apresentam muitas barreiras para usuários com deficiência,
conforme destacado na trabalho de Watanabe, Fortes e Dias (2017).

3.4 Considerações finais

A acessibilidade para usuários com deficiência é uma questão social e tecnológica re-
levante. A fim de promover políticas públicas que melhorem o acesso de todos os usuários à
informação disponível na Web, é importante ter ciência sobre o conhecimento que os desenvol-
vedores possuem sobre este tema. Para tanto, foi conduzido um levantamento com a comunidade
de desenvolvimento Web, de modo que o cenário brasileiro pudesse ser identificado. Em linhas
gerais, os resultados indicaram que não houve grandes mudanças ao longo dos anos, uma vez
que o percentual de pessoas que estão realmente conscientes dos problemas de acessibilidade na
Web ainda é baixo.

Na literatura foram reportadas quatro pesquisas que envolvem o conhecimento dos
desenvolvedores Web sobre acessibilidade, as quais estão diretamente relacionadas ao contexto
brasileiro. Embora esses trabalhos tenham apresentado resultados científicos consideráveis entre
2005 e 2012, a diversidade e a quantidade de participantes dificultam a realização de uma análise
comparativa dos resultados com este levantamento. A pesquisa mais próxima foi realizada
por Freire, Russo e Fortes (2008) em 2007, alcançando um total de 613 respostas válidas. Ao
comparar esses resultados com os atuais, pode-se observar a preocupação com o desenvolvimento
de aplicações Web acessíveis apresentou um leve aumento de 15,8% nos últimos 10 anos. Freire,
Russo e Fortes (2008) mencionaram que apenas 19,9% dos participantes reportaram que já
haviam criado um website acessível, enquanto que atualmente esse percentual aumentou para
35,7%.
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De acordo com as informações coletadas neste levantamento, pode-se observar que a
avaliação de acessibilidade é uma atividade pouco frequente. Apesar dos participantes fazerem o
uso considerável de ferramentas para validação de HTML e CSS, poucos deles utilizam métodos
para avaliar os requisitos de acessibilidade de seus projetos Web. Dessa forma, é possível perceber
a preferência dos desenvolvedores por ferramentas rápidas e fáceis para auxiliar na verificação
dos requisitos essenciais de acessibilidade.

Por fim, acredita-se que o principal desafio em direção a uma Web mais acessível é
persuadir as pessoas sobre a importância desse tema. Assim, diante dos dados coletados, é
evidente a necessidade em desmistificar que não existe um aumento do custo ao considerar os
requisitos de acessibilidade nos projetos desenvolvidos, bem como não é necessário limitar a
criatividade da equipe e a busca por interfaces mais sofisticadas. Observa-se também que a falta
de treinamento e a implementação inadequada dos requisitos de acessibilidade são questões
graves que precisam ser abordadas, a fim de melhorar a qualidade das aplicações Web. Além
disso, a elaboração de políticas públicas que auxiliem na promoção da acessibilidade pode ser
fundamental para o aumento da conscientização sobre o tema. Caso contrário, é provável que
os websites continuem a ser desenvolvidos com barreiras de acesso, conforme evidenciado em
MWPT (2020).

Apenas conhecer os princípios e diretrizes que orientam um desenvolvimento acessível
não garante que pessoas com deficiências possam usufruir dos benefícios da Web de maneira
satisfatória e independente, ou seja, sem barreiras de acesso. É importante que os desenvolvedores
também apliquem tal conhecimento nos projetos desenvolvidos e verifiquem se os requisitos de
acessibilidade foram implementados corretamente. A condução de avaliações de acessibilidade
é fundamental se alcançar uma Web acessível a todos. Neste sentido, no próximo capítulo são
apresentadas as principais técnicas de avaliação de acessibilidade na Web, bem como as pesquisas
empenhadas em promover um processo de avaliação automatizado, considerando a natureza das
aplicações Web dinâmicas e suas especificidades relacionadas aos requisitos de acessibilidade.
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CAPÍTULO

4
TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE

ACESSIBILIDADE NA WEB

A avaliação da acessibilidade na Web visa verificar o quão bem as pessoas com defici-
ência podem interagir com o conteúdo disponível na Web (ABOU-ZAHRA, 2008). Assim, é
importante que durante o processo de desenvolvimento sejam conduzidas avaliações regulares
para certificar que os requisitos de acessibilidade estão sendo atendidos. A realização de ava-
liações de acessibilidade possibilita que os desenvolvedores reflitam sobre o que os usuários
necessitam e quais os problemas que experimentam, auxiliando na correção de problemas as-
sociados à qualidade de uso de um sistema, antes que o mesmo seja inserido no cotidiano dos
usuários (BARBOSA; SILVA, 2011). Para tanto, recomenda-se que um sistema interativo seja
avaliado por meio de diferentes perspectivas, principalmente sob o ponto de vista de quem o
concebe, de quem o constrói e de quem o utiliza.

Nesse sentindo, uma das principais atividades para melhorar a acessibilidade de websites

é a utilização de métodos que revelem problemas e barreiras de acessibilidade para que possam
ser resolvidos durante o desenvolvimento. De acordo com Abou-Zahra (2008), as técnicas de
avaliação de acessibilidade podem ser combinadas em três tipos básicos: (i) inspeções manuais,
que são conduzidos por avaliadores novatos ou experientes; (ii) testes com usuários, que incluem
a participação de usuários reais do sistema , e; (iii) testes automáticos, os quais são executados
por ferramentas de software. Esses tipos de testes podem ser combinados em um processo de
avaliação, dependendo do propósito e contexto do website em desenvolvimento.

4.1 Inspeções manuais

A inspeção manual é um método de avaliação analítico que tem função essencial no pro-
cesso de avaliação de websites (BRAJNIK, 2008). Fundamenta-se em pareceres emitidos pelos
avaliadores, os quais incluem os modos de falha (sob a perspectiva dos pontos de acessibilidade
violados), com os respectivos defeitos e possíveis soluções (BRAJNIK; YESILADA; HARPER,
2011). Para a execução da inspeção, utiliza-se um conjunto de recomendações de acessibilidade
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para verificar se uma aplicação Web está em conformidade com esses critérios (ABOU-ZAHRA,
2008; BRAJNIK; YESILADA; HARPER, 2011). O conjunto de recomendações escolhido para
a avaliação pode incluir padrões definidos por órgãos internacionais (como a WCAG e WAI-
ARIA, publicadas pelo W3C), recomendações nacionais (como o eMAG no Brasil), entre outros,
conforme o contexto e propósito que foram definidos inicialmente. Contudo, Brajnik (2008)
ressalta que a escolha desse conjunto pode afetar a qualidade da avaliação.

O nível de experiência do avaliador pode variar de acordo com a natureza da avaliação,
bem como das ferramentas utilizadas como suporte ao avaliador para execução do teste (ABOU-
ZAHRA, 2008). Em outras palavras, algumas avaliações podem ser realizadas por avaliadores
novatos, enquanto outras necessitam ser conduzidas por avaliadores experientes que possuam
um conhecimento técnico sobre o assunto. Ademais, alguns testes podem ser realizados por
avaliadores que conhecem apenas os princípios básicos de acessibilidade, enquanto outros podem
exigir significativamente mais conhecimento sobre o domínio.

Abou-Zahra (2008) classifica as inspeções manuais em: verificações não-técnicas, as
quais podem ser realizadas por avaliadores inexperientes ou novatos; verificações técnicas, que
geralmente são realizadas por desenvolvedores Web com habilidades técnicas e conhecimen-
tos básicos sobre acessibilidade, e; verificações por especialistas, as quais são realizadas por
avaliadores que têm conhecimento de como as pessoas com deficiência usam a Web, podendo
identificar problemas relacionados à interação dos usuários. Vale ressaltar que a capacidade dos
avaliadores em utilizar e compreender o conjunto de diretrizes é um aspecto essencial neste tipo
avaliação, uma vez que o nível de conhecimento dos avaliadores tem um impacto significativo
sobre os resultados (BRAJNIK, 2008; BRAJNIK; YESILADA; HARPER, 2010; YESILADA;
BRAJNIK; HARPER, 2009). Por fim, a avaliação por meio de métodos de inspeção é de grande
importância para verificar pontos que as ferramentas automáticas são incapazes de analisar por
completo, além de verificar a ocorrência de falsos positivos ou falsos negativos.

Vale destacar ainda que o processo de desenvolvimento de RIAs é bastante especializado,
possibilitando uma grande variedade de recursos que podem ser explorados nas diversas formas
de interação da Web 2.0. A adição dos atributos da especificação WAI-ARIA nos elementos
da página Web não implica em alterações visuais. Assim, testar RIAs por meio de inspeções
manuais pode ser frustrante e demasiadamente oneroso para os avaliadores.

O uso de um ou mais recursos de TA que tenham dependência da marcação WAI-ARIA
para apresentar o conteúdo de uma RIA pode ser utilizado para verificar sua acessibilidade. Os
sistemas operacionais atualmente oferecem, em sua maioria, um leitor de tela nativo, porém
existem outras alternativas gratuitas, como por exemplo, o NVDA1. Ademais, existem diversas
soluções comerciais de leitores de tela que oferecem versões limitadas, mas gratuitas para testes,
como o JAWS2.

1 <http://www.nvaccess.org>
2 <http://www.freedomscientific.com/Products/software/JAWS>

http://www.nvaccess.org
http://www.freedomscientific.com/Products/software/JAWS
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O uso de leitores de tela, no entanto, pode ser lento a princípio e cansativo a longo
prazo. Em geral, os leitores de tela oferecem um recurso para habilitar a saída textual dos texto
que seria pronunciado pelo sintetizador de voz, tornando-se possível analisar o conteúdo sem a
necessidade de ficar ouvindo a leitura repetidas vezes. Por exemplo, no NVDA, basta selecionar
o menu Ferramentas e depois habilitar a opção Exibidor de fala. Outra estratégia é utilizar um
software para emulação de leitores de tela, como Fangs3, disponível para o navegador Mozilla
Firefox.

Cabe ressaltar que, antes de verificar se os recursos de TA estão apresentando o seu con-
teúdo corretamente, é altamente recomendada a verificação se o código-fonte atende aos padrões
de linguagem de marcação, folhas de estilo e scripts. A WAI-ARIA proporciona orientações ge-
rais que auxiliam na implementação acessível de RIAs, mas se mostra desprovida de formas para
se garantir o cumprimento de suas especificações de implementação tecnológica (WATANABE,
2014). Portanto, o desenvolvedor deve ser responsável pela condução de inspeções manuais para
avaliação da acessibilidade das aplicações em conformidade com as recomendações gerais de
acessibilidade, incluindo a especificação WAI-ARIA.

Em suma, os métodos de inspeção corroboram na identificação de possíveis problemas
de acessibilidade de cunho mais técnico, uma vez que são fortemente baseado em critérios
definido por diretrizes gerais. Embora esses métodos sejam um bom ponto de partida para
corrigir potenciais problemas de acessibilidade em aplicações Web, é importante também a
condução de testes com usuários com deficiência (FREIRE; LARA; FORTES, 2013). Envolver
pessoas com deficiências durante uma avaliação corrobora efetivamente para detectar diversos
problemas que não são encontrados apenas utilizando outros métodos de avaliação, possibilitando
a implementação de soluções de acessibilidade mais efetivas (ABOU-ZAHRA, 2008; FREIRE;
LARA; FORTES, 2013).

4.2 Testes com usuários

Os testes com usuários se concentram nos usuários finais, investigando o quão bem as
soluções técnicas atendem as necessidades desses indivíduos em um contexto específico de
uso (ABOU-ZAHRA, 2008). Para tanto, esse método de avaliação deve envolver um conjunto
representativo de usuários com deficiência, os quais são convidados, individualmente, a executar
as tarefas definidas para o teste, enquanto os avaliadores observam o comportamento desses
usuários (BRAJNIK, 2008). No final, a partir das gravações de áudio e vídeo, bem como das
anotações feitas pelos avaliadores durante a execução do teste, gera-se uma lista dos problemas
encontrados pelos usuários, em que pode-se atribuir níveis de gravidade de acordo com cada
problema (BRAJNIK; YESILADA; HARPER, 2011).

Durante a realização de testes com usuários, na maioria das vezes, utiliza-se do protocolo

3 <http://www.standards-schmandards.com/projects/fangs/>

http://www.standards-schmandards.com/projects/fangs/
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think aloud4 (pensar em voz alta), técnica na qual o avaliador solicita ao usuário que verbalize
tudo que pensa enquanto interage com o sistema (LEWIS, 1982; NIELSEN, 1993; RUBIN;
CHISNELL, 2008). Além disso, os testes devem ser cuidadosamente definidos a fim de garantir
eficácia à avaliação (BRAJNIK, 2008; ABOU-ZAHRA, 2008; FREIRE; LARA; FORTES, 2013),
evitando que haja influência do avaliador sobre a detecção e classificação dos problemas. Por
fim, é importante que os usuários façam uso de recursos de TA que eles já conhecem (BRAJNIK,
2008), a fim de evitar um possível viés e problemas decorrentes da falta de habilidade dos
participantes com o equipamento (ABOU-ZAHRA, 2008).

O teste com usuários é considerado um método de avaliação essencial para fornecer
evidências sobre a acessibilidade (ou a falta delas) de uma aplicação Web, quando utilizada pelo
público-alvo para o qual foi projetada (PETRIE; BEVAN, 2009). Entretanto, a tarefa de avaliar
todas as páginas Web que compõem um determinado website com diferentes tipos de usuários
não é trivial. Ao considerar os usuários com deficiências, aumenta-se ainda mais a complexidade
para utilização deste tipo de teste, haja vista a dificuldade em se recrutar usuários com tipos
específicos de deficiência (FREIRE, 2012).

4.3 Testes automáticos
Uma das formas consideradas mais simples de se realizar a avaliação de acessibilidade de

uma aplicação Web é por meio de ferramentas de avaliação automática. Os testes automáticos são
executados sem a necessidade de intervenção humana no processo de avaliação (ABOU-ZAHRA,
2008), haja vista a utilização de uma ferramenta automática para verificar a conformidade de uma
página Web com as um determinado conjunto de recomendações de acessibilidade (BRAJNIK;
YESILADA; HARPER, 2011). Dessa forma, estes testes podem ser executados periodicamente
em grandes quantidades de páginas da Web, sem que tenha um aumento considerável de recursos
no processo de desenvolvimento.

Por serem sistemáticas e rápidas, as ferramentas automáticas tornam o processo de
avaliação de acessibilidade menos demorado, mais eficiente e produtivo, uma vez que possibilita
a redução de custos, facilita o processo para avaliadores com pouca experiência, entre outras
vantagens (IVORY, 2003; BRAJNIK, 2008; HASSANZADEH; NAVIDI, 2010). Apesar dos
testes automáticos serem uma opção importante no portfólio de um avaliador, este tipo de
avaliação pode não descobrir todos os problemas de acessibilidade (KELLY et al., 2005), visto
que as ferramentas consideram apenas os elementos que estão codificados na página Web.
Assim, é importante a utilização de métodos adicionais, como a inspeção manual, por parte dos
avaliadores para complementar os resultados, uma vez que ferramentas automáticas não são
capazes de verificar certos aspectos visuais, como por exemplo, avaliar se as alternativas de
texto fornecem a informação equivalente como a que está representada pela imagem (BRAJNIK,
2008; ABOU-ZAHRA, 2008).
4 <https://www.nngroup.com/reports/how-to-conduct-usability-studies-accessibility/>

https://www.nngroup.com/reports/how-to-conduct-usability-studies-accessibility/


4.3. Testes automáticos 75

Atualmente, existem diversas ferramentas automáticas para avaliação de acessibilidade,
conforme listadas pelo W3C5, as quais realizam avaliações sobre a conformidade dos websites

com as principais diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Alguns exemplos de
ferramentas que automatizam o processo de avaliação de cessibilidade das aplicações Web são:
AChecker6, WAVE7, Taw8, a TotalValidator9 e ASES 10 (desenvolvida no Brasil). É importante
mencionar que todas essas ferramentas são disponibilizadas online, acessíveis a partir de nave-
gadores e que processam as avaliações de páginas Web, tanto com base no endereço (URL) da
página, quanto pelo código-fonte fornecido diretamente pelo formulário de entrada de dados.

Em geral, pode-se diferenciar os seguintes tipos de testes automatizados (ABOU-
ZAHRA, 2008):

∙ Verificações sintáticas – analisam a estrutura sintática do conteúdo disponível na página
Web. Embora essa abordagem de verificação de sintaxe seja confiável e simples de ser
executada, ela aborda apenas um subconjunto restrito dos problemas relacionados a
questões de sintaxe;

∙ Verificações heurísticas – examinam algumas das semânticas no conteúdo Web, cobrindo
uma gama mais ampla de requisitos de acessibilidade. Entretanto, essas verificações são
consideradas menos confiáveis e, geralmente, servem apenas como avisos para avaliadores
humanos, que precisam validar e confirmar os potenciais problemas de acessibilidade que
foram identificados;

∙ Verificações indicativas – utilizam métricas estatísticas e técnicas de perfil para estimar
o desempenho de aplicações Web. Apesar dessas verificações serem demasiadamente
imprecisas para uma avaliação detalhada do conteúdo Web, elas são úteis para pesquisas
em larga escala, por exemplo, para monitorar a evolução geral no setor público de um país.

Embora a maioria das ferramentas automáticas atuais possam auxiliar na avaliação
de acessibilidade de um website, elas verificam apenas o conteúdo estático da página Web,
sem considerar a possibilidade de uma estrutura dinâmica construída em tempo de execução,
como o que acontece em RIAs. Assim, muitas ferramentas ainda são incapazes de analisar
qualquer funcionalidade implementada no lado do cliente de uma aplicação Web (GIBSON,
2007; VELASCO et al., 2008). Consequentemente, já existem pesquisas sobre estratégias de
avaliação automática em RIA, conforme será discutido a seguir (Seção 4.4).

5 <https://www.w3.org/WAI/ER/tools/>
6 <http://achecker.ca>
7 <https://wave.webaim.org/>
8 <http://www.tawdis.net>
9 <https://www.totalvalidator.com/>
10 <https://asesweb.governoeletronico.gov.br/>

https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
http://achecker.ca
https://wave.webaim.org/
http://www.tawdis.net
https://www.totalvalidator.com/
https://asesweb.governoeletronico.gov.br/
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4.4 Avaliação automática de acessibilidade em RIA

Segundo o relatório divulgado em abril/2021 pela SecuritySpace11, cerca de 44.19%
dos websites são implementados utilizando JavaScript. Entretanto, o desenvolvimento dessas
aplicações, quando não são consideradas as questões de acessibilidade, afeta dramaticamente
a capacidade das pessoas com deficiência acessarem o conteúdo da Web (STEEN-HANSEN;
FAGERNES, 2015). As aplicações de interfaces gráficas mais antigas utilizavam APIs de
acessibilidade próprias que interoperavam com recursos de TA, a fim de solucionar ou reduzir
minimamente os diversos problemas de acesso e utilização dessas aplicações. Contudo, as
implementações atuais de RIAs, que utilizam puramente DHTML12, não suportam a utilização
de tais APIs. Para tanto, o W3C tem trabalhado na implementação de recomendações para
desenvolvimento de RIAs acessíveis por meio da especificação WAI-ARIA.

Assim, no contexto de desenvolvimento, é importante que sejam utilizadas abordagens
para avaliar se as aplicações Web estão em conformidade com as recomendações de acessibili-
dade, a fim de possibilitar a redução de eventuais barreiras que impedem a interação dos usuários,
especialmente àqueles que possuem alguma deficiência ou limitação temporária (W3C, 2005).
Conforme discutido nas seções anteriores, a avaliação de acessibilidade das aplicações Web
pode ser conduzida por inspeções manuais, testes com usuários e por ferramentas automáticas
(ABOU-ZAHRA, 2008; BRAJNIK, 2008), as quais se complementam entre si.

A interação com as aplicações Web dinâmicas pode envolver diversos problemas de
acessibilidade, os quais são ocasionados principalmente pela falta de implementação dos requisi-
tos da especificação WAI-ARIA de forma consistente (MELNYK et al., 2015). Além disso, o
aumento de complexidade das interfaces e interações implementadas em RIA requer o uso de
ferramentas automáticas de avaliação mais elaboradas, uma vez que a maioria das ferramentas
atuais avaliam apenas a conformidade com a WCAG em aplicações estáticas (GIBSON, 2007;
VELASCO et al., 2008). Segundo Doush et al. (2013), a principal falha das ferramentas exis-
tentes, quando utilizadas para avaliar a acessibilidade de RIAs, é a incapacidade de verificar se
os elementos dinâmicos estão em conformidade com a especificação WAI-ARIA. Dessa forma,
tais ferramentas podem produzir resultados incompatíveis com a realidade das aplicações Web
avaliadas. Ainda, segundo a própria especificação WAI-ARIA (W3C, 2017a), a acessibilidade do
conteúdo dinâmico presente nas interfaces RIAs não pode ser confirmada apenas por verificações
estáticas (forma padrão de verificação da maioria das ferramentas atuais). Deve-se, portanto,
testar o acesso as aplicações Web independente do dispositivo, além de verificar o acesso da API
de acessibilidade a todo o conteúdo e alterações durante a interação do usuário.

11 <http://www.securityspace.com/s_survey/data/man.202103/techpen.html>
12 Dynamic HTML, ou DHTML, é a união das tecnologias: HTML, JavaScript e uma linguagem de

apresentação, como folhas de estilo, aliada a um DOM, para permitir que uma página Web seja
modificada dinamicamente na própria máquina cliente, sem necessidade de novos acessos ao servidor
Web.

http://www.securityspace.com/s_survey/data/man.202103/techpen.html
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Para avaliar adequadamente RIAs, as ferramentas devem ser capazes de gerar e executar
diferentes sequências de eventos para derivar diferentes estados dinâmicos da aplicação, de
modo que todas as possíveis interações dos usuários finais possam ser avaliadas. Além disso, é
essencial que os elementos dinâmicos presentes na página Web sejam identificados e classificados
corretamente, de modo que seja possível avaliar os requisitos de acessibilidade que são específicos
para cada tipo de widget. Portanto, tendo em vista a dificuldade em desenvolver mecanismos
capazes de identificar, classificar e avaliar automaticamente a acessibilidade de RIAs, diversos
trabalhos têm discutido essa problemática, propondo diferentes soluções.

A seguir, são descritos nove trabalhos encontrados na literatura, que foram estudados por
apresentarem estratégias para avaliação automática de acessibilidade de RIAs.

(1.) Tateishi et al. (2007)

O desenvolvimento de componentes, que integram a interface de páginas Web dinâmicas,
requer que os desenvolvedores implementem eventos de interação que sigam os padrões de
acessibilidade. Todavia, é necessário que as aplicações sejam avaliadas, a fim de verificar a
ocorrência de possíveis problemas de acessibilidade, ocasionados pela uso equivocado dos
padrões Web. Um dos métodos para verificação dos requisitos de acessibilidade é a validação do
documento HTML em relação a esses padrões, porém essa metodologia é insuficiente em RIAs,
uma vez que a estrutura DOM é modificada sempre que uma interação ocorre.

Nesse sentido, Tateishi et al. (2007) propuseram uma nova estratégia para avaliar se um
determinado widget apresenta um comportamento de acordo com os padrões de acessibilidade.
Essa técnica baseia-se na análise do código estático JavaScript, inferindo as possíveis mudanças
de estado que podem ocorrer na estrutura DOM. Para tanto, é elaborado um conjunto de regras
para cada widget, as quais mapeiam as mudanças de valor das propriedades com base na
especificação WAI-ARIA. Esse conjunto de regras é descrito por meio de um diagrama de
transição de estados que representa como os estados de acessibilidade sofrem alterações. Assim,
esse diagrama deve reproduzir o comportamento acessível de uma dada implementação do widget

na linguagem JavaScript.

Após definido o conjunto de regras para cada widget, devem ser executadas duas etapas de
análise do código JavaScript estático, antes do processo de verificação de acessibilidade: o corte
dinâmico, responsável por filtrar os comandos JavaScript que não causam alterações nos atributos
da estrutura do DOM, e; a análise da estrutura DOM, que compara se o comportamento de
uma instância DOM é equivalente as regras estabelecidas no diagrama de estados. Por fim, no
processo de verificação de acessibilidade, primeiramente extrai-se um widget e todos os seus
eventos associados. Em seguida, verifica-se se o widget sempre satisfaz o esquema de transições
e estados que foi definido de acordo com a especificação WAI-ARIA.

Na abordagem proposta por Tateishi et al. (2007), toda a análise é executada no código-
fonte estático da aplicação Web, considerando cada um dos widgets individualmente. Contudo,
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observa-se que, nessa estratégia de avaliação de acessibilidade, as mudanças que podem ocorrer
em outros locais da página Web são desconsideradas no processo, uma vez que a avaliação
considera apenas funções que respondem a eventos de um widget isolado. Portanto, outras
funções que podem interferir no comportamento da aplicação Web como um todo não são
avaliadas.

(2.) Fernandes, Lopes e Carriço (2011)

Nos últimos anos, uma das tendências mais importantes no desenvolvimento Web foi
o surgimento de websites cada vez mais dinâmicos e interativos. Nessas aplicações Web, o
código-fonte original da página (ou seja, seu conteúdo estático) pode divergir significativamente
daquilo que realmente é renderizado pelo navegador (isto é, o conteúdo dinâmico), haja vista a
grande utilização de linguagens de scripts, juntamente com o uso de mecanismos de comunicação
assíncronos obtidos por AJAX. Assim, é possível criar uma página estática perfeitamente acessí-
vel e modificá-la por meio de algum script tornando-a completamente inacessível. Fernandes,
Lopes e Carriço (2011) destacaram essas diferenças ao realizar avaliações de acessibilidade em
aplicações Web, utilizando a análise de conteúdo HTML estático e a análise da estrutura DOM
renderizada.

Em sua pesquisa, Fernandes, Lopes e Carriço (2011) descreveram duas formas diferentes
de conduzir avaliações de acessibilidade: a avaliação realizada em ambientes por meio de linha
de comando, na qual é considerado apenas o código HTML que é advindo da requisição feita ao
servidor, e; a avaliação realizada diretamente no navegador, em que as mudança realizadas na
estrutura DOM renderizada em tempo de execução são consideradas para análise. Nesse contexto,
os autores conduziram um experimento com 82 websites mais populares, a fim de avaliar a
acessibilidade desses websites em conformidade com a WCAG 2.0, tanto por uma ferramenta de
ambiente de linha de comando quanto por uma ferramenta executada no navegador. O estudo
revelou que existem diferenças profundas entre a estrutura DOM em ambos os ambientes. Isso se
reflete não apenas na quantidade adicional de elementos HTML, mas também na taxa de falsos
negativos e falsos positivos, os quais produziram resultados de avaliação distintos.

No estudo realizado, a avaliação em linha de comando apresentou 67% falsos negativos
e 13% de falsos positivos em comparação com os resultados gerados pela avaliação realizada no
navegador. Assim, Fernandes, Lopes e Carriço (2011) destacam que a utilização de ferramentas
de linha de comando podem não revelar todos os possíveis problemas de acessibilidade, uma
vez que o conteúdo avaliado não condiz com o conteúdo que os usuários finais de fato acessam.
Em virtude disso, os pesquisadores sugerem que sejam utilizados ambientes de avaliação no
navegador, a fim de que haja maior proximidade com o ambiente de uso real, bem como do
conteúdo que os usuários finais irão interagir.

Esse estudo é um dos primeiros passos em direção a evidenciar a necessidade de con-
siderar outras abordagens para avaliação de RIAs. No entanto, é importante observar que os
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resultados desse estudo estão relacionados apenas aos critérios de acessibilidade da WCAG 2.0.
Além disso, a avaliação foi conduzida apenas com a página Web renderizada, sem considerar as
interações plausíveis de serem executadas pelos usuários finais em tempo de execução, as quais
podem causar diversas modificações na estrutura original que foi avaliada.

(3.) Watanabe, Fortes e Dias (2012)

A falta de acessibilidade em aplicações Web causa barreiras de interação para os usuários
com deficiência. Assim, as ferramentas de avaliação automática de acessibilidade devem conside-
rar a perspectiva dos usuários finais ao analisar o sistema, uma vez que eles são responsáveis pela
determinação final de qualidade de uma aplicação em termos de acessibilidade. Nesse contexto,
Watanabe, Fortes e Dias (2012) propuseram o desenvolvimento de uma estratégia de avaliação
automática para RIA, a qual usa testes de aceitação para analisar os requisitos de acessibilidade.

A proposta consistiu em implementar um conjunto de testes de aceitação que simulam
a navegação por teclado em aplicações Web. As ações que integram esses testes têm como
finalidade testar a interface de acordo com o modelo de interação dos usuários de recursos de
TA, realizando estratégias de navegação básicas (tabulação e teclas de seta) em RIA. Assim, os
cenários de testes de aceitação implementados fornecem uma análise da acessibilidade sobre
todas as camadas do software, desde do lado do servidor até as implementações do lado do cliente
(JavaScript e elementos DOM gerados dinamicamente). Para tanto, os cenários de teste são
executados automaticamente, e quando as novas funcionalidades estão adequadas aos resultados
dos testes, elas são consideradas aptas a serem integradas ao projeto Web em desenvolvimento.

A fim de avaliar a abordagem com base em testes de aceitação, Watanabe, Fortes e Dias
(2012) conduziram um estudo de caso para comparar a diferença entre os problemas reportados
por meio da abordagem proposta e as ferramentas de avaliação automática do código HTML
estático. A hipótese inicial do estudo de caso foi que os testes de aceitação poderiam analisar
os requisitos de acessibilidade que as ferramentas de avaliação são incapazes de avaliar, visto
vez que os testes de aceitação podem avaliar também o conteúdo dinâmico gerado a partir da
interação dos usuários nas páginas da Web.

Os resultados do estudo de caso mostraram que as ferramentas de avaliação de conteúdo
estático apresentam maior número de asserções (problemas de acessibilidade) erradas em com-
paração com os testes de aceitação. No entanto, é importante destacar que os testes de aceitação
também exigem maior esforço para sua execução. Por outro lado, considerando o processo de
desenvolvimento Web que utiliza práticas de Integração Contínua, a elaboração de casos de teste
de aceitação é uma atividade inerente ao processo e a inclusão de casos de teste específicos para
o contexto de acessibilidade teriam baixo impacto nos custos gerais dessa atividade.

Por fim, vale notar que os testes de aceitação implementados nesse estudo são especifica-
mente para cenários de uso que envolvem a navegação Tab (execução dos testes de aceitação
buscam por elementos interativos e tenta ativá-los). Portanto, as métricas do estudo de caso
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consideraram apenas os relatórios de acessibilidade relacionados com requisitos de navegação
do usuário e a acessibilidade por meio do teclado. Assim, a abordagem não avalia todas as
possibilidades de cenários de interação para usuários de recursos de TA. Além disso, a solução
proposta não é capaz de ser escalável como para qualquer conjunto de aplicações Web, haja vista
a necessidade de elaboração prévia de casos de teste específicos para serem executados com
cada funcionalidade da aplicação.

(4.) Doush et al. (2013)

Com o surgimento da Web 2.0, os websites passaram a ter uma interface mais sofisticada
e, consequentemente, usam códigos-fonte mais complexos. O aumento dessa complexidade
requer o uso de ferramentas de testes automáticos mais robustas para verificar a acessibilidade
dos diferentes elementos presentes interface do usuário. Além disso, é necessário o desenvol-
vimento de novas ferramentas, as quais possibilitem a verificação de conformidade de RIAs
com a especificação WAI-ARIA. Nesse sentido, Doush et al. (2013) descrevem um framework

conceitual para avaliar automaticamente a acessibilidade de RIAs. Na Figura 18 é esquematizado
esse framework com os diferentes componentes que o compõem. Seu objetivo é analisar a
acessibilidade, apesar das características de RIAs, em especial relativas à mudança dinâmica da
estrutura dos conteúdos. Os componentes que compõem o framework conceitual são:

∙ Controlador de eventos de RIA – identifica os elementos da aplicação Web que res-
pondem a interações do usuário, elaborando uma lista desses elementos e seus eventos
correspondentes;

∙ Robô Web – simula a interação do usuário com elementos de RIA de acordo com a lista
de eventos especificada pelo controlador de eventos RIA;

∙ Especificação WAI-ARIA – descreve um conjunto de regras de acessibilidade da especi-
ficação WAI-ARIA que devem ser testadas para cada elemento específico;

∙ Avaliador – composto por quatro sub-componentes:

– DOM parser – permite o acesso e análise dos elementos da estrutura DOM;

– Classificador de elementos – classifica os elementos extraídos do DOM parser

em elementos utilizados para identificar a estrutura semântica, elementos utilizados
para marcar partes da página Web como um conteúdo com atualizações periódicas,
elementos que precisam implementar interações por teclado e elementos que agregam
múltiplos elementos interativos que representam uma única widget;

– Testes da especificação WAI-ARIA – verificam se todos os elementos clicáveis de
uma RIA podem receber foco por teclado, de acordo com a propriedade role desses
elementos;

– Ontologia da WAI-ARIA – representação em Resource Definition Framework

(RDF) de todos os papéis, estados e propriedades que um elemento deve ter de
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acordo com a especificação WAI-ARIA. Essa ontologia irá fornecer a semântica dos
widgets, suas estruturas e comportamentos.

∙ Adaptador de resultados – gera relatórios em diferentes formatos, contendo os possíveis
problemas de acessibilidade que foram identificados.

Figura 18 – Framework conceitual para avaliação de acessibilidade em RIA
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Fonte: Adaptada de Doush et al. (2013).

Embora um cenário hipotético de uso do framework tenha sido apresentado, cabe ressaltar
que não houve uma validação experimental da proposta, uma vez que nenhuma ferramenta
foi desenvolvida para o estudo. O cenário discutido pelos autores serviu apenas como prova
de conceito no âmbito da avaliação automática de acessibilidade, considerando os requisitos
descritos na especificação WAI-ARIA. Por fim, a proposta dos componentes, os quais integram
o framework, encontra-se em um nível de abstração muito elevado. Tal fato deixa margens para
questionamentos sobre a viabilidade tecnológica para implementar uma ferramenta de avaliação
que considere os conceitos desse framewok.

(5.) Fernandes et al. (2013)

Fernandes et al. (2013) estenderam o framework proposto em Fernandes, Lopes e Carriço
(2011), a fim de incluir o processo de simulação das interações que os usuários podem realizar
nas páginas Web. A inclusão desse processo é fundamental para avaliação de acessibilidade
em RIAs, uma vez que essas aplicações implementam diversas funções que, em respostas às
interações dos usuários, alteram a estrutura DOM original. Portanto, a nova abordagem permite
gerar múltiplos estados diferentes da estrutura DOM, possibilitando uma análise mais completa
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e aprofundada da acessibilidade das aplicações Web dinâmicas. A arquitetura do framework,
denominado QualWeb Evaluator, é composto por três módulos principais e pode ser vista na
Figura 19.

Figura 19 – Arquitetura do framewok QualWeb Evaluator
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Fonte: Adaptada de Fernandes et al. (2013).

Com a finalidade de verificar se o framewok proposto apresenta melhores resultados
no processo de avaliação de acessibilidade, Fernandes et al. (2013) realizaram um estudo
comparativo da acessibilidade de RIAs, sob as diferentes perspectivas: (1) com o código-fonte
original sem nenhum processamento pelo navegador; (2) após código-fonte ser processado
do navegador, e; (3) considerando todas as interações do usuário, simuladas pelo framework

proposto. Para tanto, utilizou-se uma amostra de 10.000 websites, dos quais mais de 8.000
incluíam algum tipo de alteração ocasionada por interações dos usuários.

Os resultados deixam evidente que a quantidade de problemas de acessibilidade em
RIAs aumenta consideravelmente ao se considerar todas as possíveis alterações, as quais são
advindas das interações dos usuários com o conteúdo disponível. Esses resultados mostram
que as avaliações de RIAs, sem considerar seus componentes dinâmicos, podem fornecer uma
percepção equivocada de sua acessibilidade, uma vez que os problemas de acessibilidade para
esses componentes são ignorados.

Este trabalho destacou a importância em considerar toda atualização e alteração na
estrutura DOM ao avaliar a acessibilidade de RIAs, de modo que seja possível verificar se
nenhuma barreira de acessibilidade foi inserida na página Web. Entretanto, cabe ressaltar que,
apesar do trabalho abordar a avaliação automática de requisitos de acessibilidade em RIA, a
abordagem descrita considera apenas os critérios de acessibilidade da WCAG 2.0. Além disso,
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os estados avaliados da estrutura DOM foram gerados a partir apenas da simulação de eventos
do tipo click em elementos clicáveis da página Web.

(6.) Schiavone e Paternò (2015)

Schiavone e Paternò (2015) propuseram uma abordagem em direção a avaliação de
acessibilidade de páginas Web com conteúdo dinâmico, denominada MAUVE – Multiguideline

Accessibility and Usability Validaton Environment. Para tanto, essa abordagem inclui, além dos
meios tradicionais de avaliação automática para websites estáticos, o uso de um plugin acoplado
ao navegador, o qual é capaz de extrair o DOM da página a ser avaliada. Por meio dessa extração
espera-se capturar o conteúdo gerado dinamicamente em tempo de execução da aplicação.

Além disso, a solução proposta por Schiavone e Paternò (2015) possibilita que o con-
junto de diretrizes possa ser extensível, sem a necessidade de mudanças na implementação da
ferramenta. Essa característica é possível por utilizar uma linguagem abstrata de alto nível para
definição de qualquer conjunto de diretrizes. Assim, as avaliações são conduzidas por meio do
interpretador da linguagem acoplado à ferramenta capaz de verificar se as páginas Web estão em
conformidade com o conjunto de diretrizes selecionado. Na Figura 20 pode ser vista a estrutura
da abordagem, a qual é composta por cinco módulos principais: MauveEngine, LWGDManager,
Commons, PreProcessor e ReportManager.

Figura 20 – Estrutura da abordagem MAUVE
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Fonte: Adaptada de Schiavone e Paternò (2015).

Com a finalidade de avaliar a abordagem proposta, Schiavone e Paternò selecionaram um
conjunto de doze websites de marcas comerciais de renome mundial, as quais evolvem diferentes
categorias de negócios. Para cada um dos websites, além da página inicial, foram selecionadas
três páginas adicionais que incluíssem: formulários, tabelas ou conteúdo geral. Para fins de
comparação dos resultados da avaliação de acessibilidade com a ferramenta TotalValidator,
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utilizou-se a WCAG 2.0 com o nível de conformidade AA como parâmetro. Por fim, cada
página Web foi verificada automaticamente por ambas as abordagens (MAUVE e ferramenta
TotalValidator) e inspeções manuais por especialistas, de modo que fosse possível determinar
eventuais falsos positivos ou falsos negativos.

Os resultados obtidos, a partir da avaliação inicial, indicam uma boa capacidade de análise
e precisão da abordagem MAUVE em verificar a conformidade das páginas Web estáticas com a
WCAG 2.0. Entretanto, a abordagem ainda apresenta imperfeições no processo de verificação
de acessibilidade, embora a ocorrência de falsos negativos tenha diminuído consideravelmente.
No que diz respeito à avaliação de páginas Web dinâmicas, um subconjunto de 15 páginas Web
foi extraído randomicamente e avaliado por meio do plugin. Nessa etapa de avaliação, cerca de
metade das páginas Web analisadas não apresentaram diferenças no código HTML analisado em
contraste com as páginas Web. De modo geral, o plugin foi capaz de detectar cerca de 12,6%
mais erros de acessibilidade do que a validação realizada usando a interface da Web.

Contudo, cabe ressaltar que apesar da abordagem apresentar uma proposta genérica
para avaliação de acessibilidade, o estudo foi conduzido considerando apenas os critérios de
acessibilidade da WCAG 2.0. Além disso, a avaliação de acessibilidade das páginas Web com
conteúdo dinâmico foi realizada sem considerar as diversas interações dos usuários e como essas
interações podem influenciar na estrutura DOM. Por fim, a avaliação não considera também os
requisitos de acessibilidade estabelecidos na especificação WAI-ARIA. Essa limitação pode ter
sido ocasionada devido a falta de conversão desse conjunto de diretrizes na linguagem utilizada
pela abordagem para avaliação.

(7.) Ohara et al. (2016)

A identificação de mudanças no código-fonte, ocasionadas pelas interações do usuário em
RIAs, é uma das principais limitações das ferramentas de avaliação automática de acessibilidade.
Com a finalidade de solucionar esse problema, Ohara et al. (2016) propuseram um método
para avaliar automaticamente a conformidade de RIAs com os requisitos da especificação WAI-
ARIA. Para tanto, a abordagem busca detectar os problemas de acessibilidade e sugerir possíveis
soluções, permitindo que qualquer desenvolvedor possa melhorar a qualidade das aplicações
Web, sem a necessidade de estarem familiarizados com as diretrizes de acessibilidade. Deste
modo, os autores esperam alcançar uma redução de tempo e custo no desenvolvimento de RIAs
mais acessíveis.

Na Figura 21 é ilustrada a abordagem proposta por Ohara et al. (2016), a qual consiste
de três etapas principais:

∙ Analisar o código HTML estaticamente – etapa responsável pela extração das elementos,
incluindo seus atributos e valores, começando pela primeira linha do código HTML
fornecido como entrada para avaliação;
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∙ Identificar os elementos dinâmicos – nesta etapa é verificado se cada item extraído na
análise estática sofre alguma mudança a partir de uma interação do usuário. Para realizar
esta identificação, a abordagem faz uso do Crawljax13, que é um programa que coleta e
armazena conteúdo da Web, e do MutationObserver, que é um objeto nativo da linguagem
JavaScript capaz de detectar as mudanças na estrutura DOM;

∙ Avaliar a informação extraída – a partir dos dados extraídos nas etapas anteriores, o
sistema avalia a conformidade com as diretrizes de acessibilidade. Os resultados forne-
cidos são divididos em: requisitos de modificação, em que os desenvolvedores precisam
modificar o código-fonte para garantir a acessibilidade; e requisitos de confirmação, que
podem não exigir modificação, mas os desenvolvedores devem confirmar se as funções
atuais são realmente apropriadas.

Figura 21 – Funcionamento da abordagem proposta por Ohara et al. (2016)
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Fonte: Adaptada de Ohara et al. (2016).

Um conjunto de dez websites foram utilizados como base para confirmar a efetividade
dessa abordagem. Para tanto, a acessibilidade de todos os websites foi verificada por meio de
inspeção manual e pela ferramenta desenvolvida. Os resultados mostraram a capacidade da
abordagem em identificar problemas de acessibilidade em aplicações Web dinâmicas, porém o
sistema ainda detectou cerca de 50% menos problemas do que a inspeção manual. Apesar da
pouca precisão em identificar problemas, todos aqueles que foram reportados pelo sistema estão
incluídos no conjunto de problemas detectados pela inspeção manual.

Em suma, cabe ressaltar que a abordagem desenvolvida por Ohara et al. (2016) apresenta
algumas limitações relacionadas ao processo de identificação dos elementos, uma vez que
considera apenas eventos acionados pelo clique do mouse. Além disso, a abordagem falha em
identificar o propósito de elementos de uso genérico (tais como, <div> e <span>), os quais são
comumente utilizados para desenvolver os widgets presentes em RIAs. Observa-se um aspecto

13 <http://crawljax.com>

http://crawljax.com
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questionável, na abordagem descrita, relacionado com a arbitrariedade das escolhas dos atributos
de ARIA que foram apresentados, os quais não foram explicitados pelos autores; torna-se, assim,
uma situação obscura do trabalho. Além disso, o trabalho também suscita questionamentos com
relação a quais regras da especificação WAI-ARIA que foram aplicadas durante o processo de
avaliação de acessibilidade propriamente dito.

(8.) Watanabe, Fortes e Dias (2017)

A abordagem desenvolvida anteriormente em Watanabe, Fortes e Dias (2012) mostrou-se
capaz de avaliar a acessibilidade do conteúdo dinâmico presente na página Web. Entretanto, os
testes de aceitação eram estreitamente acoplados ao domínio do objeto avaliado, dificultando
a reutilização dos mesmos casos de teste em outras aplicações Web. Nesse sentido, Watanabe,
Fortes e Dias (2017) descreveram uma nova proposta para apoiar a avaliação de acessibilidade
em RIAs, estendendo a abordagem anterior.

A ferramenta desenvolvida a partir dessa nova perspectiva, denominada aria-check,
delimita o domínio de avaliação para widgets, além de incluir um conjunto de casos de teste de
aceitação que representam um modelo de interação genérico. Assim, os desenvolvedores não
precisam escrever os casos de teste de aceitação especificamente para sua aplicação Web, uma
vez que o conjunto de casos de teste que compõem a ferramenta podem ser reutilizados entre
diferentes aplicações. Apesar da ferramenta suportar a avaliação de diversos widgets, a versão
atual implementa apenas os casos de testes relacionados à avaliação de acessibilidade do widget

tabpanel.

Um estudo de caso foi conduzido para avaliar a capacidade da ferramenta aria-check
em verificar automaticamente os requisitos da especificação WAI-ARIA. Para tanto, analisou-se
um conjunto de diferentes bibliotecas JavaScript que fornecem a implementação do widget

tabpanel, comparando os resultados fornecidos por meio da ferramenta desenvolvida e pelas
inspeções manuais. Os relatórios de acessibilidade para a maioria das bibliotecas JavaScript foram
semelhantes, tanto com a inspeção manual quanto com a avaliação por meio da ferramenta aria-
check. Em relação às bibliotecas que apresentaram resultados divergentes entre as avaliações: a
jQueryUI aguarda alguns milésimos de segundo antes de processar os eventos que são disparados,
tornando difícil avaliar automaticamente o widget nos casos de teste de aceitação; a DOJO
previne que os widgets respondam a eventos gerados de forma sintética, impedindo que a
abordagem avalie corretamente a widget tabpanel. Enfim, apesar da especificação WAI-ARIA
fornecer as orientações necessárias para implementações de widgets acessíveis, os resultados
mostraram diversas diferenças entre as bibliotecas JavaScript, considerando especificamente a
implementação do widgets tabpanel.

Contudo, é importante ressaltar que a abordagem é dependente da estrutura do código-
fonte, uma vez que procura especificamente os atributos roles definidos na especificação
WAI-ARIA (por exemplo: tab, tabpanel e tablist) para identificar o widget. Dessa forma, caso
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tais atributos não estejam claramente declarados, a ferramenta aria-check será incapaz de avaliar
o modelo de interação acessível do widget por meio dos casos de teste de aceitação. Além disso, a
versão atual da ferramenta aria-check avalia apenas um único tipo de widget. Assim, para realizar
a avaliação de todos os possíveis elementos interativos da aplicação Web, seria necessário usar
um mecanismo adicional, o qual identificasse todos os widget e executasse separadamente os
casos de teste de aceitação específicos para cada um deles.

Por fim, a ferramenta aria-check avalia se uma implementação de um determinado tipo
de widget apresenta os mesmos casos de uso de uma implementação de referência desse mesmo
widget. Portanto, a abordagem de avaliação não verifica diretamente a conformidade desses
elementos com os requisitos de acessibilidade da especificação WAI-ARIA, pois é assumido que
a verificação é realizada de maneira indireta por meio da implementação de referência do widget.
Dessa forma, se a especificação for alterada, a ferramenta aria-check precisa obrigatoriamente
atualizar a implementação de referência que é utilizada.

(9.) García-Mireles e Moreno-Soto (2021)

Dado que grande parte das pesquisas na área de acessibilidade concentra-se em estudar
a avaliação de conteúdos estáticos, García-Mireles e Moreno-Soto (2021) desenvolveram uma
ferramenta, denominada Accessifier, para avaliação do conteúdo dinâmico. Accessifier é um
plug-in para o navegador Chrome que realiza a avaliação de determinado conjunto de widgets

com base nas recomendações WAI-ARIA. A ferramenta desenvolvida pelos autores é capaz
de avaliar os requisitos da WAI-ARIA para os sete tipos de widgets: button, link, breadcrumb,
persistent menu, button menu, modal dialog e carousel.

Para realizar a avaliação, a Accessifier primeiramente identifica os widgets por meio
da análise do conteúdo da estrutura DOM, em que busca por elementos que contenham os
atributos WAI-ARIA. Essa estratégia é a mesma utilizada por Watanabe, Fortes e Dias (2017).
Após a identificação do widget, a Accessifier verifica se todas as informações semânticas da
especificação WAI-ARIA foram incluídas e se há eventos acionados por teclado para os elementos
do widget. Desse modo, um erro é reportado quando há falta de tais informações no objeto
avaliado. A Figura 22 mostra um exemplo do relatório reportado pela ferramenta. Neste relatório
é apresentado tanto o código que foi avaliado, na parte superior, quanto uma lista dos problemas
detectados, na parte inferior.

Para avaliar se a ferramenta Accessifier é capaz de identificar e avaliar os sete tipos de
widgets, os autores conduziram um estudo com os 15 (quinze) websites mais acessados de acordo
com o ranking da Alexa14. Para comparar os resultados produzidos pela Accessifier, os autores
fizeram uma identificação visual dos widgets e posterior inspeção manual de acessibilidade nestes
elementos. Os resultados do estudo indicaram uma taxa de identificação de 87% dos widgets.
Segundo os autores, a diferença entre a identificação manual e a realizada pela ferramenta deve-se

14 <https://www.alexa.com/topsites>

https://www.alexa.com/topsites
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Figura 22 – Exemplo de um relatório produzido pela Accessifier para um widget de carrossel

Fonte: García-Mireles e Moreno-Soto (2021).

à forma de análise realizada, uma vez que o plug-in procura elementos diretamente na estrutura
DOM, enquanto o processo manual realiza apenas uma inspeção visual no conteúdo da página
Web renderizada.

Quanto ao resultado da avaliação, a Accessifier encontrou um total de 180 erros, sendo
que apenas 135 deles foram identificados na avaliação manual. Assim, infere-se que o plug-in

apresenta uma taxa de 75% de acerto. De acordo com os autores, os erros restantes (45) foram
falsos positivos, os quais foram ocasionados devido a problemas de identificação semântica
dos atributos da especificação WAI-ARIA, bem como a localização dos elementos na página.
Destaca-se neste cenário, que a ferramenta obteve bons resultados ao lidar com widgets com uma
estrutura simples, tais como botões, links e janelas modais. Contudo, o cenário de identificação
e avaliação muda completamente a medida que a complexidade da estrutura dos elementos
aumenta, como é o caso dos widgets de menu e carrossel. Para esses casos, o número de falsos
negativos e falsos positivos cresce consideravelmente, indicando a necessidade de ajustes e
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melhorias nos processos.

Além disso, como pode ser visto na Figura 22, as avaliações são focadas na presença
dos atributos definidos pela especificação WAI-ARIA. Contudo, há uma carência em avaliar o
comportamento efetivo do componente, verificando se os controles necessários foram incluídos
de forma adequada, bem como se seguem o comportamento esperado pelo usuário por meio
do acionamento de eventos de teclas específicas, conforme orienta a especificação WAI-ARIA
(W3C, 2017b).

Embora a Accessifier busque soluções para atenuar o processo de avaliação automática
de RIAs, a abordagem, recentemente publicada, ainda pode ser considerada limitada, dado
todo o contexto de interatividade possível de uma aplicação Web. Neste sentido, destaca-se
a necessidade de um processo mais refinado de identificação, o qual leve em consideração a
interatividade do usuário com os elementos da página (elementos estes que podem não incluir
os atributos da especificação WAI-ARIA, mas ainda assim devem ser considerados widgets,
segundo a própria documentação). Além disso, argumenta-se a importância de melhorar a
forma como é apresentada no relatório a identificação do elemento avaliado, de modo que o
desenvolvedor consiga de fato identifica-lo facilmente em seu código-fonte, visto que a estrutura
DOM nem sempre reflete o código-fonte original. Por último, é relevante incluir uma análise mais
aprofundada da interatividade do widget no processo de avaliação, considerando a análise dos
eventos disparados de forma mais condizente com o que é esperado de acordo com a WAI-ARIA.

4.5 Considerações finais

Neste capítulo foram apresentados aspectos que envolvem o processo de avaliação
acessibilidade aplicações Web, bem como o que a comunidade científica tem pesquisado especi-
ficamente sobre a avaliação automatizada quanto a acessibilidade de RIAs. Conforme pode ser
visto ao longo deste capítulo, a avaliação de acessibilidade é um fator fundamental para a dispo-
nibilização de aplicações Web acessíveis. Entretanto, as ferramentas de avaliação automática
não têm acompanhado o mesmo ritmo do desenvolvimento tecnológico, apresentando severa
carência para avaliação do conteúdo dinâmico.

Nesse sentido, conforme destacado nos trabalhos apresentados na Seção 4.4, é nítido o
esforço da comunidade científica em desenvolver abordagens eficazes para avaliação de acessibi-
lidade em RIA, apresentando uma evolução contínua nessa área de pesquisa com contribuições
oportunas e promissoras. O Quadro 1 resume as principais características utilizadas nas aborda-
gens que foram propostas pelos 9 (nove) trabalhos estudados: Tateishi et al. (2007), Fernandes,
Lopes e Carriço (2011), Watanabe, Fortes e Dias (2012), Doush et al. (2013), Fernandes et

al. (2013), Schiavone e Paternò (2015), Ohara et al. (2016), Watanabe, Fortes e Dias (2017) e
García-Mireles e Moreno-Soto (2021). As características foram selecionadas por serem as mais
recorrentemente abordadas nas propostas reportadas.
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Quadro 1 – Principais características das abordagens de avaliação de acessibilidade em RIA
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Uso da WCAG 8 4 parcial 8 4 4 8 8 8
Uso da WAI-ARIA 4 8 8 4 8 4 4 4 4
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Conteúdo renderizado 8 4 4 4 4 4 4 4 4
Identificação automática 8 8 8 4 8 8 parcial parcial parcial

Legenda: 4– Sim 8– não

Fonte: Dados extraídos dos trabalhos da literatura.

Testar a acessibilidade de RIAs não é uma tarefa fácil. Devido à natureza dinâmica de
RIAs e a exigência de informação semântica em seus elementos, apenas a WCAG 2.0 não é capaz
de verificar automaticamente todos os requisitos de acessibilidade dessas aplicações (BALLIS et

al., 2011). No Quadro 1, observa-se que três dos nove trabalhos ainda usaram as recomendações
da WCAG para verificar a acessibilidade dos objetos de estudo.

Assim, o uso da especificação WAI-ARIA tem sido foco de estudo em diversos trabalhos
(TATEISHI et al., 2007; DOUSH et al., 2013; SCHIAVONE; PATERNÒ, 2015; OHARA et

al., 2016; WATANABE; FORTES; DIAS, 2017). Entretanto, como mostrado no Quadro 1,
uma das principais limitações das abordagens de avaliação é a identificação automática dos
elementos dinâmicos (wigets), uma vez que não existe um modelo de código padrão que possa ser
comparado diretamente. Embora a abordagem de Doush et al. (2013) proponha uma metodologia
de identificação e classificação automática desses elementos, a proposta é apenas conceitual,
servindo como possível referência para a elaboração de ferramentas de avaliação.

Além disso, qualquer ferramenta que visa a avaliação de acessibilidade em RIA deveria
ser capaz de gerar e executar sequências de eventos diferentes, de modo que possam ser analisados
todos os possíveis estados dinâmicos da aplicação Web. Nesse contexto, a avaliação automática de
acessibilidade em RIAs ainda é uma questão em aberto que precisa ser investigada, considerando
principalmente as diferentes limitações encontradas para cada abordagem estudada.

Em vista da falta de ferramentas capazes de avaliar automaticamente o conteúdo dinâmico
que está presente em RIA e, consequentemente, melhorar o estado-da-arte neste tema, o próximo
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capítulo descreve a abordagem LIRA. Tal abordagem é baseada em componentes que quando
integrados possibilitam um processo de avaliação automatizado da acessibilidade de RIAs,
considerando as recomendações propostas pela especificação WAI-ARIA.
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CAPÍTULO

5
LIRA – ABORDAGEM PARA AVALIAÇÃO DE

ACESSIBILIDADE DE RIAS

A finalidade deste capítulo é a partir da fundamentação dos conceitos e estudos reali-
zados, apresentar a abordagem utilizada como meio para investigação desta tese de doutorado:
desenvolver soluções que tornem possível a condução de avaliações automáticas em RIAs. A
abordagem desenvolvida foi denominada LIRA (Letting Inspect RIA Accessibility), cujo objetivo
é permitir verificar o atendimento dos requisitos de acessibilidade, a fim de melhorar a qualidade
das aplicações Web dinâmicas. Dessa forma, almeja-se que essa abordagem possa contribuir
com o desenvolvimento de novas ferramentas de avaliações automatizadas e, por conseguinte,
proporcionar a melhoria da interação em RIAs para usuários de recursos de TA com aplicações
Web mais acessíveis.

Como mencionado em Doush et al. (2013), as soluções a serem investigadas devem
abranger inicialmente a identificação e classificação dos elementos presentes na interface Web,
de modo que as informações adquiridas sejam utilizadas para verificação dos critérios de
acessibilidade presentes na especificação WAI-ARIA. Portanto, a partir das soluções estudadas,
foi idealizada a abordagem LIRA para integrar as diferentes etapas do processo de avaliação,
de modo a ser capaz de semiautomatizar o processo de avaliação de acessibilidade de RIAs.
Para tanto, a estratégia empregada para o delineamento deste trabalho é apresentada nas seções
seguintes.

5.1 Discussão sobre temas associados à avaliação auto-
mática de acessibilidade de RIAs

Embora diversos padrões nacionais e internacionais para promoção da acessibilidade na
Web tenham sido disponibilizados nos últimos anos, entregar conteúdo acessível na web ainda é
considerado um grande desafio para desenvolvedores web (ANTONELLI et al., 2018b). Com os
conteúdos da Web tornando-se mais dinâmicos e com a evolução contínua dos padrões e técnicas
de desenvolvimento web, melhorias constantes nos métodos de avaliação de acessibilidade na
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Web são cada vez mais necessárias, a fim de obter resultados confiáveis e alcançar um melhor
nível acessibilidade para essas aplicações (BAAZEEM; AL-KHALIFA, 2015). O emprego de
novas técnicas computacionais que empreguem a multidisciplinaridade pode corroborar com a
melhoria de tais ferramentas, tornando-as capazes de realizar avaliações mais precisas, além de
diminuir a necessidade de avaliações manuais.

A utilização de técnicas da área de Inteligência Artificial (IA) voltadas para a acessi-
bilidade tem-se concentrado, principalmente, em produtos e serviços para apoiar pessoas com
deficiência em sua interação com o ambiente físico (MORRISON et al., 2017). Contudo, tais
técnicas podem também fornecer mecanismos para detectar componentes (widgets) presentes
em RIAs, além de seus comportamentos e relacionamentos com outros componentes (ABOU-
ZAHRA; BREWER; COOPER, 2018). Ademais, há a possibilidade de contribuição de forma
significativa para a exploração e análise dos padrões estruturais e comportamentais da aplicação
Web, principalmente por meio da utilização de técnicas que lidem com a análise sintática e
semântica dos códigos-fonte.

Embora a utilização de IA para identificação e classificação possa contribuir significati-
vamente com a melhoria das ferramentas automáticas de avaliação, ainda existem limitações que
precisam ser consideradas, tais como a precisão e confiabilidade dos resultados. De acordo com
Abou-Zahra, Brewer e Cooper (2018), tarefas específicas, como a detecção de cabeçalhos que
não foram marcados de forma adequada, poderiam alcançar mais facilmente o nível de precisão
almejado do que as tarefas mais abrangentes, como a identificação de menus que são estruturas
complexas, especialmente quando concebidos fora dos padrões Web.

Outro campo de pesquisa que pode ser explorado para melhorar a capacidade das
ferramentas de avaliação de acessibilidade é a área de Mineração de Dados. A finalidade da
Mineração de Dados é descobrir padrões em grandes conjuntos de dados, que pode envolver
métodos de IA, Aprendizado de Máquina, Estatística e sistemas de Banco de Dados (HAND,
2013). Especificamente no contexto Web, a Mineração de Dados pode apoiar a extração de
conhecimento a partir dos dados disponíveis, o que inclui o conteúdo das páginas Web, bem
como suas estruturas internas. Assim, o reconhecimento de padrões dessas estruturas pode ser
usado para descrever e classificar os diversos componentes dinâmicos de RIAs, fornecendo
meios para que as ferramentas possam avaliar da forma mais adequada a conformidade com os
critérios de acessibilidade.

Além do reconhecimento de padrões a partir das estruturas das páginas Web, as téc-
nicas de Mineração de Dados podem ser aplicadas em dados extraídos com base no uso das
aplicações pelos usuários. Tais informações podem complementar o processo de classificação
dos componentes, com a identificação e análise de padrões de fluxos de cliques, transações
de usuários e demais interações que possam ser capturadas (KUMAR, 2015). A utilização
das informações sobre as interações dos usuários tende a melhorar a acurácia no processo de
identificação e classificação de componentes similares de RIAs, tais como menus drop-down e
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tooltips (WATANABE; FORTES, 2016).

No campo da análise de dados, técnicas de Aprendizado de Máquina e o Reconhecimento
de Padrões já têm sido empregadas para a identificação e classificação automatizada de widgets

em aplicações Web (MELNYK et al., 2014; ANTONELLI et al., 2018a). As abordagens de
classificação relatadas por Melnyk et al. (2014) e Antonelli et al. (2018a) variam em relação às
características de modelagem do problema, que compreendem características tanto da estrutura
da árvore DOM (número de links, presença de itens em lista, entre outros) e do elemento (posição,
tamanho, etc.). Outros estudos evoluíram a partir dessas abordagens de classificação, como as
relatadas por Melnyk et al. (2015), adaptando automaticamente a estrutura das aplicações Web
para se tornarem mais acessíveis, apenas se um determinado tipo específico de widget for
identificado.

Além de analisar a estrutura das páginas Web e as mudanças ocasionadas em decorrência
das interações dos usuários, Análise de Imagens capturadas da aplicação podem ser processadas e
utilizadas para identificar padrões por meio de técnicas da área de Visão Computacional. Esforços
têm sido feitos para converter imagens em código-fonte a fim de produzir interfaces Web comple-
tas (BELTRAMELLI, 2018; ZHU; XUE; YUAN, 2018; HAN; HE; DONG, 2018). Similarmente,
pode-se utilizar das mesmas técnicas para identificação e classificação de componentes RIAs
(Cormier et al., 2016), auxiliando no processo de avaliação de ferramentas automáticas.

A área de Teste de Software também pode contribuir com técnicas para construir uma
abordagem de avaliação automatizada de acessibilidade em RIAs, visto que a execução da
atividade de testes está fortemente relacionada com a qualidade final das aplicações desenvol-
vidas (SANCHEZ-GORDON; LUJÁN-MORA, 2017). O uso de ferramentas utilizadas para
automatização de testes, tal como o Selenium1 ou Puppeteer2, auxilia na execução de tarefas
pré-determinadas em navegadores, além de fornecer funcionalidades para interação direta com
aplicações Web, sem a necessidade de intervenção do desenvolvedor/avaliador no processo. Essa
estratégia traz a vantagem de reduzir o custo elevado para execução de avaliações manuais, prin-
cipalmente em ambientes de desenvolvimento nos quais a aplicação é atualizada em produção
com maior frequência, como é observado em RIAs. Assim, métodos automatizados tornam-se
bastante adequados para realizar testes nesses ambientes (WATANABE, 2014).

Juntamente com a simulação das interações dos usuários, é importante que sejam imple-
mentadas técnicas de rastreio que identifiquem as mudanças ocasionadas em nível estrutural da
aplicação Web quando os eventos são acionados. Dado que tais mudanças tendem a gerar um
grande número de dados (possivelmente repetidos) devido à dinamicidade das RIAs, a implemen-
tação de métodos de filtragem e comparação de informações e padrões é de suma importância
para a eficácia das ferramentas de avaliação. Assim, a ferramenta Crawljax (MESBAH; DEUR-
SEN; ROEST, 2012) impactou significativamente diversos estudos (FERNANDES; LOPES;

1 <https://www.seleniumhq.org>
2 <https://pptr.dev>

https://www.seleniumhq.org
https://pptr.dev
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CARRIÇO, 2011; FERNANDES et al., 2012; FERNANDES et al., 2013). Tal ferramenta é
utilizada para geração de casos de teste, possibilitando simular a interação com RIAs, bem como
gerando diversas representações da estrutura DOM para serem avaliadas posteriormente em
relação à conformidade das diretrizes acessibilidade. No entanto, analisar as múltiplas interações
identificadas pode demandar tempo e alto poder computacional. Nesse contexto, outro campo da
computação que pode melhorar a eficiência do processo é a Computação Distribuída, na qual o
trabalho pode ser dividido em partes menores para análises (Mirtaheri et al., 2013).

Assim, a partir dessas perspectivas, uma abordagem multidisciplinar pode ser empregada
para melhorar a composição das ferramentas automatizadas, de modo que se tornem capazes
de verificar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade em aplicações Web dinâmicas. A
Figura 23 introduz um framework que integra as técnicas abordadas nesta seção.

Figura 23 – Framework de abordagens técnicas para a viabilidade de ferramentas automáticas para
avaliação de acessibilidade de RIAs
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Fonte: Adaptada de Antonelli et al. (2019).

O emprego deste framework no desenvolvimento de ferramentas automáticas visa facilitar
e melhorar o processo de avaliação de acessibilidade de RIAs, uma vez que inclui soluções
especializadas envolvendo diversas áreas de conhecimento da Computação. A primeira etapa
deste processo envolve a busca por possíveis elementos dinâmicos, na qual pode-se utilizar
um componente “Robô Web”. Este componente pode englobar um crawler, um simulador de
interação do usuário e/ou o registrador de alterações no estado da aplicação. Tais ferramentas
são soluções já implementadas pelas respectivas ferramentas/software: Crawljax, Selenium e
API MutationObserver (Figura 23).

Na Figura 23, tem-se ainda uma segunda etapa, caracterizada pelo componente “Iden-
tificador & classificador de widget”, o qual pode ser composto por análises da estrutura DOM
e suas alterações (i.e., encontrar elementos dinâmicos na aplicação), análises de códigos em
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JavaScript (i.e., detectar procedimentos que acionam eventos na estrutura DOM), e/ou análises de
screenshots (i.e., imagens que podem ser processadas por algoritmos de Visão Computacional).

Por fim, a última etapa abrange dois componentes com finalidades distintas, os quais
podem ser utilizados separadamente ou em conjunto. Enquanto a finalidade do componente
“Avaliação” é fornecer um relatório com os resultados obtidos do processo de verificação de
acessibilidade, o componente “Adaptação” visa fornecer meios de correção das barreiras de
acessibilidade que foram identificadas. Para tanto, no componente “Avaliação” pode-se utilizar
testes de aceitação, os quais envolvem casos de teste definidos com base nos comportamentos
esperados dos widgets; ao passo que no componente “Adaptação” pode-se empregar interfaces
genéricas acessíveis que correspondam ao componente analisado.

A Figura 24 ilustra o passo a passo de funcionamento de uma possível ferramenta
automática de avaliação dos requisitos de acessibilidade de aplicações Web dinâmicas. Tal
exemplificação tem como base o emprego do framework introduzido na Figura 23.

Figura 24 – Exemplificação do funcionamento de uma ferramenta automática de avaliação de acessibili-
dade de um componente de widget
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Fonte: Adaptada de Antonelli et al. (2019).

De acordo com a Figura 24, a partir do fornecimento do código de uma aplicação Web,
seria feita uma análise da estrutura DOM baseada no uso de “Robô Web” para localizar au-
tomaticamente os elementos candidatos a serem identificados como componentes dinâmicos
da aplicação Web (na figura, a dinâmica está representada pelo “div” como elemento que
surge somente durante interação do “span”). Em seguida, o elemento encontrado seria identifi-
cado e classificado como um tipo específico de widget e, por fim, seriam avaliados de acordo
com a especificação WAI-ARIA ou mesmo modificados para se adequarem às condições de
acessibilidade.

A aplicação e combinação das técnicas e áreas de conhecimento da Computação, descritas
nesta seção, podem convergir para sistemas que superem as limitações das ferramentas de
avaliação atuais e melhorem os resultados alcançados de forma automatizada. Consequentemente,
a produção de resultados rápidos e precisos de forma automatizada aumentaria a adoção dessas
ferramentas pelos desenvolvedores em direção a aplicativos da Web dinâmicos mais acessíveis,
especialmente para pessoas com deficiência.
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5.2 Descrição da abordagem LIRA

Dada a natureza interativa que são inerentes a RIAs, tais aplicações tendem a apresentar
um número maior de barreiras de acesso para alguns usuários, especialmente para usuários com
deficiência. Com a finalidade de mitigar os problemas de acessibilidade dessas aplicações Web,
foram elaboradas diversas orientações que norteiam um desenvolvimento acessível (BRASIL,
2014; U.S. GOVERNMENT, 2014; W3C, 2008; W3C, 2015a; W3C, 2015b; W3C, 2017a).
A inclusão de tais práticas nas aplicações Web desenvolvidas visam melhorar o acesso às
informações disponíveis para qualquer perfil de usuário, com ou sem limitação.

Contudo, conforme apresentado no Capítulo 3, grande parte dos desenvolvedores não
estão cientes das recomendações e padrões de acessibilidade, incluindo as diversas formas de
avaliação. Em relação, especificamente, ao uso de componentes de RIA, poucos desenvolvedores
reportaram utilizar soluções acessíveis, embora não tenham realizado nenhum tipo de avaliação
que sustente essa afirmação. A falta de treinamento da equipe tem sido o principal desafio
reportado pelos desenvolvedores para a criação de aplicações Web acessíveis (ANTONELLI
et al., 2018b). Assim, a utilização de ferramentas automáticas de avaliação pode compensar a
falta de treinamento em detalhes técnicos, os quais são requeridos para condução de avaliações
manuais pela equipe de desenvolvimento.

Ademais, as avaliações de acessibilidade manuais, as quais envolvem especialistas ou
usuários, chegam a ser demasiadamente custosas (ZHANG et al., 2017). Dessa forma, conduzir
avaliações exigindo exclusivamente a intervenção humana pode deixar o processo impraticável,
especialmente para websites que são compostos por inúmeras páginas Web (ZHANG et al.,
2017). Por outro lado, os testes automatizados são realizados em grande parte sem a necessidade
de intervenção humana, podendo ser executados periodicamente nas aplicações Web (ABOU-
ZAHRA, 2008). Todavia, o desenvolvimento de algoritmos capazes de analisar todos os detalhes
da aplicação é complexo (ABOU-ZAHRA, 2008), especialmente em RIAs, conforme discutido
na Seção 4.4.

Portanto, considerando esse contexto alinhado à esta tese (Seção 1.2), foi concebida e
elaborada uma abordagem para avaliação de acessibilidade em RIAs, com a finalidade de integrar
diferentes componentes para propiciar automatização no processo de avaliação. Na Figura 25
tem-se uma visão geral da abordagem denominada LIRA (Letting Inspect RIA Accessibility),
identificando seus principais componentes.

O processo de avaliação de acessibilidade em RIAs, projetado na abordagem LIRA, ocorre
de modo semissupervisionado pelo avaliador, uma vez que faz-se necessária sua intervenção
no processo de classificação. Contudo, a medida que a base de conhecimento de elementos
classificados aumenta, a intervenção (supervisão) do avaliador será reduzida. Ao final do processo,
a resposta fornecida ao avaliador consiste em um relatório com os pontos avaliados durante o
processo, indicando especialmente as falhas de acessibilidade que foram identificadas na página
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Figura 25 – Visão geral da abordagem LIRA
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Web avaliada, informando com exemplos que auxiliam nas correções.

Dada a especificidade de composição dos quatro módulos que integram a abordagem
LIRA, e uma vez que envolve etapas e tecnologias distintas, a instanciação para um artefato
concreto que pudesse ser utilizado como prova de conceito foi realizada em etapas. O desenvol-
vimento dessas etapas, descritas nas quatro subseções seguintes, contou com a contribuição de
pesquisadores que participaram auxiliando na consolidação de cada componente (Identificador,
Classificador, Avaliador e Adaptador de Resultados) representado na Figura 25.

5.2.1 Componente Identificador – LIRA-CI

Este componente encarrega-se de automaticamente identificar quais elementos da es-
trutura de uma página Web implementam mecanismos para responder a eventos disparados
pelo usuário. Para cumprir essa identificação de modo automatizado, investigou-se um meio de
simular a interação de um usuário real com a aplicação Web, analisando os possíveis eventos
que os elementos presentes na interface podem receber. O funcionamento do Componente
Identificador (LIRA-CI) está representado na Figura 26.

Figura 26 – Visão geral do Componente Identificador (LIRA-CI)
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Fonte: Sensiate, Antonelli e Fortes (2020).

Para a concepção do LIRA-CI, considerou-se o processamento de duas funcionalidades
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essenciais: (i) a automatização de disparos de eventos e (ii) a obtenção dos estados dinâmicos
que a página Web pode assumir.

A funcionalidade de automatização dos eventos (i) está implementada no componente
“Robô” (cf. Figura 26), o qual é responsável por simular as interações de um usuário real por
meio de disparos automáticos de eventos em elementos disponíveis na interface. A simulação e
disparo dos eventos visa atingir todos os elementos, identificando também todos os possíveis
estados dinâmicos que a aplicação Web pode assumir.

A funcionalidade de obtenção dos estados dinâmicos (ii) está implementada no com-
ponente “Observador” de eventos de RIAs (cf. Figura 26), o qual é encarregado de detectar as
mudanças ocorridas na estrutura da página Web (em tempo de execução), além de identificar
quais elementos são responsáveis por provocar tais mudanças que foram desencadeadas pela
atuação do componente “Robô”.

Desse modo, foram pesquisadas ferramentas capazes de simular a interação dos usuá-
rios, as quais são amplamente utilizadas em testes de interface ou teste end-to-end. Assim, o
framework Selenium3 foi escolhido para atuar como o componente “Robô”, uma vez que este
framework fornece funcionalidades para interação direta entre navegadores e aplicações Web,
sem a necessidade de intervenção do usuário no processo. A partir das simulações das interações
realizadas pelo componente “Robô”, o MutationObserver4 API foi utilizado como base para o
componente “Observador”, cuja finalidade é identificar as mudanças ocorridas na interface de
modo a rastrear os componentes dinâmicos (WATANABE; FORTES, 2016). A Figura 27 ilustra
como o LIRA-CI foi implementado, considerando tais ferramentas.

Figura 27 – Instanciação do LIRA-CI utilizando o Selenium e o MutationObserver

Fonte: Sensiate, Antonelli e Fortes (2020).

A integração das duas ferramentas (framework Selenium e MutationObserver), conforme
mostra a Figura 27, permitiu a instanciação do LIRA-CI, provendo a capacidade de identificação
das alterações que ocorrem dinamicamente nas páginas Web, bem como dos componentes

3 <https://github.com/seleniumhq/selenium>
4 <https://dom.spec.whatwg.org/#mutation-observers>

https://github.com/seleniumhq/selenium
https://dom.spec.whatwg.org/#mutation-observers


5.2. Descrição da abordagem LIRA 101

responsáveis por disparar tais alterações. A Figura 28 ilustra o resultado da execução do LIRA-
CI, em que estão identificados (destacados em vermelho) os principais recursos de interesse, a
partir dos quais se encontra o elemento desejado (destacado em azul).

Figura 28 – Exemplo de captura das mutações feitas pelo LIRA-CI

Fonte: Sensiate, Antonelli e Fortes (2020).

Como pode ser visto na Figura 28, após a execução do LIRA-CI, é possível recuperar
(conforme exemplificado no console do navegador) o tipo da mutação identificada (que pode ser
de atributos, estado, visibilidade, etc.), o código HTML referente ao elemento, um vetor com os
nós “filhos” que foram gerados/alterados durante a mutação dinâmica, entre outras informações
geradas a partir da mutação. Com base nesses dados, é possível extrair as características e
propriedades do elemento que disparou as mudanças dinâmicas na página.

A avaliação da instanciação do LIRA-CI deu origem ao mecanismo CIC – Calendar

Identification Component, cujas características são focadas na identificação especificamente
do widget de Calendário, servindo apenas como prova de conceito do LIRA-CI. Durante sua
execução, o CIC atua na página com ambos os processos do Selenium e MutationObserver sendo
executados de maneira simultânea. A Figura 29 ilustra a atuação do CIC em uma página Web, na
qual é possível observar que o navegador está sendo controlado remotamente pelo componente
“Robô”, além de ser possível observar as interações realizadas na página.

Ao final da execução do CIC, um arquivo é gerado contendo os elementos que compõem
a página, bem como suas propriedades e seus nós “filhos”. É importante destacar que tais
informações são os dados que irão compor a base para posterior classificação desses elementos
como um possível widget de Calendário. Tendo os resultados de extração de características de
widgets de calendários mostrado-se satisfatório, a abordagem implementada no CIC pode ser
ampliada a fim de incluir conjuntos genéricos de características, como as definidas em Melnyk
et al. (2014) e Antonelli et al. (2018a). Por fim, a partir dos resultados fornecidos pelo LIRA-CI,
estando identificados os elementos que provocam alteração na DOM, eles podem então ser
classificados pelo componente Classificador, que compõe a etapa seguinte na abordagem, como
algum dos tipos de widgets definidos pela WAI-ARIA.

O desenvolvimento do componente LIRA-CI, realizado juntamente com a pesquisa de
Iniciação Científica5 intitulada: “Uma ferramenta para identificação automática de componentes
5 <https://bv.fapesp.br/pt/bolsas/181370>

https://bv.fapesp.br/pt/bolsas/181370
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Figura 29 – Captura de tela durante a execução do CIC (Calendar Identification Component)

Fonte: Sensiate, Antonelli e Fortes (2020).

dinâmicos em Rich Internet Applications”, teve seus resultados publicados em Sensiate, Antonelli
e Fortes (2020) e Sensiate et al. (2020).

5.2.2 Componente Classificador – LIRA-CC

A partir dos elementos dinâmicos identificados, este componente empenha-se em classi-
ficar automaticamente cada widget presente na estrutura DOM de acordo com sua finalidade,
incluindo a sua composição. Todavia, após a classificação automática dos dados, há a necessidade
de supervisão dos resultados pelo avaliador, de modo que seja confirmada a categoria ao qual o
elemento pertence. A confirmação faz-se necessária devido à probabilidade de ocorrer erros nas
classificações (falsos positivos ou falsos negativos), uma vez que não existe uma base de dados
que contemple as características de todos os elementos de RIAs.

Consequentemente, utilizou-se essa etapa supervisionada para poder armazenar as ca-
racterísticas extraídas e, assim, alimentar uma base unificada de informações. Tal base pode ser
utilizada para aumentar a taxa de acertos durante a classificação dos elementos, bem como ser
disponibilizada para uso em outras pesquisas científicas. Cabe ressaltar que a classificação correta
é importante para avaliação, visto que as características e requisitos de acessibilidade variam
para cada tipo de widget, conforme definidos na especificação WAI-ARIA. O funcionamento do
Componente Classificador (LIRA-CC) encontra-se esquematizado na Figura 30.

A concepção do componente LIRA-CC foi fundamentada em uma abordagem para
identificação automática de widgets com base em algoritmos de aprendizado de máquina. Para
tanto, a tarefa de identificação dos widgets foi modelada como um problema de Classificação,
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Figura 30 – Visão geral do Componente Classificador (LIRA-CC)
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Fonte: Elaborada pelo autor.

de modo que o algoritmo determinasse se cada alteração da estrutura DOM representa ou não
determinado tipo de widget. A Figura 31 ilustra a funcionalidade do módulo de classificação
implementado, em que diversas alterações da estrutura DOM foram capturadas no website da
Amazon6.

Figura 31 – Módulo de classificação que captura as alterações disparadas na aplicação e suas respectivas
classificações.

Fonte: Adaptada de Antonelli et al. (2018a).

Como mostra a Figura 31, há diversas alterações na estrutura DOM ocasionadas pelo
disparo de eventos relacionado à interação do usuário. Tais alterações representam a inclusão
de novos conteúdos (usando AJAX para carregar conteúdo de forma assíncrona), widgets de
apresentação de slides (slideshow, alterações e efeitos visuais, ocasionando a exibição do widget

de menu drop-down. Dado esse conjunto de informações, é esperado, portanto, que o módulo de
classificação identifique quais dessas alterações DOM representam de fato o widget de Menu
drop-down. Cabe ressaltar que a abordagem proposta concentrou-se na identificação de widgets

de Menu drop-down, uma vez que estes elementos são amplamente utilizados em aplicações Web,
6 <https://www.amazon.com>

https://www.amazon.com
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conforme destacado no Capítulo 3. No entanto, a mesma abordagem também pode ser aplicada
a outros tipos de widgets, alterando o conjunto de características observadas nas alterações da
estrutura DOM.

Nesta tese, visando mostrar a viabilidade da proposta de LIRA-CC, foi realizada a
delimitação do escopo, e assim, as características, utilizadas como base para o modelo de
classificação, foram selecionadas por meio de observações feitas sobre o comportamento dos
widgets, bem como sua posição e exibição nas aplicações Web.

Com a finalidade de avaliar a escolha de tais características e a efetividade da abordagem
proposta, um Experimento específico, descrito a seguir, foi conduzido sob a perspectiva de três
algoritmos de Aprendizado de Máquina: árvores de decisão, Random Forest e SVMs (Support

Vector Machine). A escolha desses três algoritmos visou: (a) utilizar o mesmo classificador
(árvores de decisão) empregado no estado da arte, possibilitando uma comparação dos resultados;
(b) mostrar os resultados com um classificador frequentemente referido como um dos melhores
classificadores, e; (c) apresentar os resultados com um classificador que incorpora certa margem
de segurança e é amplamente utilizado em estudos de Aprendizado de Máquina.

Os dados utilizados no Experimento específico de classificação foram coletados a partir
da página inicial dos 43 websites mais acessados de acordo com o ranking fornecido pela Alexa7.
A coleta ocorreu por meio da implementação de crawler com base no LIRA-CI, o que resultou
na extração de 7.331 alterações na estrutura DOM das páginas analisadas. Todas essas alterações
foram posteriormente classificadas de forma manual como um widget de menu drop-down ou
não, analisando (i) a captura de tela do elemento DOM que mudou, (ii) o fragmento de HTML
registrado da alteração, e (iii) o conhecimento prévio dos widgets dos 43 websites.

O processo de classificação manual resultou em um total de 216 alterações da estrutura
DOM que representam um widget de menu drop-down. As outras 7.115 alterações pertencentes ao
conjunto de dados extraídos representaram informações tais como widgets de tooltips, alterações
no modo de exibição de elementos DOM (por exemplo, elementos que são destacados enquanto
estão “em foco”), atualizações periódicas de conteúdo usando AJAX (renderizando uma parte
da página da Web), e efeitos visuais de widget de apresentação de slides ou carrosséis, entre
outros. Todas as 7.331 alterações da estrutura DOM foram registradas junto com suas respectivas
classificações, formando, assim, o conjunto de dados principal do experimento – COMPLETE-
DATASET.

O COMPLETE-DATASET foi dividido aleatoriamente em dois conjuntos de dados com
uma proporção semelhante de registros de mutação de widget do menu drop-down:

∙ LEARNING-DATASET: com 6.291 registros de mutação (177 registros de mutação do
menu drop-down)

7 <https://www.alexa.com/topsites>

https://www.alexa.com/topsites
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∙ TEST-DATASET: com 1.040 registros de mutação (40 registros de mutação do menu
drop-down)

A quantidade de registros maior no LEARNING-DATASET deve-se ao uso para ajuste
nos parâmetros do algoritmo de classificação e seleção das características com melhor desempe-
nho, potencializando o resultado da classificação dado a maior quantidade de dados para treino
dos modelos. O LEARNING-DATASET foi avaliado ainda por meio da técnica de validação
cruzada k-fold (com k = 10), o que auxiliou para validar o modelo de classificação. O processo
de ajuste e a metodologia de condução do experimento específico de classificação são ilustrados
na Figura 32.

Figura 32 – Experimento específico: ajuste dos modelos do classificador com o uso de Validação Cruzada
e TEST-DATASET para validar o sistema

Modelo de classificação
• Características
• Parâmetros do classificador Resultados da validação cruzada

• Precisão
• Cobertura
• F-score

LEARNING 
DATASET Resultados da validação cruzada

• Precisão
• Cobertura
• F-score

LEARNING 
DATASET Resultados do teste

• Precisão
• Cobertura
• F-score

TEST 
DATASET

Ajuste fino dos modelos de classificação para cada 
algoritmo de aprendizado de máquina

Fonte: Adaptada de Antonelli et al. (2018a).

Após o modelo de classificação ter sido devidamente definido e treinado por meio do
LEARNING-DATASET, o modelo foi avaliado por meio do TEST-DATASET, um grupo de
registros de mutação não enviesado de acordo com seleção de características e ajustes realizados
com o LEARNING-DATASET. A eficácia da abordagem foi avaliada por meio de três métricas:

Precisão – representa a proporção de casos positivos previstos que foram positivos reais. A
fórmula da precisão é definida da seguinte forma:

P =
T P

T P+FP
(5.1)

onde T P é o número de previsões de verdadeiros positivos e FP é o número de previsões
de falsos positivos.

Cobertura – representa a proporção de positivos reais que foram corretamente previstos como
positivos. A fórmula da cobertura é definida como:

C =
T P

T P+FN
(5.2)

onde T P é o número de previsões de verdadeiros positivos e FN é o número de previsões
de falsos positivos.
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F-score – é o meio harmônico de precisão e cobertura:

F =
P*R
P+R

(5.3)

O experimento foi executado na linguagem R usando a implementação C508 do algo-
ritmo de árvore de decisão, a implementação randomForest9 do algoritmo Random Forest e
a implementação e107110 do algoritmo SVM. Cada algoritmo foi, portanto, executado com
as características de menus propostas em Melnyk et al. (2014) (Literatura) e um conjunto de
características estendido (Alvo) com base nas extrações realizadas no websites. A Tabela 4
apresenta a síntese dos resultados obtidos.

Tabela 4 – Resultados da avaliação do modelo de classificação

Árvore de decisão Random Forest SVM
Literatura Alvo Literatura Alvo Literatura Alvo

Precisão LEARNING-DATASET 0.7457 0.9649 0.9911 1.0000 0.9862 0.9300
TEST-DATASET 0.7368 0.8809 0.8947 0.9459 0.8333 1.0000

Cobertura LEARNING-DATASET 0.7500 0.9375 0.6364 1.0000 0.8125 0.5284
TEST-DATASET 0.7000 0.9250 0.4250 0.8750 0.1250 0.4000

F-score
LEARNING-DATASET 0.7479 0.9510 0.7751 1.0000 0.8910 0.6739
TEST-DATASET 0.7179 0.9024 0.5763 0.9091 0.2174 0.5714

Fonte: Dados extraídos de Antonelli et al. (2018a).

Como pode ser visto na Tabela 4, os altos valores obtidos nas métricas de precisão,
cobertura e F-score fornecem evidências que corroboram sobre a efetividade da abordagem e a
escolha do conjunto de características definidas para identificar widgets de menus drop-down em
aplicações Web, superando outras abordagens reportadas na literatura.

O componente desenvolvido como instância de LIRA-CC (em especial, o conceito
principal relacionado à classificação dos dados e o Experimento específico) resultou de uma
parceria com pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), cuja
contribuição levou à produção de dois artigos: Antonelli et al. (2018a) e Rizo et al. (2019).

5.2.3 Componente Avaliador – LIRA-CA

O Componente Avaliador (LIRA-CA) foi idealizado a partir de um conjunto dos sub-
componentes: (a) um parser da estrutura DOM, (b) um conjunto de testes da especificação
WAI-ARIA e (c) a ontologia de roles.

O parser da estrutura DOM e a ontologia de roles são tecnologias já desenvolvidas
pelo W3C, as quais são reutilizadas na abordagem para o processo de avaliação. O subcom-
ponente de testes da especificação WAI-ARIA, por outro lado, apoia-se no uso de “Testes de

8 <https://cran.r-project.org/web/packages/C50/index.html>
9 <https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/index.html>
10 <https://cran.r-project.org/web/packages/e1071/index.html>

https://cran.r-project.org/web/packages/C50/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/e1071/index.html
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Aceitação”, de modo a possibilitar a realização de análises do conteúdo dinâmico da estrutura
DOM, considerando inclusive as prováveis alterações que possam ocorrer em sua estrutura
durante a interação com o usuário. Uma vez que os Testes de Aceitação estejam previamente
estabelecidos e mapeiem uma estratégia específica de uso das aplicações Web, torna-se possível,
também, avaliar a acessibilidade com uma perspectiva centrada no usuário. Deste modo, essa
abordagem introduz uma perspectiva diferente dos métodos de avaliação automáticos utilizados
atualmente, que determinam a conformidade dos websites considerando apenas as tecnologias
sendo utilizadas no seu desenvolvimento (WATANABE; FORTES; DIAS, 2012). Na Figura 33 é
ilustrado o funcionamento do LIRA-CA.

Figura 33 – Visão geral do Componente Avaliador (LIRA-CA)

Componente Avaliador

Resultado da 
avaliação de 

RIAs

Elementos 
classificados

(widgets)

Avaliador

Testes da 
especificação 

WAI-ARIA

Ontologia 
de roles

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com base no esquema da Figura 33, que representa os subcomponentes de LIRA-CA, foi
implementada uma instância para mostrar a viabilidade dessa solução. Assim, foi desenvolvido o
protótipo de um plugin para navegador, denominado ARIA Evaluator. Sua atual implementação
concentra-se especificamente no LIRA-CA e no adaptador de resultados (discutido na seção
seguinte). A estratégia de funcionamento do protótipo é mostrada na Figura 34.

De acordo com a Figura 34, a partir da identificação do elemento alvo (elemento res-
ponsável por disparar o evento que causa alterações na estrutura DOM), por meio de LIRA-CI,
e a devida especificação do tipo de widget, por meio de LIRA-CC, o usuário pode solicitar a
avaliação do componente em particular. De forma resumida, o processamento do protótipo ocorre
da seguinte maneira:

∙ Uma vez solicitada a avaliação, ARIA Evaluator realiza um conjunto de testes de aceitação
com base em casos de teste específicos para o tipo de widget, os quais envolvem a
simulação da interação do usuário e as mudanças ocasionadas;

∙ Ao final do processamento de todos os casos de teste especificados nos testes de aceitação,
ARIA Evaluator produz um relatório com o resultado da avaliação;

∙ Para os casos que apresentarem falhas, ARIA Evaluator os identifica devidamente e
descreve a violação ocorrida, incluindo exemplos de como o problema pode ser corrigido.
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Figura 34 – Funcionamento do protótipo ARIA Evaluator

Identifica as mutações causadas 
pelos elementos dinâmicos

Avalia o elemento 
identificado

Fonte: Elaborada pelo autor.

No protótipo ARIA Evaluator desenvolvido, mapeou-se os casos de teste voltados para
avaliação do widget de Calendário de acordo com as recomendações da WAI-ARIA. Tais
recomendações visam proporcionar uma interação mais acessível e interoperável por diferentes
tecnologias, uma vez que dispõe de um conjunto padronizado e técnico de requisitos para serem
incluídos no desenvolvimento da aplicação Web. Assim, foram propostos 24 casos de teste, os
quais são extraídos a partir da análise técnica das recomendações voltadas para o widget de
Calendário. Esses casos de teste podem ser comparados aos Critérios de Sucesso da WCAG,
uma vez que apresenta uma forma direta de testar os requisitos que estão sendo avaliados. A
seguir, descreve-se os 24 casos de teste que foram implementados em ARIA Evaluator:

C-1. Disponibilização do widget de Calendário e, consequente, movimentação do foco de
navegação do usuário para dentro dele, especificamente sobre o dia atual, por meio do
evento de clique sobre o elemento ativador;

C-2. Disponibilização do widget de Calendário e, consequente, movimentação do foco de
navegação do usuário para dentro dele, especificamente sobre o dia já selecionado anteri-
ormente, por meio do evento de clique sobre o elemento ativador;

C-3. Disponibilização do widget de Calendário e, consequente, movimentação do foco de
navegação do usuário para dentro deste ao pressionar a tecla ENTER no elemento ativador;

C-4. Disponibilização do widget de Calendário e, consequente, movimentação do foco de
navegação do usuário para dentro deste ao pressionar a tecla ESPAÇO no elemento ativador;
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C-5. Movimentação do foco de navegação de volta para o elemento ativador ao pressionar a
tecla ESC quando o foco estiver sobre a caixa de diálogo do calendário. Como consequência
do evento, o componente de calendário deve ficar indisponível para interação e o valor
inicial do campo de entrada, o qual ativou o widget de Calendário, não deve ser alterado;

C-6. Manutenção do foco de navegação dentro da caixa de diálogo que representa o widget de
Calendário ao pressionar a tecla TAB sobre o último elemento capaz de receber foco;

C-7. Manutenção do foco de navegação dentro da caixa de diálogo que representa o widget

de Calendário ao pressionar a tecla SHIFT + TAB sobre o primeiro elemento capaz de
receber foco;

C-8. Movimentação do foco de navegação para o mesmo dia da semana, referente a semana
anterior ao foco de navegação atual, sempre que a tecla SETA PARA CIMA for pressionada;

C-9. Movimentação do foco de navegação para o mesmo dia da semana, referente a semana se-
guinte ao foco de navegação atual, sempre que a tecla SETA PARA BAIXO for pressionada;

C-10. Movimentação do foco de navegação para o dia anterior ao foco de navegação atual sempre
que a tecla SETA PARA ESQUERDA for pressionada;

C-11. Movimentação do foco de navegação para o dia seguinte ao foco de navegação atual
sempre que a tecla SETA PARA DIREITA for pressionada;

C-12. Movimentação do foco de navegação para o mesmo dia da mesma semana, referente ao
mês anterior ao foco de navegação atual, sempre que a tecla PAGE UP for pressionada;

C-13. Movimentação do foco de navegação para o mesmo dia da mesma semana, referente ao
mês seguinte ao foco de navegação atual, sempre que a tecla PAGE DOWN for pressionada;

C-14. Movimentação do foco de navegação para o mesmo dia, semana e mês, referente ao ano
anterior ao foco de navegação atual, sempre que a tecla SHIFT + PAGE UP for pressionada;

C-15. Movimentação do foco de navegação para o mesmo dia, semana e mês, referente ao
ano seguinte ao foco de navegação atual, sempre que a tecla SHIFT + PAGE DOWN for
pressionada;

C-16. Presença do atributo aria-label no elemento ativador com o conteúdo informativo da
data selecionada;

C-17. Presença do atributo role com o valor dialog para a janela de diálogo que representa o
widget de Calendário;

C-18. Presença do atributo aria-modal com o valor true para a janela de diálogo que representa
o widget de Calendário;
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C-19. Presença do atributo aria-labelledby com o valor do identificador (id) do elemento de
título que descreve o widget de Calendário no mesmo elemento que o atributo role com o
valor dialog foi declarado;

C-20. Presença do atributo role com o valor grid no elemento que representa a estrutura que
engloba o calendário em si;

C-21. Presença do atributo aria-labelledby com o valor do identificador (id) do elemento de
título que descreve o widget de Calendário no mesmo elemento que o atributo role com o
valor grid foi declarado;

C-22. Presença do atributo tabindex com o valor 0 no elemento que contenha o foco de
navegação atual;

C-23. Presença do atributo tabindex com o valor -1 em todos os elementos passíveis de foco e
que sejam diferentes do elemento que contenha o foco de navegação atual;

C-24. Presença do atributo aria-selected com o valor true no elemento que representa o dia
selecionado no widget de Calendário.

Assim como determinados pontos da WCAG, os quais as ferramentas atuais não são
capazes de avaliar devido ao envolvimento de interpretações semânticas sobre o conteúdo, há
alguns pontos nos requisitos da especificação WAI-ARIA que carecem de intervenção manual
no processo avaliativo. Tais pontos também são incluídos no relatório em uma seção específica,
contendo a descrição do requisito e exemplo de como ele deve ser atendido. Para a avaliação
do widget de Calendário são reportados sete potenciais problemas que precisam de verificação
manual (M):

M-1. Conteúdo do atributo aria-label do elemento ativador após a interação com o widget de
Calendário;

M-2. Presença do atributo aria-live com o valor polite no elemento que apresenta as
informações de título do widget de Calendário, uma vez que essa informação é atualizada
dinamicamente a partir da interação com o widget;

M-3. Na presença de botões de alteração de mês/ano, suas funcionalidades devem estar acessíveis
ao pressionar as teclas ENTER ou ESPAÇO;

M-4. Na presença de botões de alteração de mês/ano, estes devem conter o atributo aria-label
ou title quando seu conteúdo não representar uma informação textual clara;

M-5. Na presença de botões de “OK” ou “CANCELAR”, suas funcionalidades devem estar
acessíveis ao pressionar as teclas ENTER ou ESPAÇO. Ambos os botões devem encerrar a
interação com o widget de Calendário e o foco de navegação movido de volta ao elemento
ativador;
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M-6. Conteúdo do atributo aria-labelledby, presente juntamente com os atributos role com
valores role e grid, deve indicar o identificar de um elemento que contenha informações
que represente o contexto atual do widget de Calendário;

M-7. Conteúdo do título do widget de Calendário deve conter informações que representem sua
visualização atual, tal como mês e ano.

O protótipo desenvolvido tem por finalidade servir como base para integralização de
todos os componentes da abordagem LIRA. Embora o estado atual de implementação contemple
apenas a integração dos componentes de avaliação e adaptador de resultados, ressalta-se que
toda a interface e fluxo de funcionamento está preparado para integrar os demais componentes
da abordagem.

Assim, espera-se que, uma vez contendo todos os componentes integrados, a abordagem
LIRA seja capaz de automaticamente identificar todos os elementos que disparam alguma
alteração na página (componente identificador, LIRA-CI) e, em sequencia, faça o processo
de classificação desses elementos (componente classificador). É importante destacar que na
etapa de classificação (LIRA-CC), o usuário pode intervir, caso necessário, para que a avaliação
(LIRA-CA) seja conduzida de acordo com o tipo de widget adequado. Ademais, de modo a
facilitar a supervisão pelo usuário, a ferramenta integrada será capaz de identificar o elemento a
ser avaliado tanto na página (estrutura DOM) quanto por imagem (screenshot).

5.2.4 Componente adaptador de resultados

Este componente foi desenvolvido visando dar suporte a disponibilização dos resultados
da avaliação. Esse componente foi implementado para fornecer uma interface para visualização
dos resultados da execução da abordagem, proporcionando um meio para análise comparativa
dos resultados na fase de validação da abordagem.

Os resultados obtidos da avaliação foram ser gerados em um formato de relatório PDF,
contendo informações de exemplos para auxiliar os desenvolvedores nas correções de eventuais
barreiras de acessibilidade identificadas no processo de avaliação. Além disso, o relatório contém
uma descrição de cada caso avaliado, a fim de o usuário compreender o erro em questão.

5.3 Considerações finais

Atualmente, a Internet dispõe de uma grande quantidade de aplicações Web ricas e
interativas, sendo imprescindível que todos os todos os usuários possam interagir de modo
satisfatório, independente do contexto pelo qual fazem acesso ao conteúdo disponibilizado.
Assim, a acessibilidade dessas aplicações é uma necessidade crescente, em que a observância
dos critérios necessários para implementá-la é vital para o desenvolvimento da Web tanto do
ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista social.
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Dado as diversas tecnologias que tornaram a Web dinâmica, fica evidente a lacuna
das ferramentas atuais em avaliar automaticamente a acessibilidade de RIAs. Neste capítulo,
apresentou uma breve discussão de algumas técnicas interdisciplinares, juntamente com algumas
aplicações, de modo a contribuir com a melhoria das ferramentas automáticas de avaliação de
acessibilidade. Apesar do número restrito de técnicas e suas possíveis aplicações tenham sido
abordados de forma superficial, esta discussão levanta perspectivas para suprir as limitações de
identificação, classificação e análise dos componentes dinâmicos de RIAs.

Este capítulo também apresentou a abordagem LIRA, a qual tem por objetivo a inte-
gralização de diferentes componentes de modo a viabilizar a automatização no processo de
avaliação de acessibilidade de RIAs. Para tanto, todos os componentes que integram a abordagem
foram instanciados por meio de protótipos, os quais produziram resultados que corroboram com
viabilidade da abordagem proposta.

No próximo capítulo é descrito um Estudo de Caso, bem como os resultados alcançados,
o qual foi realizado com a finalidade de avaliar os resultados de avaliação fornecidos com base
na abordagem LIRA, especificamente relacionados ao LIRA-CA.
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CAPÍTULO

6
AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM LIRA

Para avaliar a abordagem LIRA, foi proposto e conduzido um Estudo de Caso. Assim, foi
possível analisar a aplicabilidade dos resultados fornecidos por meio do protótipo de avaliação,
instanciado a partir da abordagem LIRA. Essa avaliação de LIRA foi realizada restringindo-se
especificamente em relação à etapa de avaliação dos componentes dinâmicos de uma página
Web, uma vez que as demais etapas (identificação e classificação) já haviam sido validadas,
enquanto projetadas e implementadas (Subseção 5.2.1 e Subseção 5.2.2). Embora um ambiente
controlado tenha sido utilizado para este estudo, foi possível observar resultados promissores em
relação a avaliação automática de acessibilidade de RIAs.

De modo geral, um Estudo de Caso (EC) pode ser utilizado para monitorar projetos,
atividades e atribuições (WOHLIN et al., 2000), sendo a técnica na qual fatores chave, os
quais podem afetar os resultados da abordagem proposta, são identificados e documentados
(YIN, 2014). Uma das vantagens deste método de pesquisa é a facilidade de planejamento e
execução. Contudo, é importante que o protocolo de estudo seja bem definido, a fim de aumentar
a confiabilidade da pesquisa, orientando o investigador no planejamento, execução e posterior
análise dos dados coletados (RUNESON; HÖST, 2009; YIN, 2014), de modo que o foco no
tópico investigado se mantenha do início ao fim da pesquisa (YIN, 2014).

Estudos de Caso tiveram sua origem no campo da medicina mas, atualmente, são ampla-
mente utilizado em estudos empíricos de diversas áreas de conhecimento. Segundo Lazar, Feng
e Hochheiser (2017), na área de Interação Humano-Computador, este método de pesquisa pode
ser uma ferramenta útil para a coleta de requisitos e avaliação de interfaces. Nesta tese, o EC
visa investigar os resultados das avaliações de acessibilidade produzidos por meio da abordagem
LIRA, verificando os potenciais benefícios do uso da abordagem frente a ferramentas atuais de
avaliação.
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6.1 Questões de pesquisa

Assim como outros métodos de pesquisa, o EC também fundamenta-se em questões a
serem investigadas. As questões de pesquisa são indagações que o pesquisador deseja responder
ao abordar determinado problema, orientando, portanto, os tipos de dados a serem coletados.
Dessarte, o conhecimento produzido a partir das respostas às questões demonstra que o EC
atingiu os objetivos pretendidos (RUNESON et al., 2012).

Neste EC, o objetivo foi avaliar o uso do protótipo ARIA Evaluator, o qual foi construído
com base na abordagem LIRA, em relação a outras ferramentas automáticas de avaliação de aces-
sibilidade atuais. Especificamente, espera-se comparar os resultados produzidos pelo processo
de avaliação de acessibilidade com outras duas ferramentas diferentes, além de analisar a forma
como esses resultados são apresentados e interpretados pelos usuários. Assim, ao realizar-se
este estudo, pretende-se levantar dados quantitativos e qualitativos a respeito do processo de
avaliações de acessibilidade por diferentes ferramentas, e possibilitar a execução de estudos
comparativos entre abordagens convencionais e a proposta pela ARIA Evaluator.

Nesse sentido, tendo como base os objetivos acima, definiu-se as seguintes questões de
pesquisa para este EC:

QP1. Quais as percepções dos participantes na utilização de diferentes ferramentas de avalia-

ção?

Essa questão visa identificar as nuances no processo de avaliação e resultados apresentados
entre o protótipo ARIA Evaluator e as ferramentas convencionais disponíveis para uso
atualmente;

QP2. Há melhor compreensão dos dados presentes no relatório gerado pelo protótipo ARIA

Evaluator em relação às outras ferramentas avaliadas?

Busca-se por meio dessa questão analisar como os usuários compreendem as informações
contidas no relatório fornecido pelo protótipo ARIA Evaluator, de modo a verificar se
há insights de melhora no entendimento dos resultados em comparação com as demais
ferramentas utilizadas no estudo;

QP3. Quais benefícios que podem ser atribuídos ao uso do protótipo ARIA Evaluator?

Essa questão tem a finalidade de obter possíveis benefícios do uso do protótipo ARIA

Evaluator sob o ponto de vista dos usuários, a fim de verificar o potencial do protótipo
como ferramenta de avaliação de acessibilidade para RIAs.

6.2 Procedimento – Estudo de Caso

Para responder às três questões de pesquisa definidas na seção anterior, realizou-se
inicialmente um estudo-piloto, a fim de que eventuais problemas do estudo proposto pudessem
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ser corrigidos. A partir do estudo-piloto foi possível aprimorar o planejamento, o que resultou
principalmente na redução do número de tarefas a serem executadas, de modo a reduzir o tempo
necessário para condução do experimento. Além disso, o roteiro de entrevistas foi reajustado,
incluindo novos questionamentos e tornando as questões mais claras. A partir dessas mudanças,
o EC foi conduzido individualmente com cada participante.

Por fim, o EC se constituiu de quatro partes, que foram realizadas na seguinte ordem:

Parte I – Apresentação do estudo: inicialmente foram apresentados os objetivos relativos ao
EC, juntamente com o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Tal etapa visou
a ciência do participante em relação aos procedimentos adotados para a realização do
estudo, bem como sobre a coleta de dados por meio da gravação audiovisual. Ao final,
solicitou-se ao participante o preenchimento de um questionário demográfico, a fim de
obter suas características como indivíduo.

Parte II – Entrevista pré-sessão: o participante foi entrevistado, seguindo um roteiro de entre-
vista semi-estruturado (Apêndice B), para conhecer seu perfil em relação ao conhecimento
sobre avaliação de acessibilidade e suas experiências prévias.

Parte III – Condução do estudo: nesta etapa, foi dada uma breve contextualização sobre o
cenário envolvido com o objeto de estudo e orientação sobre as tarefas a serem executadas
(Apêndice D) na sequência. Durante a realização das tarefas, os participantes foram
instigados a falar em voz alta o que eles estavam pensando, bem como expressassem as
suas dúvidas, dificuldades ou comentários a respeito do uso das ferramentas fornecidas e os
relatórios produzidos pelas mesmas. Além da comunicação e interação com o participante
via videochamada (gravada), realizou-se também anotações de pontos com os quais os
participantes apresentaram mais dificuldade e em que momentos aconteceram.

Parte IV – Entrevista pós-sessão: nesta etapa, após a realização das tarefas, o participante foi
novamente interrogado por meio de uma entrevista semi-estruturada (Apêndice E). Tal
entrevista buscava extrair a opinião dos participantes sobre a utilização da abordagem
LIRA em relação aos meios tradicionais de avaliação automatizada, verificando se a
abordagem facilitou a realização das tarefas e interpretação do relatório produzido. Por
fim, os participantes foram questionados acerca de possíveis melhorias, as quais pudessem
aumentar a satisfação de usuários futuros.

6.3 Estratégia de seleção dos participantes
A participação de indivíduos em um estudo contribui com o fornecimento de dados

necessários para determinadas análises previamente definidas, alvo de investigação. Assim,
dado o objetivo de avaliar o uso do protótipo ARIA Evaluator na realização de avaliações de
acessibilidade de RIAS e as questões definidas para essa pesquisa (cf. Seção 6.1), convidou-se
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pessoas que tivessem algum contato com avaliação de acessibilidade e experiência/atuação na
área de desenvolvimento de aplicações Web. O foco neste perfil de participantes teve como
finalidade extrair dados mais próximos ao cotidiano de desenvolvedores e possíveis futuros
usuários da abordagem, já que os participantes selecionados potencialmente apresentariam
diferentes níveis de conhecimento.

Dentre a gama de prováveis sujeitos a serem envolvidos no estudo, foi utilizada uma
amostragem não probabilística por conveniência, selecionando os sujeitos pela facilidade de
acesso a eles. Cabe ressaltar que não é intenção deste trabalho realizar uma pesquisa quantitativa
com rigorosa avaliação do grau de significância da amostra, uma vez que ECs visam priorizar o
aprofundamento do objeto de estudo por meio de um pequeno número de envolvidos (LAZAR;
FENG; HOCHHEISER, 2017). Portanto, tem-se plena consciência da limitação do estudo
relacionado a sua generalização, visto que a amostra não foi estatisticamente significativa.

6.4 Materiais
Para este EC, foram desenvolvidos três websites distintos. Cada um deles era composto

por um formulário com um campo com widget de Calendário, sendo este o objeto central da
avaliação. A simplicidade no conteúdo da página Web que compõe a aplicação deve-se ao foco do
estudo, evitando que o usuário se desviasse do objetivo da avaliação devido a possível influência
que outras informações e interações pudessem exercer sobre o indivíduo.

Embora as páginas Web possuíssem interfaces semelhantes e uma mesma base de
interação para o usuário, cada website foi desenvolvido utilizando diferentes tecnologias Web, a
fim de abranger um cenário mais próximo da realidade da comunidade de desenvolvimento. Para
tanto, foram utilizados os widgets de Calendário com o maior número de estrelas no GitHub,
que foram: bootstrap-datepicker1, flatpickr2 e react-dates3. A Figura 35 ilustra a interface de
cada um desses websites.

Como pode ser visto na Figura 35, todos os websites possuem as mesmas características
na interface, de modo que o foco do usuário fosse direcionado para a interatividade contida
na aplicação, especificamente no widget de Calendário. Dessa forma, espera-se que o usuário
dedique maior percepção sobre os resultados da avaliação e como elementos dinâmicos podem
influenciar neste processo. Ademais, é importante destacar que o protótipo ARIA Evaluator

contempla apenas a avaliação do tipo de widget utilizado nas aplicações (calendários), sendo
este mais um fator influenciador para a simplicidade da interface.

Para evitar qualquer viés sobre o emprego de determinado plugin sobre outro, utilizou-se
as configurações padrões para o uso em todas páginas Web desenvolvidas. Em outras palavras,
não houve qualquer adaptação ou customização, sendo utilizados os exemplos mais simples
1 <https://github.com/uxsolutions/bootstrap-datepicker>
2 <https://github.com/flatpickr/flatpickr>
3 <https://github.com/airbnb/react-dates>

https://github.com/uxsolutions/bootstrap-datepicker
https://github.com/flatpickr/flatpickr
https://github.com/airbnb/react-dates
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Figura 35 – Captura de telas dos websites desenvolvidos para o EC

(a) Website desenvolvido com
bootstrap-datepicker

(b) Website desenvolvido com
flatpickr

(c) Website desenvolvido com
react-dates

Fonte: Elaborada pelo autor.

fornecidos por cada uma das três tecnologias selecionadas, em suas referidas documentações. O
código-fonte das páginas desenvolvidas pode ser consultado no Apêndice C.

6.5 Coleta de dados

Segundo Yin (2014), um EC possui capacidade de lidar com uma ampla variedade
de evidências em comparação a outros métodos de pesquisa. Contudo, faz-se necessário o
uso de mais de um método para coleta de dados, de modo que o estudo seja avaliado sob
diferentes ângulos. Desta forma, o estabelecimento de um processo de triangulação de dados
minimiza o risco de subjetividade envolvida neste tipo de pesquisa, além de possibilitar que
mais aspectos comportamentais sejam abordados, garantindo o desenvolvimento de linhas
convergentes de investigação (LAZAR; FENG; HOCHHEISER, 2017). O uso de mais de uma
fonte de investigação, portanto, auxilia na atenuação das limitações inerentes de cada fonte
analisada individualmente.

A coleta de dados é uma atividade que visa o recebimento de informações a serem utili-
zadas na pesquisa e que pode envolver diferentes técnicas para aquisição dos dados. Lethbridge,
Sim e Singer (2005) categorizou tais técnicas em três graus sob a perspectiva do contato humano:
(i) técnicas de primeiro grau, em que o pesquisador está em contato direto com os participantes,
com coleta dos dados em tempo real; (ii) técnicas de segundo grau, as quais não requerem o
contato direto entre o pesquisador e os participantes, uma vez que os dados são coletados por
meio de ferramentas auxiliares (câmeras ou dispositivos instrumentados, etc.) enquanto o estudo
está acontecendo, e; (iii) técnicas de terceiro grau, em que o pesquisador utiliza-se apenas da
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análise independente de artefatos pré-existentes (códigos-fonte, documentos, entre outros).

Dentre as diversas técnicas para coleta de dados, neste EC optou-se por utilizar: entrevis-
tas (técnica de primeiro grau) que foram realizadas em duas etapas, e; observação (técnica de
segundo grau) das informações que foram armazenadas durante o estudo por meio da gravação
do experimento. Ademais, anotações pontuais foram realizadas pelo pesquisador durante o EC,
de modo a complementar as demais fontes em posterior análise do material gravado.

6.5.1 Entrevistas

Entrevista é uma técnica de coleta de dados em que há uma interação social direta entre
o pesquisador e o indivíduo entrevistado, a qual requer um planejamento metodológico, de modo
que sua aplicação garanta os resultados esperados. Para o EC, segundo Yin (2014), a entrevista
é uma das fontes mais importantes de informação, visto que os entrevistados podem fornecer
insights significativos sobres as questões investigadas. Cabe ressaltar que a entrevista tem por
característica um diálogo assimétrico, além de tornar possível a interação sem interrupções entre
os dois pontos da pesquisa (GIL, 2019).

De acordo com o nível de estruturação utilizado, Gil (2019) classifica as entrevistas em
quatro tipos: (1) informal, quando se distingue da simples conversação apenas por ter como
objetivo básico a coleta de dados; (2) focalizada, na qual o entrevistador esforça-se para que
o entrevistado retorne ao assunto após alguma digressão; (3) por pautas (ou semiestruturada),
quando é guiada por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo
de seu curso; (4) estruturada, na qual o entrevistador segue uma relação fixa de perguntas, cuja a
ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados.

Optou-se por realizar as entrevistas de maneira semiestruturada para este EC, tanto
por flexibilizar os tópicos de interesse no estudo (permitindo uma conversação mais natural),
bem como possibilitar adaptações de acordo com os rumos do diálogo entre o pesquisador e o
entrevistado a partir das questões pré-definidas. Além disso, não se exige seguir a ordem das
questões de forma linear. A entrevista semiestruturada permite ainda que o entrevistador possa
incluir ou remover perguntas de acordo com o rumo da entrevista, tornando-a oportunística
para aumentar ou aprofundar o entendimento, já que o fluxo de perguntas é flexível (GIL, 2019;
LAZAR; FENG; HOCHHEISER, 2017; YIN, 2014).

Neste EC, a técnica de entrevista semiestruturada foi aplicada em dois momentos di-
ferentes. A primeira entrevista foi realizada antes da realização das tarefas propostas, com a
finalidade de coletar informações sobre o participante e sua experiência relacionada ao contexto
do estudo, especialmente no que diz respeito à avaliação de acessibilidade na Web. A segunda
entrevista foi conduzida após a conclusão de todas as tarefas, com o objetivo de obter impressões
e informações sobre a experiência do participante quanto a condução de avaliação automatizada
de acessibilidade de RIAs. Para facilitar a descrição dessas entrevistas, serão denominadas de
entrevistas “pré-sessão” e “pós-sessão”, respectivamente.
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Todas as entrevistas foram gravadas com anuência dos participantes a fim de possibilitar
consultas posteriores, visto que a realização de anotações em tempo real requer um tempo
considerável para ser feito. Dessa foram, evita-se a perda de detalhes importantes de possível
interesse para o estudo, haja vista o alto volume de informações que podem ser produzidas
durante o processo de entrevista. A partir das gravações, portanto, pode-se ter uma interpretação
mais acurada do conteúdo das entrevistas (YIN, 2014).

6.5.2 Observação

Observar é examinar minuciosamente algum aspecto da realidade para obter determinadas
informações. Neste sentido, a observação, como técnica de coleta de dados, possibilita que o
pesquisador compreenda a realidade que se pretende analisar (GIL, 2019). Para Yin (2014), as
evidências coletadas durante o processo de observação auxiliam no fornecimento de informações
complementares sobre o objeto de estudo, dado que são registrados dados visíveis e de interesse
da pesquisa. Segundo Gil (2019), há diferentes formas de registrar o processo observacional, os
quais podem incluir: anotações que podem ser feitas por meio de registro cursivo (contínuo),
utilizando palavras-chave, checklist e códigos, que são transcritos posteriormente, ou por meio
de gravadores, câmeras fotográficas, filmadores, entre outros.

Neste EC, a coleta de dados por meio de observação foi empregada durante a realização
de um conjunto de tarefas pré-estabelecidas. Para tanto, assim como as entrevistas, esta fase do
estudo também foi gravada, registrando as expressões faciais do entrevistado, suas considerações
durante o processo de realização das tarefas e a tela na qual estavam as tarefas sendo executadas.
Por fim, ao longo da execução do EC, anotações pontuais foram feitas, de modo que pudessem
complementar os dados coletados por meio das gravações.

Dado o contexto de distanciamento social, exigência devido ao cenário pandêmico do
período (ano 2021) no qual o EC foi realizado, não houve instrumentação do dispositivo para
registrar os dados do EC. Por outro lado, realizou-se a gravação por meio de videochamada
com compartilhamento de tela por parte do participante, possibilitando que este registro fosse
analisado posteriormente. Assim, o procedimento adotado visou não causar qualquer interferência
para o participante na execução das tarefas.

Por fim, durante esta etapa de coleta de dados, os participantes também estavam cientes
sobre a gravação como forma de registro do estudo. Em especial, nesta fase foi empregado o
protocolo verbal think aloud, no qual os participantes foram estimulados a dizer em voz alta o
que estavam pensando e fazendo, de modo a enriquecer o material coletado com a percepção do
próprio participante. De acordo com Jaspers et al. (2004), o protocolo think aloud pode produzir
informações valiosas sobre os processos cognitivos, haja vista a geração de dados diretos sobre
o pensamento a partir da memória de curto prazo. Assim, como todos os processos cognitivos
passam pela da memória de curto prazo, o pensamento consciente do indivíduo pode ser relatado
no momento em que é processado.
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6.6 Plano de análise
A análise de dados é caracterizada como o processo que produz informação a partir do

conjunto de dados coletados. Esta geração de conhecimento acontece por meio da consolidação
e interpretação do que as pessoas disseram e o que foi observado, de modo que sejam tiradas
conclusões empiricamente (YIN, 2014). Todas as entrevistas foram transcritas e tiveram seus
conteúdos analisados. Além disso, o conteúdo das gravações, relacionados à etapa de execução
das tarefas, foi analisado em busca de informações potencialmente relevantes, bem como sob a
luz das três questões de pesquisa (Seção 6.1) formuladas no presente estudo.

Para prevenir possíveis distorções relativas a utilização de análises individualizadas de
cada técnica de coleta dados, Martins (2008), Yin (2014), Runeson et al. (2012) recomendam
que as informações obtidas sejam confrontadas umas com as outras por meio do processo de
triangulação. Em suma, a triangulação serve como base para validação da investigação, uma
vez que permite perceber a complexidade da realidade a partir de diferentes pontos de vista e
assegurando, assim, maior riqueza e rigor dos procedimentos e resultados alcançados.

Patton (2014) discute a triangulação sob quatro diferentes tipos de perspectivas: triangu-

lação de dados, a qual possibilita verificar se o que está sendo observado e relatado se mantém
inalterado em circunstâncias diferentes; triangulação de pesquisadores, em que avaliadores
distintos colocam suas posições sobre os achados do estudo; triangulação metodológica, na qual
consiste em utilizar várias abordagens para a condução de uma mesma pesquisa, e; triangulação

teórica, em que utiliza-se múltiplas perspectivas em relação ao mesmo conjunto de objetos.

No contexto deste EC, foram utilizados os seguintes tipos de triangulação:

1. Triangulação de dados: os dados coletados proveem de duas fontes distintas: informações
coletadas nas entrevistas (modo direto) e as gravações relativas a execução das tarefas
(modo indireto). O uso de fontes de dados distintas favorece a obtenção de insights que
poderiam ser mais difíceis de se ter quando se utiliza apenas uma forma de coleta de
informações (LAZAR; FENG; HOCHHEISER, 2017).

2. Triangulação de pesquisadores: todo o material coletado durante as entrevistas e fase de
observação das tarefas foi analisado pelo autor com o auxílio de um segundo pesquisador
(orientadora). Dessa forma, buscou-se evitar que as análises fossem influenciadas pelas
opiniões pessoais dos pesquisadores, de modo a refletir conclusões mais realistas em
relação aos dados analisados;

Portanto, espera-se mitigar o risco de informações mal interpretadas ou mal compreendi-
das a partir dessas triangulações, juntamente com a análise dos dados referentes as três etapas
(entrevista pré-sessão, realização das tarefas e entrevista pós-sessão) de maneira cruzada. Vale
ressaltar que os nomes e informações confidenciais dos participantes não serão publicados em
hipótese alguma, garantindo a privacidade e anonimato dos mesmos.
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6.7 Limitações

Uma das principais limitações, inerente ao método EC, é a impossibilidade de genera-
lização dos resultados obtidos, sendo uma crítica clássica na comunidade científica (NEALE;
THAPA; BOYCE, 2006; YIN, 2014; LAZAR; FENG; HOCHHEISER, 2017; GIL, 2019). Dada
a caracterização do EC como método de pesquisa científica, nenhum caso pode ser generalizável
para o universo ou população estudada, pois o objetivo do pesquisador com esse método é apro-
fundar o conhecimentos e formular teorias (generalização analítica) (YIN, 2014). Portanto, essa é
uma limitação do presente EC, o qual não buscou elaborar generalizações estatísticas sobre seus
achados, especialmente devido a amostra utilizada. O foco principal do EC foi o levantamento
de dados qualitativos sobre a percepção dos usuários acerca do processo de avaliação.

De acordo com Yin (2014), ECs requerem a participação do pesquisador em todas
as etapas do processo (planejamento, condução, análise e interpretação dos dados). Portanto,
tendem a sofrer com o viés representado pela subjetividade do pesquisador, que é outra limitação
recorrente deste método de pesquisa. Embora esta influência seja inegável, ela pode ocorrer
também em outros métodos, inclusive nos quantitativos (GIL, 2019). Para tentar mitigar esse
viés, este EC envolveu mais de um pesquisador para o processo de planejamento e análise dos
dados coletados.

Quanto às entrevistas, elas podem propiciar informações subjetivas, uma vez que tratam-
se de informações oriundas do ponto de vista dos entrevistados (LAZAR; FENG; HOCHHEISER,
2017). Para amenizar possíveis vieses nos resultados obtidos, é importante que as informações
coletadas sejam trianguladas com outras fontes de dados, de modo a garantir maior rigor ao EC
(YIN, 2014). Conforme descrito na Seção 6.6, este EC triangulou os dados das entrevistas com
os coletados no processo de observação, de modo a melhorar a acurácia dos resultados.

A escolha da amostra para investigação pode ser encarada como outra limitação relacio-
nada aos ECs, a qual pode ser completamente diferente quando comparada ao universo amostral
(YIN, 2014). Dessarte, os resultados da pesquisa naturalmente podem se tornar equivocados, um
dos motivos pelos quais a generalização dos resultados não é possível. Portanto, o pesquisador
deve ter maior atenção e cuidado na seleção amostral para estudo, haja vista o seu profundo
envolvimento na investigação. Dada essa limitação, este EC buscou selecionar participantes
seguindo critérios específicos (cf. Seção 6.3), bem como abrangendo diferentes perspectivas no
que diz respeito ao universo amostral disponível.

Enfim, apesar da quantidade de participantes selecionadas para o EC seja satisfatória sob
o ponto de vista das informações coletadas, não esgota a totalidade de conhecimento sobre o
objeto alvo neste EC. Além disso, podem haver problemas relativos às convicções próprias do
entrevistador, as quais podem não expressar uma visão geral do problema e, assim, não alcançar
detalhes de informações que poderiam complementar a base de conhecimento produzida.
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6.8 Estudo piloto

O Estudo Piloto (EP) é uma etapa essencial para a realização de um EC, dado que é um
estudo em escala reduzida conduzido à vista do trabalho final. Para tanto, um EP foi conduzido
com objetivos de:

∙ avaliar as questões base elencadas para as entrevistas;
∙ verificar se as tarefas pré-estabelecidas eram adequadas para coletar os dados pretendidos;
∙ examinar se as tarefas seriam suficientes para se atingir os objetivos, e;
∙ analisar se os dados obtidos responderiam às questões de pesquisa definidas para este EC.

O EP contou com a participação de uma pessoa, o Elijah4. Ele é um desenvolvedor
de software formado em Ciências da Computação e tem atuado há cerca de quatro anos no
desenvolvimento de aplicações Web. Embora ele se considere com uma experiência razoável
quanto a técnica de desenvolvimento, afirmou desconhecer questões relacionadas a acessibilidade
na Web. Apesar disso, percebeu-se durante a entrevista que Elijah possuía noções básicas dos
conceitos sobre acessibilidade e sua importância no uso de aplicações para o público em geral.

Ao longo da execução do EP, a coleta dos dados durou cerca de 24 minutos de gravação
durante a entrevista pré-sessão. Durante a fase de observação, enquanto o indivíduo executava
as tarefas definidas, registrou-se aproximadamente 50 minutos de gravação. Por fim, foram
utilizados 10 minutos de gravação para a entrevista pós-sessão, a qual visava obter informações
sobre a experiência vivenciada durante o uso das ferramentas.

A partir da realização deste EP, ratificou-se o roteiro da entrevista pré-sessão, que
mostrou-se adequado para coleta de dados sobre o participante e suas experiências. A estratégia
adotada de conduzir uma entrevista semiestruturada mostrou-se deveras satisfatória, dada a
possibilidade de incluir novas questões ao longo da entrevista, de modo a conhecer melhor o
sujeito e suas experiências prévias sobre o tema abordado. Todavia, dada a especificidade dos
conceitos de RIAs, que envolvem conteúdo dinâmico, houve a necessidade de uma explanação
sobre este tópico para melhorar a compreensão das questões relacionadas a este assunto.

O protocolo deste EP foi composto por um conjunto de tarefas para a avaliação de 5
(cinco) aplicações Web diferentes. Cada aplicação deveria ser avaliada por duas ferramentas
de avaliação automática de acessibilidade atuais e pelo protótipo ARIA Evaluator, de modo a
se obter um comparativo entre as ferramentas, sobre seu uso, bem como sobre a percepção do
usuário acerca dos resultados produzidos pelas mesmas. Entretanto, observou-se que o emprego
das 5 (cinco) aplicações Web no EC despenderia de muito esforço e tempo para realização,
sendo que o conjunto de informações produzidas ao final não acrescentaria novos detalhes
significativos ao resultado do estudo. Portanto, o conjunto de aplicações Web foi reduzido para

4 Este é um nome fictício que foi atribuído ao participante, tendo como finalidade manter seu anonimato
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apenas 3 (três), uma vez que julgou-se uma quantidade suficiente e que abrangeria diferentes
aspectos relacionado à estrutura na qual estas aplicações foram desenvolvidas.

A entrevista pós-sessão foi conduzida de maneira semelhante à entrevista pré-sessão, o
que permitiu conhecer a expectativa do participante e, assim, aprofundar os questionamentos
sobre sua experiência de uso das ferramentas durante as tarefas. Novamente, a opção por realizar
uma entrevista semiestruturada mostrou-se útil para obtenção de mais detalhes sobre a percepção
do participante. Apesar de manifestar um feedback positivo acerca do relatório produzido pelo
protótipo ARIA Evaluator, o participante pontuou ser necessário um tempo maior para análise
sobre todas as informações a fim de que pudesse apontar sugestões de melhorias.

Enfim, a execução do EP foi relevante pois possibilitou verificar o protocolo com o
qual o EC seria conduzido. Foi possível identificar melhorias pontuais no protocolo, de modo
a evitar ser demasiadamente demorado e cansativo ao usuário, o que poderia influenciar nos
resultados finais produzidos. Por fim, decidiu-se por incluir uma demonstração de avaliação com
uma aplicação Web acessível, de modo que o participante pudesse perceber que é possível o
desenvolvimento acessível de aplicações Web dinâmicas.

6.9 Resultados e discussões

Após a execução do EP, o EC foi conduzido com outros cinco indivíduos5: Arthur, Grace,
Harry, Rosie e Thomas. A seguir, são apresentados os resultados individuais extraídos a partir
da realização do estudo, bem como uma análise comparativa geral dos resultados dos cinco
participantes.

(A) Arthur

As informações coletadas na entrevista pré-sessão:

Nome: Arthur
Idade: 28 anos
Experiência: dedica-se ao desenvolvimento de sistemas há cerca de 8 anos

Em termos específicos de experiência no desenvolvimento Web, Arthur se auto-avalia
com conhecimento mediano, tendo em vista que não tem atuado fortemente nesta área nos
últimos anos. Por outro lado, ele se considera um especialista em acessibilidade na Web, haja
vista sua experiência e formação acadêmica relacionada ao tema. Consequentemente, Arthur
atribuí uma grande relevância à inclusão de acessibilidade no processo de desenvolvimento.
Arthur já trabalhou com diferentes perspectivas de avaliação de acessibilidade, considerando
oneroso o trabalho envolvido, especialmente no que diz respeito a avaliações manuais e com

5 Os nomes dos participantes foram alterados a fim de manter o sigilo de suas identidades, conforme
especificado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual foi dado ciência antes do início
do EC em comum acordo com os pesquisadores
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usuários. É importante destacar que, como desenvolvedor de sistemas, Arthur declarou considerar
apenas os requisitos mínimos de acessibilidade nos projetos que desenvolve, alegando como
justificativa a questão de tempo para atender todos os requisitos de acessibilidade, previstos nas
diretrizes como a WCAG.

Durante a fase de realização das tarefas pré-estabelecidas neste EC, segundo a percepção
de Arthur, as aplicações Web avaliadas estavam acessíveis de acordo com o relatório fornecido
por ambas as ferramentas utilizadas: Wave e TAW. Apesar de pontuar positivamente a respeito
da acessibilidades da aplicações, Arthur manifestou descontentamento com o relatório produzido
pela Wave em relação a a ferramenta TAW, comentando o seguinte:

“[Wave] é bem confusa, você não consegue saber de forma clara. Ela dá algumas

dicas, mas deixa a desejar. [...] É, eu já prefiro essa estrutura do TAW em vez da

Wave. Ela [TAW] ajuda a identificar os problemas.”

A percepção de Arthur mudou em relação aos resultados sobre a accessibilidade das
aplicações Web ao reavaliá-las utilizando o protótipo ARIA Evaluator. Segundo Arthur, o
relatório apresentado pelo protótipo expressa claramente a falta de acessibilidade, uma vez que
informa os problemas de uma maneira mais tangível sob o ponto de vista do desenvolvedor.
Apesar da divergência dos resultados fornecidos por cada ferramenta, Arthur destacou ser positivo
utilizar mais de uma ferramenta para avaliação sempre que possível, dado que as informações
obtidas podem se complementar, especialmente, devido ao emprego de diferentes algoritmos no
processo de avaliação adotado em cada ferramenta.

Arthur apresenta evidente conhecimento sobre as diferenças de requisitos de acessi-
bilidade que devem ser observados no processo de avaliação entre aplicações Web estáticas
e dinâmicas. Por conseguinte, ele salientou que os resultados da avaliação produzidos pelo
protótipo ARIA Evaluator mostram claramente tais diferenças. Tal afirmação do participante
corrobora com um dos propósitos da abordagem desenvolvida nesta tese, que busca destacar essa
diferença, especialmente para avaliadores sem muita experiência neste contexto.

Um dos principais benefícios, apontado por Arthur, foi a identificação dos problemas em
um nível de abstração de fácil entendimento pelos desenvolvedores, uma vez que traz exemplos
claros dos motivos que levaram à detecção do problema, além de imagens que ajudam a identificar
a interação de maneira simples e direta. Segundo Arthur, a clareza dos dados apresentados no
relatório é suficiente para que os problemas, relacionados a acessibilidade do conteúdo avaliado,
possam ser efetivamente corrigidos, sem que haja, necessidade de conhecimento técnico a
respeito da WAI-ARIA para a correção desses possíveis problemas.

Apesar da forma de apresentar as informações no relatório produzido pelo protótipo
ARIA Evaluator ser melhor que as demais ferramentas utilizadas, para Arthur, a percepção real
do nível de acessibilidade seria melhor compreendida com um indicativo sobre a quantidade total
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pontos avaliados em contraste com a quantidade de erros apresentada. Assim, uma melhoria a ser
incluída no relatório é a inclusão de uma métrica para evidenciar o nível de acessibilidade do que
está sendo avaliado e, consequentemente, melhorar a percepção do avaliador sobre este ponto.
Além disso, outra melhoria identificada é a inclusão de uma sumarização dos resultados, de modo
que o usuário possa ter uma visão geral da acessibilidade da aplicação Web de forma rápida
e direta. Por fim, a inclusão do relacionamento dos problemas encontrados com as diretrizes
de acessibilidade aumentaria o valor da informação produzida, além de ser uma forma de
incentivo indireto ao conhecimento das diretrizes, reduzindo o gargalo apresentado por diversos
desenvolvedores sobre o assunto.

(B) Grace

As informações coletadas na entrevista pré-sessão:

Nome: Grace
Idade: 41 anos
Experiência: dedica-se ao desenvolvimento de sistemas ao longo de 16 anos

Grace não se considera uma especialista na área de desenvolvimento Web, uma vez que
há novas tecnologias surgindo a todo momento, sendo difícil acompanhar e se atualizar com toda
essa evolução. Ademais, toda competência que ela possui na área em que atua profissionalmente
não se reflete na mesma proporção quando o assunto é acessibilidade. Apesar de Grace não ter
qualquer conhecimento concreto sobre as questões que envolvem a acessibilidade de aplicações
Web, ela, ainda sim, as acha extremamente importantes e mencionou:

“A maioria das coisas que você tem acesso é mais fácil pela Web. [...] Eu já achava

importante essa questão de facilitação de interface para o usuário, mas agora

acho que é muito mais por essa questão [pandemia] que a gente está vivendo

atualmente.”

Grace declarou que nunca houve necessidade de se preocupar com questões de acessibili-
dade de aplicações Web, apesar de trabalhar em um órgão público há vários anos. Em razão dessa
falta de preocupação, ela não conhece quaisquer diretriz de acessibilidade. Ela nunca precisou
implementar os requisitos necessários de acordo com diretrizes de acessibilidade, nos sistemas
que desenvolve. Para Grace, a falta de preocupação com os diferentes perfis de usuário pode ser
uma das razões pelas quais as pessoas, envolvidas nos projetos que atua, não se preocupam com
a acessibilidade. Consequentemente, Grace também nunca realizou qualquer tipo de avaliação
de acessibilidade. Ela mencionou que em um contexto de desenvolvimento ágil, com entregas
contínuas do software, ela acredita que o processo de avaliação de acessibilidade pode se tornar
oneroso para equipe, principalmente por ter que verificar a cada entrega se a aplicação continua
acessível. Na visão de Grace, mesmo que se utilizasse ferramentas automáticas para realizar o
processo de avaliação, demandaria um tempo considerável da equipe, principalmente corrigir
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os problemas que por ventura venham a ser identificados. Considerando toda essa perspectiva,
Grace conclui que o processo para desenvolver aplicações acessíveis pode ser trabalhoso e
demorado:

“Você vai ter que pensar no projeto inteiro. Assim... não é só numa tela. Você vai

ter que pensar em tudo, questões de navegação, de reestruturação de informações.

Isso acaba levando mais tempo.”

Dada a sua experiência com o desenvolvimento Web, Grace compreende de forma
clara quais as diferenças entre aplicações Web estáticas e dinâmicas. Contudo, por não ter
conhecimento sobre acessibilidade e nem sobre ferramentas automáticas de avaliação para esse
contexto, Grace não soube opinar sobre a capacidade das atuais ferramentas para realizar a
avaliação do conteúdo dinâmico das aplicações Web. Por outros lado, ao longo realização das
tarefas pré-definidas neste EC, Grace passou a construir sua opinião a medida que utilizava as
ferramentas planejadas, concluindo que: “as ferramentas não isentam a participação de uma

pessoa, uma vez que elas não conseguem checar todos os pontos requeridos de acessibilidade”.

Grace mostrou-se cética acerca dos relatórios disponibilizados pelas ferramentas Wave e
TAW. Em relação à ferramenta Wave, Grace apresentou bastante dificuldade em compreender
as informações disponibilizadas, chegando mesmo a considerar, no final, as aplicações Web
avaliadas como acessíveis. Todavia, o mesmo não aconteceu ao interpretar o relatório fornecido
pela ferramenta TAW, em que não foi capaz de chegar a uma conclusão sobre o nível de
acessibilidade:

“Do jeito que ela trouxe o resultado eu fiquei na dúvida, porque ela jogou a

responsabilidade, digamos assim, para a pessoa avaliar ali questões que ela não

conseguiu. Não sei te dizer se tá ok, não tá ok ou parcialmente ok, porque ela jogou

muita coisa pra eu decidir.”

Após concluir as tarefas, Grace apresentou uma clara percepção de que as ferramentas
de avaliação existentes não são capazes de avaliar a maioria das aplicações Web atuais. Para
ela, desenvolvedores que não conhecem as diretrizes de acessibilidade, em especial aquelas
que tratam sobre a interatividade, não conseguiriam resolver os potenciais problemas que as
ferramentas não conseguem identificar automaticamente. Dessa forma, Grace considera essencial
um conhecimento técnico mínimo das diretrizes de acessibilidade.

Quanto ao protótipo ARIA Evaluator, no entanto, ela se mostrou otimista: “tá dando até

exemplo. Eu acho que isso aí é uma coisa bem interessante!”. A partir de sua análise sobre o
relatório produzido pelo protótipo ARIA Evaluator, ela julgou que as informações disponíveis
eram suficientes para que qualquer desenvolvedor tenha ciência dos problemas existentes e saiba
como corrigi-los. Para Grace, as diferenças na perspectiva de avaliação (conteúdo estático vs.
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conteúdo dinâmico) foi extremamente evidente, conforme demostrou no comentário: “Sim! Foi

muito gritante o negócio”.

Grace não indicou quaisquer melhorias acerca do relatório fornecido por ARIA Evaluator.
Entretanto, destacou a forma como as informações são disponibilizadas, especialmente nos
pontos que o protótipo não é capaz de avaliar:

“Eu vi que isso aqui tá errado, agora você se vira aí pra verificar o resto. [...] Eu

acho que tá bem interessante essa parte [no protótipo], porque ele tá orientando

inclusive o que ele não consegue alcançar e como fazer a verificação manual.”

Outro ponto destacado por Grace acerca do relatório de ARIA Evaluator é a disponibili-
zação de exemplos visuais. De acordo com Grace, para pessoas com uma capacidade perceptiva
focada no visual, ARIA Evaluator tende a se mostrar mais útil, dado a apresentação de imagens
que simulam a interatividade. Tal apresentação pode ser uma forma mais simples dos desenvol-
vedores perceberem melhor qual é o problema reportado. Por fim, na opinião de Grace, o uso de
mais de uma ferramenta de avaliação poderia ser benéfico para se alcançar um nível maior de
acessibilidade das aplicações Web.

(C) Harry

As informações coletadas na entrevista pré-sessão:

Nome: Harry
Idade: 23 anos
Experiência: recém-formado na área de Computação, possui pouca experiência com desen-
volvimento Web (pouco mais de um ano)

Harry se autoavalia com conhecimento razoável na área de desenvolvimento Web, tendo
trabalhado com diferentes tecnologias. Em termos de acessibilidade, ele se qualifica com elevado
grau de conhecimento no tema, haja vista seu envolvimento em pesquisas durante a graduação.
À vista disso, Harry manifestou grande preocupação com o desenvolvimento de aplicações
Web acessíveis, porém, em sua prática no mercado de trabalho, tais requisitos não têm sido
considerados, seja devido a falta de tempo para implementação e/ou falta de exigência por parte
do cliente e da empresa.

Para Harry, o desenvolvimento de aplicações Web pode ser oneroso quando é preciso
lidar com requisitos de acessibilidade:

“Numa página Web para você incluir a acessibilidade, por exemplo usando os

requisitos da WAI-ARIA, você tem que adicionar várias tags específicas, que vão

se relacionar com tags de outros elementos mais internos, descrever a função do

elemento. Então, tem que ter um cuidado maior com esse processo, o que acaba

demandando um pouco mais de tempo na parte de desenvolvimento.”
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Harry pontuou que o esforço necessário para desenvolvimento também se reflete no
processo de avaliação das aplicações Web, podendo ser oneroso, considerando-se avaliações
manuais. Contudo, ele ressaltou a facilidade em utilizar ferramentas automatizadas a fim de sim-
plificar este processo. Além disso, ao final da entrevista pré-sessão, Harry destacou a importância
da avaliação de acessibilidade, especialmente no que diz respeito ao contexto dinâmico, em que
as aplicações Web tem se tornado cada vez mais interativas, requerendo o desenvolvimento de
novas ferramentas capazes de avaliar esse contexto.

Na etapa que envolvia a realização de tarefas pré-estabelecidas, Harry julgou as três
aplicações avaliadas como acessíveis ao interpretar o relatório produzido pela ferramenta Wave.
Entretanto, ele ressaltou que a Wave era pouco intuitiva, o que dificulta a percepção dos usuários
sobre os possíveis problemas na aplicação Web sob avaliação, levando a interpretações equivoca-
das acerca da acessibilidade. O julgamento de Harry sobre a acessibilidade das aplicações em
análise sofreu alteração, passando a ser parcialmente acessível ao apreciar o relatório produzido
pela TAW.

Ao reavaliar as três aplicações Web utilizando o protótipo ARIA Evaluator, Harry alterou
novamente sua percepção sob o nível de acessibilidade dessas aplicações, passando a considerá-
las não acessíveis a usuários com deficiência. Para ele, o relatório apresentado por ARIA Evaluator

é mais intuitivo, uma vez que mostra qual o problema e fornece exemplos de como corrigi-los.
Em um contexto geral, Harry ponderou ser relevante o uso de mais de uma ferramenta para
avaliação de acessibilidade, dado que os resultados produzidos podem se complementar e ajudar
a encontrar um número maior de problemas.

Harry possui conhecimentos sobre dinamicidade do conteúdo das aplicações Web em
função de alterações frequentes na estrutura da DOM, enquanto o usuário interage. Em vista
disso, ele ressaltou o mérito de ARIA Evaluator ao ajudar avaliadores inexperientes a perceberem
de forma mais clara os requisitos de acessibilidade necessários para RIAs. Por outro lado, apesar
de considerar o relatório com informações suficientes para corrigir eventuais problemas, Harry
acha relevante que os desenvolvedores tenham conhecimento técnico mínimo sobre os requisitos
de acessibilidade para melhor compreender informações disponibilizadas no relatório.

Por fim, Harry acredita que ARIA Evaluator pode ser melhor aproveitada no estágio de
desenvolvimento da aplicação Web, uma vez que é possível direcionar o foco da avaliação em
pontos específicos. Além disso, sugeriu uma melhoria considerável no relatório: a identificação
do local em que há o problema no código-fonte, o que auxiliaria os desenvolvedores a encontrar
e corrigi-lo de modo mais fácil e rápido.
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(D) Rosie

As informações coletadas na entrevista pré-sessão:

Nome: Rosie
Idade: 40 anos
Experiência: profissional da área de Educação com cerca de 12 anos de experiência em
programação

Quanto a desenvolvimento de aplicações Web, Rosie se considera com conhecimentos
em nível intermediário. Por outro lado, sua competência sobre acessibilidade é maior, uma vez
que tem se dedicado ao estudo e pesquisa do tema nos últimos cinco anos. Para Rosie, a inclusão
de acessibilidade no processo de desenvolvimento é indispensável e deve ser incluído na cultura
da equipe:

“[Considerar acessibilidade no desenvolvimento] é essencial, principalmente no

momento que a gente está vivendo agora... tem se provado que quem não consegue

fazer implementações e inserir a acessibilidade nos aplicativos, páginas Web, etc.

está deixando muita gente de fora. Então, não só pra quem tem qualquer tipo de

deficiência, mas também para o usuário habitual.”

Segundo Rosie, a maior motivação que poderia se ter para desenvolver aplicações
acessíveis é possibilitar a inclusão de um maior número de pessoas, uma vez a Web tem por
objetivo fornecer um meio para qualquer pessoa ter acesso às informações, ou seja, possibilitar o
acesso universal. Contudo, além de desenvolver considerando os requisitos de acessibilidade, é
preciso também avaliar se esse desenvolvimento de fato produziu uma aplicação Web acessível.

Quanto ao processo de avaliação, Rosie o considera muito oneroso, dada a necessidade
de se recorrer a diversas ferramentas para ter noção inicial sobre o nível de acessibilidade da
aplicação Web desenvolvida, bem como a consulta e entendimento das diretrizes que norteiam a
acessibilidade na Web. Por outro lado, ela destacou:

“As primeiras vezes pode ser trabalhoso, uma vez que você ainda não tem uma

noção muito clara do que é necessário e onde incluir os requisitos. Entretanto, a

medida que você vai trabalhando acaba ficando automático. Acredito que é uma

questão de colocar na rotina de desenvolvimento.”

Apesar de considerar oneroso o processo de avaliação, Rosie ressaltou a utilidade das
ferramentas de avaliação automáticas, em virtude de atuarem como um ponto de partida para
que os desenvolvedores comecem a descobrir que implementações simples de requisitos de
acessibilidade podem facilitar o uso das aplicações por pessoas com deficiência. Entretanto,
Rosie enfatizou que os resultados produzidos pelas ferramentas, geralmente, não são claros o
suficiente para auxiliar os desenvolvedores a corrigirem os problemas.
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No que diz respeito às observações coletadas durante a realização das tarefas pré-
definidas, a percepção de Rosie sobre os relatórios se alinha aos demais participantes do estudo.
Ela considerou o relatório fornecido pela Wave bastante confuso de se interpretar, levando-a a
considerar as aplicações avaliadas como acessíveis. Ao utilizar a TAW, no entanto, Rosie passou
a considerar essas aplicações parcialmente acessíveis, dado que a ferramenta traz a necessidade
de realizar avaliações manuais para determinados pontos.

Finalmente, o relatório fornecido por ARIA Evaluator se mostrou mais útil, uma vez
que traz uma perspectiva mais clara da acessibilidade para conteúdos dinâmicos, provendo
exemplos para as soluções. Segundo Rosie, os relatórios da Wave e TAW, embora tivessem
apontamentos para links da WCAG, eram complexos de se interpretar e sem exemplos práticos
de como resolver as barrerias que foram identificadas. Dessa forma, de acordo com seu ponto de
vista, apenas com o relatório das primeiras ferramentas, os desenvolvedores poderiam ter muita
dificuldade para resolver os problemas de acessibilidade ou, na pior das hipóteses, levar a crer
que as aplicações Web avaliadas estavam realmente acessíveis.

Para Rosie, dependendo do contexto avaliado, a utilização das ferramentas em conjunto
poderia ser útil a fim de se analisar a acessibilidade das aplicações sob diferentes perspectivas.
Entretanto, no contexto deste EC, ela considera que poderia acabar confundindo mais o desenvol-
vedor do que ajudando-o, uma vez que ARIA Evaluator fornece um caminho mais específico e
detalhado de quais são os problemas e como resolve-los. Rosie ressaltou que as informações do
relatório são bastante claras, principalmente por causa dos exemplos apresentados. Desta forma,
ela acredita que não há necessidade de conhecimento técnico sobre as diretrizes para corrigir tais
problemas, dado que o relatório os identifica e aponta um caminho para solucioná-los:

“O desenvolvedor iria conseguir por meio do exemplo corrigir o problema sem a

necessidade de consultar diretamente as diretrizes de acessibilidade.”

Embora Rosie considere que o relatório contém informações suficientes para corrigir o
problema, ela sugeriu uma melhoria para seu conteúdo: propôs que houvesse um apontamento
para as referências das diretrizes que levam à identificação do problema. Para ela, tal informação
auxiliaria os desenvolvedores a estudar mais sobre acessibilidade, caso despertassem interesse
sobre o assunto.

“Tem os exemplos específicos para resolução do código, mas as vezes você vai

fazer o mesmo tipo de implementação com outras tecnologias e ai já tem essa base,

digamos assim, para que o programador que está implementando as diretrizes de

acessibilidade adquira consciência do que está fazendo. [Entretanto], não tendo

obrigatoriedade de ficar consciente porque o relatório já dá um bom caminho.”
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Por fim, Rosie destacou que ARIA Evaluator pode contribuir muito para que as equipes
de desenvolvimento corrijam os problemas de acessibilidade relacionados ao conteúdo dinâmico
das aplicações Web, uma vez que as demais ferramentas avaliam apenas o conteúdo estático.
Além disso, pode servir de aprendizado, por meio dos exemplos apresentados, para futuras
implementações que estes desenvolvedores venha a fazer.

(E) Thomas

As informações coletadas na entrevista pré-sessão:

Nome: Thomas
Idade: 24 anos
Experiência: profissional desenvolvedor front-end há mais de oito anos

Em função de sua carreira profissional, Thomas se considera um especialista em de-
senvolvimento de aplicações Web. Contudo, todo esse conhecimento não se reflete na mesma
proporção para as questões de acessibilidade, em que julga ter pouca compreensão acerca dos
requisitos necessários para criar aplicações Web acessíveis.

Apesar de julgar que “todo site tem que ser acessível”, Thomas manifestou que acha
ser pouco importante implementar requisitos de acessibilidade durante o desenvolvimento
de aplicações Web. Sob seu ponto de vista, não há motivações no momento que o levaria a
desenvolver aplicações Web acessíveis. Tais afirmações podem estar relacionadas ao fato dele
não possuir conhecimento sobre as diversas diretrizes que norteiam o desenvolvimento acessível,
bem como as leis que regem a acessibilidade no país. Ademais, Thomas considera que o público
de pessoas com deficiência é relativamente em pequeno número, o que pode fazer com que
os desenvolvedores não busquem informações sobre o assunto para construir aplicações mais
acessíveis. Destaca-se que há certo desconhecimento por parte deste participante, uma vez que,
segundo o último censo realizado no país (IBGE, 2012), existe mais de 23% da população
vivendo com algum tipo de deficiência.

Thomas possui vasta experiência em desenvolver websites, porém nunca chegou a fazer
qualquer tipo de avaliação sobre questões de acessibilidade nos projetos que já desenvolveu. Isso
se reflete, por conseguinte, sob sua expectativa acerca do funcionamento de ferramentas de avali-
ação automatizada. Embora Thomas perceba adequadamente as diferenças entre aplicações Web
estáticas e dinâmicas, ele acredita que as ferramentas automáticas de avaliação de acessibilidade
atuais são capazes de avaliar apropriadamente qualquer tipo de website, seja ele com conteúdo
dinâmico ou não. Todavia, ressalta-se que essa percepção mudou após a etapa de realização das
tarefas neste EC.

Assim como os demais participantes do estudo, Thomas considerou que as aplicações
Web avaliadas eram acessíveis, de acordo com o relatório produzido pela ferramenta Wave. Essa
percepção já se alterou com a análise do relatório fornecido pela ferramenta TAW, no qual ele
passou a considerar as aplicações Web como parcialmente acessíveis. Thomas pontuou que a
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Wave não reportava qualquer tipo de erro e nem apresentava referência visível para correção de
possíveis problemas, enquanto a TAW apresentava apenas as recomendações de acessibilidade
afetadas pelos problemas, mas não apresentava informações sobre como o desenvolvedor poderia
corrigir o problema. Em sua opinião, ambos os relatórios (Wave e TAW) fazem com que
desenvolvedores inexperientes no tema apresentem incertezas sobre o nível de acessibilidade que
a aplicação Web pode ter. Assim, segundo Thomas, é provável que os desenvolvedores gastariam
bem mais tempo para resolver as barreiras de acessibilidade, uma vez que não há informações
no relatório que efetivamente auxiliem nas correções necessárias de forma prática.

Ao reavaliar as mesmas aplicações Web utilizando o protótipo ARIA Evaluator, Thomas
passou a observar as diferenças dos requisitos de acessibilidade avaliados pelas ferramentas no
que diz respeito ao conteúdo dinâmico das aplicações Web. Para ele, ficou evidente a falta de
capacidade das primeiras ferramentas do estudo avaliarem o contexto dinâmico, haja vista a
falta de erros reportados em seus relatórios. Em contrapartida, Thomas reiterou que o relatório
produzido pela ARIA Evaluator apresenta os problemas de uma forma clara para interpretação
por parte do desenvolver, tornando o processo de correção mais fácil. Dessa forma, Thomas
acredita que os desenvolvedores não precisariam ter conhecimento profundo das diretrizes de
acessibilidade para de fato construírem aplicações minimamente acessíveis, tampouco para
corrigir os problemas identificados no relatório fornecido pelo ARIA Evaluator. Ademais, o uso
do protótipo não causaria grandes impactos no processo de desenvolvimento de acordo com sua
visão de desenvolvedor.

Embora o conteúdo do relatório que é disponibilizado pelo protótipo ARIA Evaluator

apresente informações claras quando um problema é identificado, Thomas destacou que o mesmo
não acontece caso não haja problemas no ponto avaliado. Thomas sugere que isso poderia ser uma
melhoria para o protótipo, uma vez que descrever o que foi avaliado (inclusive com exemplos)
ajudaria a aumentar o conhecimento dos desenvolvedores sobre a acessibilidade e sobre como
implementar tais requisitos desde o início do processo de desenvolvimento. Outro ponto de
melhoria indicado é a identificação dos elementos dinâmicos de forma destacada na aplicação em
avaliação, para que o usuário tenha ciência do que está sendo de fato avaliado pela ferramenta.

Análise geral

A realização deste EC gerou um total de 5 horas e 27 minutos de gravação (áudio/vídeo),
as quais foram analisadas para extrair informações que corroborassem para responder às três
questões de pesquisa definidas:

QP1. Quais as percepções dos participantes na utilização de diferentes ferramentas de avalia-

ção?

QP2. Há melhor compreensão dos dados presentes no relatório gerado pelo protótipo “ARIA

Evaluator” em relação às outras ferramentas avaliadas?
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QP3. Quais benefícios que podem ser atribuídos ao uso do protótipo “ARIA Evaluator”?

Todos os participantes possuíam grau elevado de conhecimentos acerca do desenvolvi-
mento de aplicações Web, porém com níveis de conhecimento distintos sobre as questões de
acessibilidade. Ademais, é importante ressaltar que todos os participantes realizaram todas as
tarefas propostas, proporcionando-lhes uma visão crítica em relação aos resultados apresentados
pelas três diferentes ferramentas automáticas utilizadas para avaliação de acessibilidade.

Buscando responder à QP1, ao longo da etapa de realização das tarefas pré-definidas,
os participantes foram arguidos após cada avaliação sobre sua percepção em relação a acessibi-
lidade da aplicação Web avaliada. Por meio deste questionamento, ficou evidente a mudança
de percepção dos participantes em relação ao uso de cada uma das ferramentas, bem como as
interpretações de seus referidos relatórios.

No que diz respeito aos resultados reportados pela ferramenta Wave, todos os partici-
pantes concluíram que as aplicações avaliadas estavam acessíveis. Entretanto, os indivíduos A,
C e D ressaltaram a dificuldade para interpretar as informações no modo em que foram apre-
sentadas pela ferramenta, podendo levar a interpretações equivocadas acerca da acessibilidade,
especialmente para desenvolvedores sem experiência sobre o assunto.

Contudo, a percepção de que as aplicações Web estavam acessíveis mudou para alguns
participantes ao analisarem o relatório produzido pela ferramenta TAW. Os participantes C, D e E
passaram a considerar as aplicações como parcialmente acessíveis, uma vez que o relatório traz
informações sobre potenciais problemas que devem ser avaliados manualmente. Tal informação
levantou dúvidas sobre a acessibilidade para esses indivíduos, especialmente para o participante
B que não soube se manifestar sobre a acessibilidade das aplicações.

Depois de avaliar as três aplicações Web construídas para este EC com as ferramentas
Wave e TAW, os indivíduos reavaliaram essas mesmas aplicações com o protótipo ARIA Evalu-

ator. A partir do relatório fornecido pelo protótipo, todos os participantes passaram a encarar
as aplicações Web como não acessíveis a usuários com deficiência, uma vez que o relatório
reportou uma alta quantidade de problemas que estão especificamente relacionados com a falta
de implementação dos requisitos da especificação WAI-ARIA.

Como já era esperado, a percepção dos participantes sofreu alteração ao longo da etapa
de realização das tarefas pré-definidas. Uma das razões para essa alteração é o modo como os
resultados são apresentados nos relatórios de cada uma das ferramentas. Além disso, deve-se
destacar a diferença no foco do conteúdo avaliado pelas ferramentas Wave e TAW em contraste
com o protótipo ARIA Evaluator. Enquanto as duas primeiras ferramentas fazem a avaliação sob
perspetiva do conteúdo estático com base na WCAG, o protótipo verifica o cumprimento dos
requisitos da WAI-ARIA que tem como foco o conteúdo dinâmico. Tal diferença foi percebida
por todos os participantes após análise dos erros reportados, especialmente no relatório do
protótipo ARIA Evaluator. Eles se manifestaram sobre como as informações apresentadas no
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relatório do protótipo foram importantes para que compreendessem claramente a necessidade de
perspectivas distintas no processo de avaliação de conteúdo estático vs. dinâmico.

Considerando as diferentes perspectivas e o modo como as informações são reportadas,
os participantes julgaram ser útil o uso de mais de uma ferramenta ao realizar avaliações
automatizadas. Para eles, os relatórios podem se complementar, uma vez que problemas que
não forem identificados em uma determinada ferramenta, possivelmente, estariam cobertos por
outras. Além disso, todos os participantes evidenciaram satisfação diante do apoio fornecido
pelo protótipo ARIA Evaluator para identificar e, especialmente, corrigir os problemas de
acessibilidade de RIAs. A descrição dos problemas e os exemplos fornecidos são os principais
fatores que influenciariam a adoção deste protótipo como ferramenta de avaliação pelas equipes.

No que se refere à questão QP2, a entrevista pós-sessão possibilitou levantar dados para
analisar a compreensão dos participantes sobre as informações contidas no relatório fornecido
pelo protótipo ARIA Evaluator. Ao serem indagados sobre essa questão, todos os participantes
foram enfáticos em salientar a clareza apresentada no relatório, especialmente por causa dos
exemplos fornecidos, como pode ser visto nos comentários:

— “Tá dando até exemplo. Eu acho que isso aí é uma coisa bem interessante!”
(Participante B)

— “Tem exemplo de implementação que é fácil de resolver.” (Participante D)

Nesta mesma perspectiva, os participantes pontuaram ainda que o relatório fornece uma
visão geral sobre a acessibilidade no que diz respeito a parte de interatividade da aplicação. Para a
maioria, as informações dispostas no relatório são suficientes para os desenvolvedores corrigirem
os problemas, sem que seja necessário, portanto, um conhecimento técnico e especializado sobre
as recomendações de acessibilidades envolvidas com o elemento avaliado. Por outro lado, apesar
de achar as informações suficientes, os participantes B e C consideram que o conhecimento
mínimo sobre as recomendações de acessibilidade poderiam facilitar o entendimento do problema
e, por conseguinte, sua correção.

Em relação aos benefícios que podem ser atribuídos ao uso do protótipo ARIA Evaluator

(questão QP3), os participantes destaram os seguintes pontos:

∙ identificação dos problemas em um nível de abstração que facilita o entendimento pelos
desenvolvedores;

∙ disponibilização de exemplos visuais que retratam a interação esperada pelo usuário de
maneira simples e direta;

∙ apoio para desenvolvedores (sem quaisquer conhecimentos de acessibilidade) a perceberem
de forma mais claras quais são requisitos de acessibilidade necessários; RIAs.
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∙ útil como fonte de aprendizado sobre acessibilidade, de modo que o conhecimento pode
ser replicado em outros projetos.

Apesar das conclusões satisfatórias obtidas a partir dos resultados aqui apresentados,
faz-se necessário conduzir novos estudos, os quais envolvam um público mais significativo e em
maior número, bem como a inclusão de aplicações Web reais para serem avaliadas.

6.10 Considerações finais

Este capítulo apresentou um EC conduzido para avaliar o uso do protótipo ARIA Evalu-

ator, analisando especialmente como os usuários interpretam as informações disponibilizadas
no relatório gerado. Para tanto, foram utilizadas ferramentas de avaliação automáticas atuais,
de modo a fornecer uma base de comparação aos usuários sobre o resultado do processo de
avaliação.

Os resultados obtidos demonstraram a satisfação com uso do protótipo, indicando sua
utilidade como um apoio ao desenvolvimento de aplicações Web acessíveis, especialmente
para desenvolvedores sem conhecimentos técnicos de acessibilidade. De modo geral, os desen-
volvedores podem despender muito esforço tentando entender os resultados da avaliação de
acessibilidade (FRAZÃO; DUARTE, 2020). Contudo, o protótipo ARIA Evaluator se mostrou
ser uma ferramenta com reduzida complexidade para compreensão dos resultados, uma vez
que todos os participantes reportaram a facilidade em interpretar as informações, especialmente
devido à disponibilização de exemplos que auxiliam na correção dos problemas.

Por meio da realização deste EC, identificou-se também melhorias para o protótipo ARIA

Evaluator:

∙ empregar alguma métrica ao reportar os resultados, de forma que expresse de maneira
clara o nível de acessibilidade da aplicação Web em razão da quantidade de problemas
reportados;

∙ sumarizar os resultados antes de apresentar o detalhamento com os exemplos de como
resolver os problemas;

∙ relacionar os problemas reportados com as diretrizes de acessibilidade verificadas;

∙ descrever e apresentar exemplos também para quando não há identificação de problemas,
de modo a contribuir com o aumento de conhecimento dos desenvolvedores acerca da
acessibilidade;

∙ indicar o local no código-fonte onde o problema foi identificado, a fim de melhor direcionar
o desenvolvedor para corrigi-lo.
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No próximo capítulo são apresentadas as conclusões gerais desta tese de doutorado,
as principais contribuições obtidas a partir dos estudos realizados, bem como as limitações e
apontamentos para trabalhos futuros.
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CAPÍTULO

7
CONCLUSÕES

Na última década, houve um grande crescimento na quantidade de conteúdo disponi-
bilizado na Web, que passou a ser cada vez mais interativo e dinâmico. Entretanto, a natureza
interativa, implementada em RIAs, pode apresentar problemas de acesso para os usuários, es-
pecialmente para os que apresentam alguma deficiência, devido a falta de implementação dos
requisitos de acessibilidade (MELNYK et al., 2015).

A realidade do cenário brasileiro a respeito da acessibilidade de seus websites pode ser
considerada crítica MWPT (2020), especialmente pelo fato dos desenvolvedores frequentemente
ignorarem essa questão (ANTONELLI et al., 2018b). Além disso, o aumento de complexidade
das interfaces requer o uso de ferramentas automáticas de avaliação mais sofisticadas. Segundo
Doush et al. (2013), a principal falha das ferramentas existentes é a incapacidade de verificar
se os elementos dinâmicos estão em conformidade com a especificação WAI-ARIA, além de
poderem produzir resultados incompatíveis com a realidade das aplicações Web avaliadas.

Neste contexto, identificamos uma lacuna de pesquisas e trabalhos tanto para melho-
ria das ferramentas automáticas de avaliação de acessibilidade já existentes, quanto para o
desenvolvimento de novas ferramentas. Assim, nesta tese foi reportada uma meta-revisão de
técnicas computacionais interdisciplinares, as quais podem contribuir com o avanço prático no
que diz respeito a avaliação automatizada de acessibilidade. Mesmo com um número restrito
de técnicas e suas aplicações ter sido discutido resumidamente, esta discussão contribuiu para
levantar perspectivas de como suprir as limitações de identificação, classificação e análise dos
componentes dinâmicos de RIAs.

Considerando o cenário estudado, o objetivo desta tese foi o de investigar uma forma de:
“viabilizar a avaliação automatizada da acessibilidade de RIAs com a mínima intervenção do

avaliador, de modo a estabelecer um processo que seja capaz de identificar, classificar e avaliar

os widgets presentes em uma aplicação Web”.

Para alcançar o objetivo desta tese, a seguinte questão de pesquisa orientou os trabalhos
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científicos conduzidos no desenvolvimento deste doutorado:

Como viabilizar o processo de avaliação de acessibilidade em RIAs, considerando
a identificação, a classificação e a avaliação automatizadas de widgets presentes
em uma aplicação Web?

Em resposta a essa questão de pesquisa, foi definida a abordagem LIRA com a fina-
lidade de integrar componentes (LIRA-CI, LIRA-CC, LIRA-CA e Adaptador de resultados)
para automatizar o processo de avaliação de acessibilidade. Cada componente que compõe a
abordagem LIRA foi instanciado como prova de conceito de sua viabilização. Os resultados
obtidos a partir da avaliação dos componentes se mostraram satisfatórios, e assim o objetivo
desta tese foi atingido. Portanto, considerando as limitações dos trabalhos relacionados que
foram descritos na Seção 4.4, o desenvolvimento da abordagem LIRA possibilitou contribuir
com o avanço no estado da arte na área de avaliação automatizada de RIAs. Em especial, por
meio de procedimentos científicos, foram estabelecidas soluções computacionais para viabilizar
a proposta conceitual apresentada em Doush et al. (2013).

Ao retomar as características das abordagens para avaliação de acessibilidade em RIA,
descritas no Quadro 1 (uso da WCAG e da WAI-ARIA, implementação concreta, simulação
de usuário real, conteúdo renderizado, e identificação automática de conteúdo dinâmico), a
abordagem LIRA refere-se a uma proposta de implementação concreta com a instanciação de
seus componentes. Além disso, verifica-se que o componente LIRA-CI torna possível a simulação
de qualquer tipo de eventos na interface, os quais representam a interação de um usuário real
com a aplicação Web. Desta forma, o LIRA-CI é capaz de identificar os elementos dinâmicos
e suas características, sendo a fonte de entrada de dados para o LIRA-CA, que é responsável
por classificar tais elementos em um tipo específico de widget. Ao final, quanto à avaliação de
conformidade com as diretrizes de acessibilidade, este processo é feito por meio do LIRA-CA,
que analisa os componentes dinâmicos com base na especificação WAI-ARIA.

Cabe ressaltar que nesta tese não se defende a utilização apenas de ferramentas automa-
tizadas para o processo de avaliação, uma vez que a inspeção humana é sempre recomendada
(ABOU-ZAHRA, 2008; BRAJNIK; YESILADA; HARPER, 2011; FREIRE; LARA; FORTES,
2013). No entanto, existem vantagens ao utilizar ferramentas automatizadas durante o desenvol-
vimento de RIAs. Além de reduzir o custo no processo de desenvolvimento, ter uma maneira
automatizada de avaliar abre o caminho para realizar análises em larga escala sobre o nível de
acessibilidade das aplicações disponíveis na Web.

Este capítulo descreve as principais contribuições obtidas e indica as limitações identifi-
cadas, durante a realização desta pesquisa. Ao final, também são apontados possíveis trabalhos
futuros, visando dar continuidade ao tema, considerando a evolução das tecnologias e as dificul-
dades que podem acarretar novas demandas.
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7.1 Principais contribuições

A principal contribuição desta tese foi a definição da abordagem LIRA e seus componen-
tes, cuja finalidade é proporcionar um meio para avaliar automaticamente a acessibilidade de
RIAs. Consequentemente, o resultado desta tese destina-se a apoiar o desenvolvimento de uma
Web mais acessível para usuários com deficiência.

Cada componente que compõe a abordagem LIRA foi instanciado individualmente, de
modo que fossem utilizados como prova de conceito da viabilização técnica do seu conceito
idealizado, bem como da abordagem como um todo. O componente LIRA-CI deu origem a
ferramenta CIC, a qual se mostra capaz de fazer uma identificação automática de elementos
dinâmicos presentes na página, especificamente de widgets de Calendário. Os resultados a serem
produzidos pelo LIRA-CI, os quais incluem os elementos dinâmicos e suas características, podem
ser utilizados como base para um processo de classificação automática em algum tipo de widget

conforme define a especificação WAI-ARIA.

O componente LIRA-CC foi instanciado para que pudesse realizar o processo de classifi-
cação automática dos elementos dinâmicos. Os dados de entrada para este componente tem como
base as informações produzidas pelo LIRA-CI, não sendo restritivas a este contexto. A prova de
conceito da viabilidade deste componente se deu a partir de estudo sobre a classificação com
foco específico no widget de menu drop-down, apresentando bons resultados com o emprego
de técnicas de Aprendizado de Máquina. A partir dos resultados da classificação, é possível
formar uma base de conhecimento, a qual pode ser reutilizada por outros projetos que busquem
melhorar o processo por meio do uso de outras técnicas de classificação.

O protótipo ARIA Evaluator foi instanciado a partir do componente LIRA-CA, de modo
que pudesse verificar se os componentes dinâmicos presentes em RIAs estão em conformidade
com a especificação WAI-ARIA. Atualmente, o protótipo se restringe a avaliação de widgets de
Calendário, mas suas funcionalidades podem ser estendidas para avaliar outros tipos de widgets.
Além disso, sua estrutura está preparada para integralizar os demais componentes da abordagem
LIRA, a fim de, futuramente, compor uma ferramenta completa e integrada para avaliação de
acessibilidade.

Em suma, cabe destacar que, a partir da modularização da abordagem LIRA, seus com-
ponentes podem ser empregados individualmente em outras ferramentas, contribuindo com a
melhoria do processo de avaliação de acessibilidade. As ideias propostas com a abordagem
LIRA podem ser reutilizadas para aprimorar as ferramentas já existentes, bem como contribuir
para o desenvolvimento de novas tecnologias que auxiliem os desenvolvedores na construção de
aplicações Web cada vez mais acessíveis.

Outra contribuição deste doutorado foi a realização de um levantamento que retratou a
perspectiva do cenário brasileiro em relação a acessibilidade. Os resultados obtidos neste levan-
tamento revelaram que não houve grandes mudanças ao longo dos anos, dado o baixo percentual
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de desenvolvedores que estão realmente conscientes dos problemas de acessibilidade na Web.
Contudo, observou-se um leve aumento (15,8%) referente a preocupação com o desenvolvimento
de aplicações Web acessíveis em relação a última pesquisa, realizada há mais de 10 anos. Desta
forma, este levantamento contribui para lançar luz sobre a necessidade de elaboração de políticas
públicas que auxiliem na promoção da acessibilidade e consequente aumento da conscientização
sobre a importância do tema no meio digital.

Como resultados do desenvolvimento deste doutorado, as contribuições relativas a publi-
cações científicas foram:

(i) Resumo no Congresso Webmedia 2016: Accessibility and Usability Evaluation of Rich

Internet Applications. Aborda de maneira sucinta as nuances sobre a condução de avaliação
de acessibilidade e usabilidade de RIAs (FORTES; ANTONELLI; SALGADO, 2016a).

(ii) Capítulo de livro, resultante de minicurso no Congresso Webmedia 2016: Avaliação

de Acessibilidade e Usabilidade em RIA. Descreve questões de acessibilidade e usabi-
lidade no processo de avaliação das interfaces de aplicações Web dinâmicas (FORTES;
ANTONELLI; SALGADO, 2016b).
O minicurso foi ministrado durante 22o edição do Webmedia. Nele foram apresentados os
principais conceitos usualmente aplicados para avaliação de usabilidade e acessibilidade
em RIAS, abrangendo perspectivas sobre referenciais práticos e teóricos, desde padrões de
qualidade até implementação de conteúdos.

(iii) Artigo no journal TACCESS: Drop-Down Menu Widget Identification Using HTML

Structure Changes Classification. Apresenta um modelo de classificação para menus drop-

down como prova de conceito da viabilidade de instanciação do LIRA-CC (ANTONELLI
et al., 2018a).

(iv) Artigo no Congresso DSAI 2018: A survey on accessibility awareness of Brazilian

web developers. Apresenta um mapeamento do cenário brasileiro sobre a percepção dos
desenvolvedores Web acerca da acessibilidade (ANTONELLI et al., 2018b).

(v) Capítulo de livro, a convite dos Editores de “Web Accessibility: A Foundation for
Research”: Dynamic Web Content. Apresenta as perspectivas conceituais sobre conteúdo
Web dinâmico e os impactos para a acessibilidade (FORTES; ANTONELLI; WATANABE,
2019).

(vi) Artigo no Congresso W4A 2019: Automatic Identification of Widgets and their Sub-

components Based on a Classification Pipeline for DOM Mutation Records. Apresenta
uma abordagem para classificar automaticamente os widgets de menu drop-down e seus
submenus por meio de pipeline de aprendizado de máquina (RIZO et al., 2019).
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(vii) Artigo no Congresso SIGDOC 2019: Challenges of automatically evaluating rich inter-

net applications accessibility. Discute sobre as limitações das ferramentas automáticas
atuais para avaliar a acessibilidade de RIAs, apresentando uma meta-revisão de técnicas
multidisciplinares para motivar pesquisas sobre melhorias dessas ferramentas (ANTO-
NELLI et al., 2019).

(viii) Artigo no Congresso SIGDOC 2020: A Mechanism for Identifying Dynamic Components

in Rich Internet Applications. Propõe uma solução para identificar automaticamente
widgets em RIAs por meio da simulação de interações de um usuário real com uma
aplicação web.(SENSIATE et al., 2020).

(ix) Artigo no periódico REIC: CIC - mecanismo para identificação automática de widgets

Calendários em Rich Internet Applications. Descreve os detalhes sobre a prototipação
de um mecanismo a partir do LIRA-CI, cujo o foco foi a identificação de widgets de
Calendário (SENSIATE; ANTONELLI; FORTES, 2020).

(x) Artigo aceito no Congresso Webmedia 2021: Code Complexity Impact of Widgets Ac-

cessibility Implementation in JavaScript Open-Source Libraries. Detalha uma investigação
sobre os impactos da complexidade do código-fonte JavaScript na implementação de
requisitos de acessibilidade em widgets.

Outras contribuições não vinculadas diretamente ao desenvolvimento da pesquisa deste
doutorado, mas que foram importantes para a formação do autor, podem ser citadas:

(a.) Artigo no Congresso DSAI 2016: An analysis of application usage for notes and remin-

ders by older persons – ElderNote Case study. Pesquisa em parceira com o Departamento
de Gerontologia da UFSCar, a fim de levantar informações sobre o uso de tecnologias que
auxiliem na memória de pessoas idosas (MELO et al., 2016).

(b.) Artigo no Congresso DSAI 2016: Personalizing health-related ICT interface and ap-

plication: older adults and elderly caregivers preferences. Pesquisa em parceira com o
Departamento de Gerontologia da UFSCar, cuja finalidade foi de levantar dados que orien-
tem na criação de recomendações para o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos
móveis voltados ao público idoso (SANTOS et al., 2016).

(c.) Artigo no Congresso DSAI 2016: Enhancing older adults connectivity by introducing

mobile devices communication tools. Pesquisa em parceira com pesquisadores do ICMC-
USP, visando discutir os resultados observacionais sobre a introdução de idosos em meios
digitais (PIMENTEL et al., 2016).

(d.) Artigo no periódico RSC: Estudo de Caso sobre a interação de idosos com menus Web em

dispositivos móveis. Descreve o problema de adaptação de conteúdo Web para dispositivos
móveis e a interação por usuários idosos (ANTONELLI; FORTES; WATANABE, 2018).
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(e.) Artigo no Congresso DSAI 2018: Adapting web menus to mobile devices for Elderly

interactions. Apresenta uma estratégia de adaptação de conteúdo Web para dispositivos
móveis, cujo o foco foi na interação de idosos com o widget de Menu (ANTONELLI;
WATANABE; FORTES, 2018)

7.2 Limitações

Durante todo o período de desenvolvimento deste trabalho procurou-se seguir o rigor
científico. Entretanto, há determinadas limitações que derivam do escopo da proposta, metodolo-
gia utilizada para avaliação, tempo para realização, tecnologias utilizadas, entre outras diversas
variáveis.

Neste sentido, destaca-se a limitação do escopo de uso dos componentes, os quais foram
desenvolvidos para lidar com tipos específicos de widgets. Tal limitação foi necessária para
direcionar o foco do estudo e, assim, ser possível analisar a viabilidade de cada componente que
compõe a abordagem LIRA. Apesar dessa limitação, as funcionalidades podem ser estendidas de
modo a incluir todos os tipos de widgets que compreendem a WAI-ARIA.

Outra limitação diz respeito a avaliação dos componentes LIRA-CI e LIRA-CA em
um ambiente controlado. Embora, tenha-se buscado aproximar ao máximo as aplicações Web
utilizadas neste trabalho de um ambiente real, websites podem incluir diversos outros conteúdos
que podem impactar no tempo necessário para processamento. Cabe ressaltar que a finalidade
da avaliação não foi analisar a performance de execução dos componentes, mas verificar sua
viabilidade técnica. Deste modo, entende-se que, caso necessário, a performance pode ser
melhorada a partir de ajustes finos nos algoritmos empregados, bem como o uso de outros
recursos computacionais nas ferramentas, como o processamento paralelo.

Embora todos os componentes que compõem a abordagem LIRA tenham sido instanciados
para analisar suas respectivas viabilidades técnicas, eles não foram testados em conjunto, dado
que utilizaram tecnologias distintas para seu desenvolvimento. Ademais, a instância do LIRA-
CC foi focada em um widget (Menus) diferente dos demais componentes (Calendários), o que
dificulta sua integração para testes abrangentes.

Por fim, os resultados obtidos no EC que validou o uso do protótipo ARIA Evaluator

não pode ser generalizado para um público maior. Desse modo, temos ciência de que o EC é
insuficiente e pode não representar a realidade geral da comunidade de desenvolvimento. Além
disso, o EC teve um foco qualitativo em relação ao uso de ARIA Evaluator, o que envolve a
subjetividade de cada indivíduo no processo.

Apesar de existirem limitações acerca do desenvolvimento dos componentes, a aborda-
gem LIRA apresenta potencial considerável para utilização prática e inclusão em uma ferramenta
robusta para avaliar a acessibilidade de RIAs de forma automatizada. Assim, considerando as
limitações e o potencial da abordagem LIRA, mais estudos podem ser realizados para melhorar
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sua robustez, eficácia e eficiência.

7.3 Trabalhos futuros
Este trabalho apresentou diversos desafios relacionados ao processo de avaliação auto-

matizada de acessibilidade de RIAs. Assim, evidenciou-se a necessidade de novas ferramentas
capazes de avaliar a acessibilidade do contexto interativo das aplicações Web. Assim, espera-se
que profissionais e pesquisadores realizem estudos mais aprofundados neste tema, de modo que,
a partir de seus projetos, apresentem soluções inovadoras, as quais acompanhem a frequente
evolução tecnológica.

Conforme expostas nos estudos realizados nesta tese, as ferramentas que realizam avali-
ações automáticas de acessibilidade possuem limitações e se concentram prioritariamente na
avaliação do conteúdo estático da aplicação Web. Tal fator limita o escopo de avaliação, especi-
almente quando considerado o contexto dinâmico e interativo da maioria dos websites. Como
consequência desse limitante, justifica-se como sendo um fator, dentre os diversos existentes,
por haver ainda baixo nível de acessibilidade atualmente na Web.

A realização deste trabalho de doutorado criou possibilidades para a desenvolvimento de
novas pesquisas, as quais podem dar continuidade a este trabalho. Assim, espera-se que surjam
novos avanços sobre as perspectivas de avaliação automatizada de acessibilidade, de modo a
colaborar com o desenvolvimento de uma Web cada vez mais acessível a todos os usuários. Entre
as possibilidades de trabalhos futuros, pode-se destacar:

∙ Construção de modelos de classificação que envolvam os demais tipos de widgets: o
modelo de classificação desenvolvido neste trabalho refinou o uso das características
específicas para Menus drop-down. Portanto, uma pesquisa importante se delineia com
estudos aprofundados sobre os demais tipos de widgets, os quais sirvam de base de
conhecimentos e caracterização de garantias para acessibilidade.

∙ Ampliação do escopo de avaliação do protótipo ARIA Evaluator para incluir outros
elementos dinâmicos: do ponto de vista técnico, ARIA Evaluator possui uma arquitetura
flexível o suficiente para que futuros colaboradores ampliem a o escopo da proposta para
abranger outros tipos de widgets, tais como janela modal, carrossel, drag-drop, tooltip,
entre outros.

∙ Integração dos componentes da abordagem LIRA: os componentes de LIRA foram
definidos e implementados nesta tese de modo a viabilizar soluções tecnológicas para
validar a ideia da abordagem (Figura 23 e Figura 25). No entanto, não foram dedicados
esforços para conectar os fluxos de dados entre os componentes. Como consequência,
priorizou-se as funcionalidades essenciais de cada um dos componentes (LIRA-CI, LIRA-
CC e LIRA-CA) para prover o protótipo ARIA Evaluator, bem como consolidar resultados
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que estimulassem o interesse dos desenvolvedores. Assim, um trabalho futuro se apresenta
com o desafio de projetar a comunicação e integração entre os componentes de LIRA.

∙ Expansão do estudo de caso sobre o uso do protótipo ARIA Evaluator: o estudo de
caso pode ser conduzido com um número maior de sujeitos e com perfis diferenciados, bem
como com o uso de aplicações Web reais a fim de aumentar a confiabilidade e abrangência
dos resultados destacados neste trabalho.

∙ Integração da abordagem LIRA a um framework de desenvolvimento de aplicações
Web: uma estratégia em nível de abstração mais amplo pode ser investigada, a partir de
um estudo futuro sobre como integrar a abordagem LIRA a um processo de Engenharia
Web.

Por fim, com base no estudo aprofundado sobre a possibilidade de automatização do
processo de avaliação de acessibilidade para RIAs, esta tese de doutorado contribuiu com insights

para direcionar possibilidades de melhorias das ferramentas atuais.

Assim, a partir dos problemas salientados nesta tese, pôde-se compreender os reais e
mais importantes desafios que as ferramentas atuais apresentam e como podem evoluir a partir
das exigências tecnológicas em constante evolução.
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APÊNDICE

A
QUESTIONÁRIO PARA A COLETA DE

DADOS

Mensagem de apresentação

“A acessibilidade na Web visa garantir que qualquer pessoa, independente de suas

limitações, possa interagir com a Web.”

Esta pesquisa visa identificar qual o NÍVEL DE CONHECIMENTO dos desenvolvedores
sobre as recomendações de acessibilidade disponíveis e sua utilização no desenvolvimento de
sistemas Web. Para tanto, é importante que você responda o questionário mesmo que NÃO tenha
conhecimentos sobre acessibilidade na Web.

Os dados coletados ajudarão a reconhecer o perfil atual da comunidade de desenvolvi-
mento Web em relação à utilização de acessibilidade em seus projetos, identificando o nível
de conhecimento dos desenvolvedores e os principais obstáculos encontrados que impedem a
efetiva inclusão da acessibilidade nos websites desenvolvidos. Este perfil servirá como base
para elaboração de ações que visarão reduzir as dificuldades encontradas, bem como auxiliar os
profissionais envolvidos no desenvolvimento de aplicações Web acessíveis.

A participação nesta pesquisa é voluntária, estimando-se um tempo máximo de 7 minutos
para responder. As informações obtidas nesta pesquisa não serão associadas com sua identidade,
permanecendo anônimas e garantindo sua privacidade. Garantimos que seus dados pessoais
serão mantidos em sigilo e segurança.

Se você não tem certeza sobre que resposta fornecer a uma questão, por favor, escolha
entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira
escolha. Qualquer problema encontrado no questionário, por favor entre em contato com algum
dos pesquisadores.

Desde já agradecemos sua participação,
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Ms. Humberto Lidio Antonelli
Doutorando em Computação (ICMC/USP)
Contatos: (16) 3373-9668 ou humbertoantonelli@usp.br

Ms. Sandra Souza Rodrigues
Doutoranda em Computação (ICMC/USP)
Contatos: (16) 3373-9668 ou ssrodrigues@usp.br

Dr. Willian Massami Watanabe
Professor e Pesquisador da UTFPR
Contatos: wwatanabe@utfpr.edu.br

Dra. Renata Pontin de Mattos Fortes
Professora e Pesquisadora do ICMC/USP
Contatos: (16) 3373-9658 ou renata@icmc.usp.br

Questionário

Questão 1 – Qual seu gênero?
Escolha apenas uma alternativa.kMasculinokFemininokPrefiro não informar

Questão 2 – Qual é o ESTADO do país em que você reside?
Escolha apenas uma alternativa.

kAcrekAlagoaskAmazonaskAmapákBahiakCearákDistrito FederalkEspírito SantokGoiás

kMaranhãokMinas GeraiskMato GrossokMato Grosso do SulkParákParaíbakPernambucokPiauíkParaná

kRio de JaneirokRio Grande do NortekRio Grande do SulkRondôniakRoraimakSanta CatarinakSão PaulokSergipekTocantins

Questão 3 – Qual é a sua idade (anos)?

Questão 4 – Qual é o seu e-mail?
A resposta para essa pergunta é opcional.
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Questão 5 – Qual é a sua área de atuação?
Esta pergunta diz respeito ao ramo empresarial que você está trabalhando atualmente.
Escolha apenas uma alternativa.kSaúdekSetor empresarial / industrialkEducação / PesquisakAutônomo / Free lancerkGoverno (Servidor público)kOutros:

Questão 6 – Como você classifica sua experiência no desenvolvimento Web?
Escolha apenas uma alternativa.kNenhumakBásicakIntermediáriakAvançadakEspecialista

Questão 7 – Como você classifica seu conhecimento sobre "acessibilidade"em websites?
Escolha apenas uma alternativa.kNenhumkIniciantekIntermediáriokAvançadokEspecialista

Questão 8 – Você sabia que existem leis que regulamentam a acessibilidade na Web?
Escolha apenas uma alternativa.kDesconheçokJá ouvi falar sobre as leis, mas não sei quais sãokConheço algumas das leis e sei de suas implicações
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Questão 9 – Classifique seu nível de conhecimento sobre as diretrizes de acessibilidade na Web?
Escolha a resposta mais adequada para cada item.

CONHEÇO CONHEÇO, mas
e sei utilizar NÃO sei utilizar DESCONHEÇO

WCAG – Web Content Acces-
sibility Guidelines

k k k
ATAG – Authoring Tool Acces-
sibility Guidelines

k k k
UAAG – User Agent Accessi-
bility Guidelines

k k k
WAI-ARIA – Accessible Rich
Internet Application

k k k
eMAG – Modelo de Acessibi-
lidade do Governo Eletrônico

k k k

Questão 10 – Você já desenvolveu algum website para que fosse acessível aos usuários com
deficiência?
Escolha apenas uma alternativa.kSimkParcialmentekNão Ir para a pergunta 12.

Questão 11 – Quais deficiências você considerou no desenvolvimento do website?
Escolha as opções que mais se aplicam.

�Deficiência visual

�Deficiência auditiva

�Deficiência motora

�Deficiência cognitiva ou neurológica (dificuldade de aprendizagem, distúrbios
convulsivos, autismo, etc.)

�Deficiência de fala

� Pessoas idosas

�Outros:

Questão 12 – Quais os métodos de avaliação de acessibilidade que você conhece?
Escolha as opções que mais se aplicam.

�Nenhum

� Teste com usuários com deficiências

� Teste com idosos

� Revisão de Guidelines / Inspeções manuais

�Validação de HTML

�Validação de CSS
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� Inspeções com recursos de Tecnologia Assistiva (ex.: leitores de tela)

�Outros:

Questão 13 – Você conhece ferramentas automáticas para avaliação de acessibilidade?
Escolha apenas uma alternativa.kSimkNão Ir para a pergunta 16.

Questão 14 – Quais as ferramentas automáticas de avaliação de acessibilidade que você conhece?
Escolha as opções que mais se aplicam.

�DaSilva

� Total Validator

�AChecker

�ASES

� Taw

�Hera

� Bobby

�Outros:

Questão 15 – Quais você já utilizou?
Escolha as opções que mais se aplicam.

�DaSilva

� Total Validator

�AChecker

�ASES

� Taw

�Hera

� Bobby

�Outros:

Questão 16 – A empresa/instituição onde você trabalha considera a inclusão de acessibilidade
nos projetos?
Escolha apenas uma alternativa.kSim, em todos os projetoskSim, em alguns projetoskNão, mas tem planos de inclusão no futurokNão, não tem interesse

Questão 17 – Na sua opinião, quais são os maiores desafios para se desenvolver um website
acessível?
Escolha as opções que mais se aplicam.

� Falta de fiscalização para o cumprimento das leis

� Falta de exigência por parte das empresas

� Falta de exigência por parte dos clientes

� Falta de treinamento da equipe
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�Alto custo das ferramentas

� Tempo

� Custo

� Falta de material em português

� Sobrecarga de trabalho para a criação/manutenção de diferentes layouts

� Falta de habilidades para a implementação

� Foco em outro público

�Outros:

Questão 18 – Quem você acha que deveria ser o profissional responsável por fazer um website
acessível?
Escolha as opções que mais se aplicam.

�Webmaster

�Analista/Engenheiro de Sistemas

�Desenvolvedor

�Web Designer

�Outros:

Questão 19 – Por que o(s) profissional(is) que você selecionou anteriormente deveria(m) ser
responsável(is)?

Questão 20 – Quais são os fatores que motivariam você a desenvolver um website acessível?
Escolha as opções que mais se aplicam.

� Cumprimento da legislação

�Motivação pessoal

� Políticas da empresa

� Exigências do cliente

�Atingir um número maior de pessoas

� Público-alvo

� Boa reputação

�Dispositivos móveis

� Padrões de desenvolvimento Web

�Outros:
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Questão 21 – Você faz uso de algum widget nos websites que você desenvolve?
Widgets são elementos inseridos nos websites que proporcionam maior interatividade da interface
para o usuário. Alguns exemplos comumente utilizados são: Modal, Tabpanel, Animações, Carrossel,
Calendários suspensos, entre outros.
Escolha apenas uma alternativa.kSimkNão Ir para a pergunta 25.

Questão 22 – Quais os widgets que você geralmente utiliza?
Escolha as opções que mais se aplicam.

�Drag and drop

� Tabpanel

�Modal

�Menus Drop-down

� Carousel

� Slideshow

� Autocomplete

� Accordion

� Calendar Picker

�Outros:

Questão 23 – Que solução você utiliza para desenvolver os widgets incluídos nos seus websites?
Escolha apenas uma alternativa.kMinha própria soluçãokAlgum plugin disponível na InternetkAmbos

Questão 24 – Os widgets que você utiliza são acessíveis?
Um widget para ser considerado acessível deve principalmente estar desenvolvido em conformidade com
a Web Content Accessibility Guideline (WCAG) e a Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA).
Escolha apenas uma alternativa.kSimkNãokNão sei

Questão 25 – Você se preocupa em desenvolver websites para que sejam acessados por meio de
outro dispositivo que NÃO seja um PC?
Outros dispositivos incluem: smartphones, tablets, televisões, etc..
Escolha apenas uma alternativa.kSimkÀs vezeskNão Ir para a pergunta 27.
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Questão 26 – Para quais dispositivos você geralmente se preocupa em desenvolver seu website?
Escolha as opções que mais se aplicam.

� Computadores

� Smartphones / Celulares

� Tablets

� Smart Tvs

�Geladeiras Inteligentes

� Smart watches

� e-Readers / Pagers

�Outros:

Pare de preencher este formulário.

Questão 27 – Por que você não considera o desenvolvimento de websites para serem acessados
em outros dispositivos?

Mensagem de confirmação
Sua resposta foi registrada com sucesso!!!

Agradecemos imensamente sua participação e colaboração com esta pesquisa.

Em breve disponibilizaremos a análise dos resultados para toda a comunidade científica,
de modo que o resultado possa contribuir para melhoria da acessibilidade na Web.
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APÊNDICE

B
ROTEIRO DA ENTREVISTA PRÉ-SESSÃO

Propósito do estudo: investigar os conhecimentos dos participantes em relação ao desenvol-
vimento de aplicações Web, bem como as questões de acessibilidade e suas implicações neste
processo.

Perguntas:

1. Qual seu nível de conhecimento sobre desenvolvimento Web?
2. Como você classifica seu conhecimento sobre acessibilidade na Web?
3. Saberia me dizer o conceito que você possui sobre acessibilidade na Web?
4. Qual o grau de importância que você dá para o processo de desenvolvimento de aplicações

Web acessíveis?
5. Qual sua principal motivação pra implementar as questões de acessibilidade nas aplicações

que desenvolve?
6. Você sabe que existem leis para garantir a acessibilidade?
7. Já ouviu falar de alguma? Se sim, quais?
8. Há documentos que norteiam o desenvolvimento web acessível. Você conhece algum? Se

sim, quais?
9. Qual seu nível de conhecimento dos documentos que norteiam a acessibilidade?

10. Já utilizou algum documento que oriente em como desenvolver aplicações Web acessíveis?
11. Na sua opinião, qual seria o motivo de não ter conhecimento desses documentos?
12. Você acha que esses documentos são poucos divulgados?
13. Para você, o desconhecimento dos problemas que a falta de acessibilidade pode ocasionar

as pessoas com deficiência pode ser um fator?
14. Se você tivesse conhecimento, teria interesse por sua parte em tratar essas questões de

acessibilidade?
15. Você já realizou alguma avaliação de acessibilidade? Se sim, que métodos foi utilizado?
16. Você já fez alguma avaliação de acessibilidade que envolvesse usuários? Se sim, essa

avaliação teve como base algum documento que norteia a acessibilidade? Qual foi esse
documento?
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17. Você acha oneroso realizar avaliação de acessibilidade?
18. Ao desenvolver, você considera diferentes perfis de usuários, tal como pessoas com

deficiência?
19. Qual o motivo de você se preocupar (ou não) com o desenvolvimento de aplicações Web

acessíveis?
20. Você tem conhecimento das barreiras que as pessoas com deficiência podem enfrentar?
21. Você acha demorado fazer uma aplicação acessível?
22. Você conhece alguma ferramenta de avaliação automática de acessibilidade? Se sim, qual?
23. Já utilizou alguma ferramenta de avaliação automática de acessibilidade?
24. Você acha que essas ferramentas automáticas são úteis?
25. Você acredita que essas ferramentas ajudaram na entrega de aplicações mais acessíveis?
26. Você conseguiu identificar os problemas nas aplicações Web com o uso dessas ferramentas?
27. As informações reportadas por essas ferramentas automáticas são suficientes para que

você corrija os problemas encontrados? As informações são claras o suficiente?
28. O que você entende por conteúdo dinâmico?
29. Você acha que as questões de acessibilidade para websites considerados estáticos são as

mesmas para quando há a presença de conteúdo dinâmico?
30. Você acha que ferramentas de acessibilidade atuais conseguem verificar a acessibilidade

desses conteúdos?
31. Você acha que conseguiria avaliar a acessibilidade de RIAs?
32. Para você, o conhecimento técnico da documentação ajudaria a identificar os problemas e

corrigi-los?
33. Você acredita que se houvessem ferramentas adequadas para avaliar automaticamente

RIAs colaboraria com esse processo?
34. Você acha importante avaliar essas questões de acessibilidade para o contexto dinâmico?

Por que?
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APÊNDICE

C
WEBSITES UTILIZADOS NO ESTUDO DE

CASO

Para o estudo de caso realizado com a finalidade de avaliar o protótipo ARIA Evaluator,
desenvolveu-se três websites cujo os códigos-fonte são apresentados a seguir.

Código-fonte 2 – Website com implementação do plugin “bootstrap-datepicker”

1: <!DOCTYPE html>
2: <html lang="en">
3: <head>
4: <meta charset= "utf-8" />
5: <meta name=" viewport " content= " width=device-width ,

initial-scale=1 , shrink-to-fit=no " />
6: <title >Case study about web accessibility - Example 1

</title >
7:
8: <!-- Bootstrap core CSS -->
9: <li nk

10: rel=" stylesheet "
11: href= "https :// cdn. jsdelivr .net/npm/ bootstrap@4 .6.0/ dist/

css/ bootstrap .min.css"
12: integrity= " sha384-B0vP5xmATw1 + K9KRQjQERJvTumQW0nPEzvF6L /

Z6nronJ3oUOFUFpCjEUQouq2 +l"
13: crossorigin= " anonymous "
14: />
15:
16: <meta name=" theme-color " content= "#563 d7c" />
17:
18: <style >
19: . bd-placeholder-img {
20: font-size : 1.125 rem;
21: text-anchor : middle ;
22: -webkit-user-select : none;
23: -moz-user-select : none;
24: -ms-user-select : none;
25: user-select : none;
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26: }
27:
28: @media ( min-width : 768 px) {
29: . bd-placeholder-img-lg {
30: font-size : 3.5 rem;
31: }
32: }
33: </style >
34:
35: <li nk
36: rel=" stylesheet "
37: href= "https :// cdnjs. cloudflare .com/ajax/libs/

bootstrap-datepicker /1.9.0/ css/ bootstrap-datepicker .min.css"
38: integrity= " sha512-mSYUmp1HYZDFaVKK //63 EcZq4iFWFjxSL +Z3T/

aCt4IO9Cejm03q3NKKYN6pFQzY0SBOr8h + eCIAZHPXcpZaNw== "
39: crossorigin= " anonymous "
40: />
41:
42: <li nk
43: rel=" stylesheet "
44: href= "https :// cdnjs. cloudflare .com/ajax/libs/ font-awesome

/5.15.3/ css/all.min.css"
45: integrity= " sha512-iBBXm8fW90 + nuLcSKlbmrPcLa0OT92xO1BIsZ +

ywDWZCvqsWgccV3gFoRBv0z +8 dLJgyAHIhR35VZc2oM / gI1w== "
46: crossorigin= " anonymous "
47: />
48: </head >
49: <body class= "py-4">
50: <div class= " container ">
51: <h1>Case study about web accessibility - Example 1</h1>
52:
53: <div class= "row">
54: <div class= " col-auto ">
55: <div class= " form-group ">
56: <label for=" bootstrapDatepicker ">Date:</label>
57:
58: <div class= " input-group date">
59: <input type= "text" class= " form-control " id="

bootstrapDatepicker " placeholder= "mm/dd/yyyy" />
60: <div class= " input-group-append ">
61: <span class= " input-group-text ">
62: <span class= "fas fa-calendar-alt "></span>
63: </span>
64: </div>
65: </div>
66: </div>
67: </div>
68: </div>
69: </div>
70:
71: <script src="https :// code. jquery .com/ jquery-3 .6.0. min.js">

</script >
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72: <script
73: src="https :// cdnjs. cloudflare .com/ajax/libs/

bootstrap-datepicker /1.9.0/ js/ bootstrap-datepicker .min.js"
74: integrity= " sha512-T / tUfKSV1bihCnd +

MxKD0Hm1uBBroVYBOYSk1knyvQ9VyZJpc /
ALb4P0r6ubwVPSGB2GvjeoMAJJImBG12TiaQ== "

75: crossorigin= " anonymous "
76: > </script >
77: <script >
78: $(". input-group .date"). datepicker ({});
79: </script >
80: </body >
81: </html >

Código-fonte 3 – Website com implementação do plugin “flatpickr”

1: <!DOCTYPE html>
2: <html lang="en">
3: <head>
4: <meta charset= "utf-8" />
5: <meta name=" viewport " content= " width=device-width ,

initial-scale=1 , shrink-to-fit=no " />
6: <title >Case study about web accessibility - Example 2

</title >
7:
8: <!-- Bootstrap core CSS -->
9: <li nk

10: rel=" stylesheet "
11: href= "https :// cdn. jsdelivr .net/npm/ bootstrap@4 .6.0/ dist/

css/ bootstrap .min.css"
12: integrity= " sha384-B0vP5xmATw1 + K9KRQjQERJvTumQW0nPEzvF6L /

Z6nronJ3oUOFUFpCjEUQouq2 +l"
13: crossorigin= " anonymous "
14: />
15:
16: <meta name=" theme-color " content= "#563 d7c" />
17:
18: <style >
19: . bd-placeholder-img {
20: font-size : 1.125 rem;
21: text-anchor : middle ;
22: -webkit-user-select : none;
23: -moz-user-select : none;
24: -ms-user-select : none;
25: user-select : none;
26: }
27:
28: @media ( min-width : 768 px) {
29: . bd-placeholder-img-lg {
30: font-size : 3.5 rem;
31: }
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32: }
33: </style >
34:
35: <li nk rel=" stylesheet " href= "https :// cdn. jsdelivr .net/npm/

flatpickr /dist/ flatpickr .min.css" />
36:
37: <li nk
38: rel=" stylesheet "
39: href= "https :// cdnjs. cloudflare .com/ajax/libs/ font-awesome

/5.15.3/ css/all.min.css"
40: integrity= " sha512-iBBXm8fW90 + nuLcSKlbmrPcLa0OT92xO1BIsZ +

ywDWZCvqsWgccV3gFoRBv0z +8 dLJgyAHIhR35VZc2oM / gI1w== "
41: crossorigin= " anonymous "
42: />
43: </head >
44: <body class= "py-4">
45: <div class= " container ">
46: <h1>Case study about web accessibility - Example 2</h1>
47:
48: <div class= "row">
49: <div class= " col-auto ">
50: <div class= " form-group ">
51: <label for=" bootstrapDatepicker ">Date:</label>
52:
53: <div class= " input-group date">
54: <input type= "text" class= " form-control " id="

bootstrapDatepicker " data-input />
55: <div class= " input-group-append " data-toggle >
56: <span class= " input-group-text ">
57: <span class= "fas fa-calendar-alt "></span>
58: </span>
59: </div>
60: </div>
61: </div>
62: </div>
63: </div>
64: </div>
65:
66: <script src="https :// code. jquery .com/ jquery-3 .6.0. min.js">

</script >
67: <script src="https :// cdn. jsdelivr .net/npm/ flatpickr ">

</script >
68:
69: <script >
70: $(". input-group .date"). flatpickr ({ wrap: true , dateFormat

: "m/d/Y" });
71: </script >
72: </body >
73: </html >

Código-fonte 4 – Website com implementação do plugin “react-dates”
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1: import ’./ App.css ’;
2: import ’react -dates/ initialize ’;
3: import ’react -dates/lib/css/ _datepicker .css ’;
4:
5: import React , { Component } from ’react ’;
6: import { SingleDatePicker } from ’react -dates ’;
7:
8: class App extends Component {
9: constructor (props) {

10: super(props);
11: this.state = {
12: startDate : null ,
13: endDate : null ,
14: focusedInput : null ,
15: };
16: }
17: render () {
18: return (
19: <div className ="App">
20: <div className =" container ">
21: <h1 >Case study about web accessibility - Example 3</

h1 >
22:
23: <div className ="row">
24: <div className ="col -auto">
25: <div className ="form -group">
26: <label htmlFor =" reactdatesDatepicker ">Date :</

label >
27: <div >
28: <SingleDatePicker
29: date ={ this.state.date} // momentPropTypes .

momentObj or null
30: onDateChange ={( date) => this. setState ({

date })} // PropTypes .func. isRequired
31: focused ={ this.state. focused } // PropTypes .

bool
32: onFocusChange ={({ focused }) => this.

setState ({ focused })} // PropTypes .func. isRequired
33: id=" reactdatesDatepicker " // PropTypes .

string .isRequired ,
34: numberOfMonths ={1}
35: showDefaultInputIcon
36: inputIconPosition ="after"
37: placeholder ="mm/dd/yyyy"
38: />
39: </div >
40: </div >
41: </div >
42: </div >
43: </div >
44: </div >
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45: );
46: }
47: }
48:
49: export default App;
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APÊNDICE

D
ROTEIRO DE TAREFAS

Propósito do estudo: investigar o uso e interpretação das informações reportadas pelas diferentes
ferramentas automatizadas de avaliação de acessibilidade que foram utilizadas nesse estudo,
além de verificar a viabilidade do uso do protótipo ARIA Evaluator.

Tarefas:

1. Realizar a avaliação do exemplo 1 com a ferramenta Wave e interpretar os resultados
reportados;

2. Realizar a avaliação do exemplo 1 com a ferramenta TAW e interpretar os resultados
reportados;

3. Realizar a avaliação do exemplo 2 com a ferramenta Wave e interpretar os resultados
reportados;

4. Realizar a avaliação do exemplo 2 com a ferramenta TAW e interpretar os resultados
reportados;

5. Realizar a avaliação do exemplo 3 com a ferramenta Wave e interpretar os resultados
reportados;

6. Realizar a avaliação do exemplo 3 com a ferramenta TAW e interpretar os resultados
reportados;

7. Realizar a avaliação do exemplo 1 com o protótipo ARIA Evaluator e interpretar os
resultados reportados;

8. Realizar a avaliação do exemplo 2 com o protótipo ARIA Evaluator e interpretar os
resultados reportados;

9. Realizar a avaliação do exemplo 3 com o protótipo ARIA Evaluator e interpretar os
resultados reportados.
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APÊNDICE

E
ROTEIRO DA ENTREVISTA PÓS-SESSÃO

Propósito do estudo: investigar o uso e interpretação das informações reportadas pelas diferentes
ferramentas automatizadas de avaliação de acessibilidade que foram utilizadas nesse estudo,
além de verificar a viabilidade do uso do protótipo ARIA Evaluator.

Perguntas:

1. Como foi sua experiencia em avaliar as aplicações Web utilizando as diferentes ferramentas
de avaliação automáticas (Wave, TAW e ARIA Evaluator)?

2. Você acha que os relatórios dessas ferramentas se complementam quando em conjunto?
3. O uso das ferramentas ajudou a você perceber as diferenças entre avaliação de conteúdo

estático e dinâmico?
4. Os resultados reportados por ARIA Evaluator ajudam a identificar os possíveis problemas

de acessibilidade?
5. O relatório produzido por ARIA Evaluator oferece uma visão geral sobre a acessibilidade?
6. As informações do relatório de ARIA Evaluator são claras o suficientes para você compre-

ender os problemas?
7. Com as informações do relatório de ARIA Evaluator, você acha necessário o conhecimento

técnico das diretrizes que norteiam a acessibilidade para garantir o desenvolvimento
acessível?

8. O que poderia ser complementado no relatório de ARIA Evaluator que ajudaria no desen-
volvimento de aplicações Web mais acessível?

9. Na sua opinião, o protótipo ARIA Evaluator pode contribuir para equipes de desenvolvi-
mento Web analisarem a acessibilidade dos projetos e corrigir os problemas identificados
de maneira simples e prática?
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