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RESUMO 
 
 

Atualmente, o mundo está na era da inclusão digital e a acessibilidade das páginas 

Web se tornou uma preocupação global, visto que este ambiente desempenha um 

papel fundamental no cotidiano das pessoas com deficiência. Este ambiente facilita a 

vida dessas pessoas, permitindo-lhes criar novas formas de relacionamentos e 

atividades antes inviáveis. Os criadores de conteúdo Web devem tornar as suas 

produções compreensíveis e navegáveis. Isto passa não só por uma linguagem clara e 

simples, mas também pela disponibilização de meios compreensíveis para proceder à 

navegação entre páginas e no interior delas. A inclusão de formas de navegação e 

orientação nas páginas é um fator que potencializa a acessibilidade e a facilidade de 

utilização para todos (W3C, 1999). Com o pensamento de que todos têm o mesmo 

direito ao acesso das informações e com a falta de um processo de testes que abranja 

recomendações de acessibilidade, foi desenvolvida, neste trabalho, uma metodologia 

para testes de acessibilidade. A objetivo foi inspecionar todas as fases do projeto, 

desde a sua concepção, quando o plano de teste é feito, até a entrega, após examinar 

os resultados dos testes, antecipando os erros, gerando menos retrabalho, reduzindo 

os custos do projeto e fazendo com que seja dada a devida importância para a 

acessibilidade. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade, Processo de Teste de Software, Web, Deficientes 
Visuais 
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ABSTRACT 

 

Currently, the world is the era of digital inclusion and accessibility of Web pages has 

become a global concern, since this environment plays a key role in the daily lives of 

people with disabilities. This environment makes life easier for these people, allowing 

them to create new forms of relationships and activities previously unfeasible. Content 

developers should make the web understandable and navigable. This includes not only 

a clear and simple language, but also by providing understandable mechanisms for 

navigating between pages and within them. The inclusion of ways  for navigation and 

guidance in the pages is a factor that enhances the accessibility and usability for all 

(W3C, 1999). With the thought that all have the same right to access information and 

the lack of a testing process that encompasses accessibility guidelines, it was 

developed, this work, a methodology for accessibility testing. The aim was to inspect all 

project phases, from conception, when the test plan is made until delivery, after 

examining the test results, anticipating errors, leading to less rework, reducing project 

costs and making be given due importance to accessibility. 

Keywords: Accessibility, Software Testing Process, Web, Visually Impaired 
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1.1 Contexto e Motivação 

 

Com a internet e a evolução da Tecnologia da Informação, as pessoas e as 

organizações necessitam, cada vez mais, de sistemas capazes de fornecer informação 

com eficiência e qualidade. Essa demanda faz com que a Interface com o Usuário (IU) 

deva ser intuitiva e fácil de usar, atendendo às expectativas e necessidades dos 

usuários, visto que é o meio de comunicação com os aplicativos (FERREIRA e LEITE, 

2003). 

As interfaces devem poder ser acessadas por qualquer pessoa, 

independentemente de suas capacidades perceptivas, culturais, motoras e sociais 

(NICHOLL, 2001). Para isso, deve-se dar especial atenção à conformidade com as 

diretrizes de acessibilidade, bem como aos requisitos relacionados à entrada de dados 

e à exibição de informação, de modo a melhorar a qualidade do software, inclusive em 

seu caráter “amigável” e “acessível”. O problema é que é difícil encontrar projetistas de 

sistemas, que tenham a devida preocupação com o alinhamento da usabilidade com a 

acessibilidade (FERREIRA[1] et al., 2008). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 314 milhões de 

pessoas apresenta algum grau de deficiência visual e 45 milhões são cegas. Mais de 

80% desse contingente se encontra em países que estão em desenvolvimento (OMS, 

2011). 

No Brasil, de acordo com o censo realizado em 2000 pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 14,5% da população possui algum tipo de 

deficiência, sendo que desse grupo, 48,1% apresenta deficiência visual (QUEIROZ, 

2011), como mostra o Gráfico 1. Esses valores indicam que desenvolver sistemas 

acessíveis para essas pessoas não é altruísmo e que, embora tenha um lado social 

importante, é economicamente viável, devendo ser considerado por todos que queiram 

fazer negócios através da Web.  
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Gráfico 1 - Total de indivíduos por tipo de deficiência no Brasil (Adaptado de SONZA, 2008) 

Deste modo, é importante incorporar conceitos de acessibilidade no projeto, 

o mais cedo possível, porque assim é relativamente menor o custo quando comparado 

ao fato de ter que modificar o produto para torná-lo acessível no futuro, uma vez que já 

foi projetado (ALVES, 2009). 

Diante dos dados exibidos e coletados em entrevistas com deficientes 

visuais totais, surgiu a motivação para esta dissertação, com o objetivo de tentar 

diminuir a dificuldade que eles enfrentam ao acessar ambientes Web. 

Um dos meios para validar a acessibilidade e, consequentemente, aumentá-

la nos projetos de software é considerar suas diretrizes e as expectativas dos usuários 

no processo de testes, onde pode-se verificá-la desde o início do projeto, agregando 

maior valor ao que está sendo construído. 

1.2 Qualificação do Problema 

 

Um estudo do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), divulgado em 2010, 

mostra que das 6,3 milhões de páginas HTML(HyperText Markup Language)  coletadas 

da Web Brasileira, 98% não apresentaram nenhuma aderência aos padrões de 
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acessibilidade. O levantamento foi feito pelo CGI.br por meio do Núcleo de Informação 

e Coordenação do ".br" (NIC.br), do Escritório W3C Brasil e do Centro de Estudos e 

Pesquisas em Tecnologias de Redes e Operações (CEPTRO). Essa porcentagem 

reflete a quantidade de páginas sem atender a todos os padrões da W3C, consórcio 

internacional de especialistas que trabalham para o fornecimento e manutenção dos 

padrões da Web. Em relação às páginas da administração pública brasileira, apenas 

5,02% atendem a todas as recomendações da W3C, ou seja, beneficiam as pessoas 

com deficiência (CGI.br, 2010). 

Para avaliar o nível de acessibilidade dos sites, existem programas de 

avaliação automática, melhor detalhados no Capítulo 2, desenvolvidos com base nas 

recomendações do WAI (Web Acessibility Initiative), iniciativa de acessibilidade do 

W3C. Esses programas detectam o código HTML e analisam seu conteúdo, verificando 

se está ou não de acordo com o conjunto de regras estabelecidas; no final, geram 

relatórios com uma lista dos problemas encontrados, que devem ser corrigidos para 

que o site possa ser considerado acessível (W3C, 2008). 

No Brasil, criou-se o programa daSilva, que avalia os sites de acordo com as 

regras estabelecidas pelo WCAG 1.0 (Web Content Acessibility Guidelines), guia de 

diretrizes de acessibilidade, criado pelo WAI. Porém, um dos problemas destes 

programas é que eles fazem apenas uma verificação sintática dos sites, verificando se 

o mesmo está de acordo com as diretrizes de acessibilidade. Ou seja, eles não 

verificam a semântica1, se o texto foi inserido dentro das tags correspondentes àquele 

tipo de conteúdo (PEREIRA, 2006). Eles aceitam qualquer etiquetagem, até mesmo 

caracteres em branco, verificando apenas, se há uma descrição (SONZA, 2008). Com 

isso, erros detectáveis se limitam à camada de descrição de tags, não considerando 

aspectos de acessibilidade e usabilidade (CHALEGRE, SILVEIRA, 2010). 

Além do que foi apresentado, a maioria dos validadores automáticos analisa 

apenas a primeira pagina da interface e, para realizar o processo de validação das 

demais, é preciso avaliar página por página (SONZA et al., 2008) 

                                                 
1 Semântica[...] é traduzida como a 'arte da significação'. É o estudo do significado das palavras e de sua 

relação de significação nos signos linguísticos. Signo é todo o objeto ou símbolo que tem um significado 
por si mesmo [...] O termo semântica é o estudo desses signos, chamados de tags, sua relação uns com 
os outros e a sua aplicabilidade. 
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Embora as diretrizes abranjam um grande número de problemas, elas não têm 

capacidade para abordar as necessidades de pessoas com todos os tipos, graus e 

combinações de incapacidades (W3C, 2008). 

Por essas razões e pela falta de um processo de testes de software que 

contenha atividades de acessibilidade específicas, a proposta deste trabalho é incluir 

etapas no processo de testes que verifiquem a presença dos requisitos de 

acessibilidade, durante todas as fases do projeto, desde a sua concepção até a 

entrega. A ideia é envolver os usuários com deficiência visual total para, além das 

diretrizes propostas pela W3C, incluir sugestões das pessoas que mais sofrem com a 

falta de acessibilidade nos artefatos produzidos. Desta forma, além de diminuir os 

custos para tornar os softwares acessíveis, é possível validar a semântica do produto 

que está sendo construído, em cada etapa do desenvolvimento. 

1.3 Objetivo 

O principal objetivo deste trabalho é propor uma Metodologia de Teste de 

Acessibilidade para Usuários Cegos em Ambientes Web. Esta metodologia visa auxiliar 

às organizações na utilização do processo de testes e implantação da acessibilidade 

em seus projetos, através de uma abordagem prática, bem como diminuir os custos do 

re-trabalho, visto que os erros deverão ser identificados, ao longo do desenvolvimento 

do produto. 

O objetivo geral pode ser decomposto nos seguintes objetivos específicos: 

1. Estudar criticamente os modelos de acessibilidade mais referenciados na literatura; 

2. Estudar criticamente as metodologias de testes mais referenciadas na literatura; 

3. Desenvolver a conceituação do modelo proposto, definindo os processos, 

procedimentos e as características de cada etapa, a serem adotadas de forma 

sistêmica; 

4. Selecionar um projeto e aplicar a metodologia, a fim de se verificar a sua eficácia e 

utilidade; 

5. Analisar os pontos positivos e negativos da metodologia, a partir de sua aplicação; 

6. Por fim, consolidar os resultados obtidos com a aplicação da metodologia, a partir de 

validações e interpretação dos resultados alcançados, gerando um plano de 

melhoria, a ser aplicado em trabalhos futuros; 
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1.4 Método de Pesquisa 

Entre os tipos de métodos aplicados em pesquisas relacionadas a Sistemas de 

Informação, o método qualitativo, derivado das Ciências Sociais, é considerado o 

responsável por abordar pessoas e seus sistemas. Nele, as variáveis encontradas são 

identificadas como observáveis, isto é, não podem ser medidas, ao contrário das 

variáveis do método quantitativo (WAINER, 2007). O primeiro passo para se iniciar uma 

pesquisa qualitativa é definir o problema ou as questões que orientarão a pesquisa. A 

formulação de questões de pesquisa, em termos concretos, é guiada pelo objetivo de 

esclarecer o que os contatos do campo irão revelar (FLICK, 2007). 

Como método de pesquisa qualitativa foi utilizado a Grounded Theory, cuja 

ideia básica é ler um banco de dados textual (no caso deste trabalho, notas de campo 

e transcrições de entrevistas) para nomear variáveis e seus relacionamentos e, a partir 

daí, construir uma teoria sobre o fenômeno (FLICK, 2007). 

A Grounded Theory propõe um modelo circular de pesquisa (Figura 1), onde 

cada caso corresponde ao processo de amostragem de uma cena, coleta e 

interpretação dos dados. A partir dos resultados descobertos, novas amostras são 

definidas e os resultados comparados. É deste processo contínuo e circular de 

comparação que o pesquisador vai construindo uma nova teoria sobre o fenômeno em 

estudo. O processo circular transcorre até se atingir uma saturação teórica, ou seja, 

quando as categorias encontradas começam a estabilizar e os novos casos não trazem 

nada de novo ao pesquisador (FLICK, 2007). 

 

 

 

Figura 1-  Modelo Circular de Pesquisa (adaptado de FLICK, 2007) 

 

O foco desta pesquisa foi ampliar os conhecimentos sobre fatores relativos às 

barreiras de acesso a sistemas Web por deficientes visuais totais, tendo como objetivo 
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identificar alguns problemas e analisar como esses fatores interferem no acesso aos 

sistemas Web, bem como, conhecer formas de se mitigar o risco da falta de 

acessibilidade nos projetos. 

 

1.4.1 Etapas 

 

As principais etapas da pesquisa foram: 

1. Levantamento Bibliográfico: O objetivo desta etapa foi conhecer alguns dos 

referenciais teóricos relacionados a conceitos de acessibilidade e tipos de 

deficiência visual, bem como compreender os padrões determinados por 

organizações internacionais que se propõem a disseminar a acessibilidade da 

Web no mundo. Uma pesquisa exploratória foi adotada nesse período. 

2. Pesquisa Prática sobre os Conceitos de Acessibilidade: Estudo sobre como os 

usuários com deficiência visual total acessam os ambientes Web. Nesta etapa 

foram pesquisadas técnicas e padrões de acessibilidade, tecnologias assistivas, 

principais falhas de acessibilidade, tipos de deficiência visual, sites acessíveis e 

programas de validação automática. 

3. Seleção dos Usuários Participantes: Para o presente projeto, foi selecionado um 

grupo de usuários cegos. Neste grupo, foi definido que eles deveriam ser 

utilizadores do ambiente Web, para que pudessem repassar suas dificuldades, 

já que o objetivo deste trabalho é construir uma metodologia de testes com as 

recomendações de acessibilidade. 

4. Análise de Ferramentas para o Estudo de Caso: Esta etapa visou, não só 

analisar as ferramentas que os deficientes visuais totais utilizam, para servir de 

base na definição dos protótipos acessíveis, como também analisar os sistemas 

de Ensino à Distância (EAD), área escolhida para aplicar a metodologia 

proposta. 

5. Entrevistas com Usuários: O objetivo desta etapa foi entender, de forma prática, 

quais são os maiores problemas que os usuários cegos enfrentam no acesso de 

aplicativos Web, bem como coletar as boas práticas de acessibilidade seguidas 

por eles. 

6. Elaboração do Guia de Teste de Acessibilidade: Através da pesquisa com 

diferentes diretrizes de acessibilidade, bem como das necessidades dos 

usuários, foi criado um guia de testes, com o objetivo de tornar mais fácil a 
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inclusão das recomendações de acessibilidade em todas as fases do processo 

de testes. 

7. Elaboração da Metodologia de Testes: Nesta etapa, os dados coletados nas 

entrevistas e pesquisas foram interpretados para servirem de insumos para a 

criação de cada fase do processo de testes. Esta etapa será detalhada no 

capítulo 4. 

8. Estudo de caso: Neste momento da aplicação da metodologia, foi feito um 

trabalho retroativo para ajustar toda a documentação da ferramenta EAD 

selecionada, desde o documento de requisitos até os casos de testes. 

9. Criação do Protótipo: Baseado na documentação criada na etapa anterior, foram 

criados protótipos de interações aluno/professor, com a intenção de tornar à 

ferramenta EAD acessível, levando em consideração a metodologia de testes de 

acessibilidade para deficientes visuais totais. 

10. Validação da Metodologia e do Protótipo: Com o propósito de verificar a 

corretude da metodologia e a acessibilidade do protótipo, foram envolvidos 

usuários com e sem deficiência, para analisar o processo de teste sugerido e 

utilizar o protótipo, fazendo assim, a avaliação e validação da proposta deste 

trabalho, bem como do estudo de caso. 

1.5 Contribuições Esperadas 

As contribuições esperadas para este trabalho são mostradas a seguir:  

 Processo de Testes  

 Metodologia de Testes de Acessibilidade 

 Inclusão Digital 

 Mais pessoas conhecendo e trabalhando para a acessibilidade de 

softwares. 

 Gerenciamento de Projetos 

 Autogerenciamento dos profissionais envolvidos com o desenvolvimento 

do software acessível. 

 Processo de Desenvolvimento 

 Otimização no desenvolvimento do software acessível. 
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1.6 Estrutura da Dissertação 

Este documento, que contém o trabalho de dissertação, encontra-se estruturado 

da seguinte forma: 

1. Capítulo 1: Introdução 

O primeiro capítulo contextualizou esta pesquisa através do relato das principais 

motivações para realização deste trabalho, lista os objetivos de pesquisa 

almejados, discriminando o tema da pesquisa e demais características, como: os 

problemas, os objetivos e contribuições científicas esperadas, justificando a 

importância e a contribuição desse estudo para a área de Tecnologia da 

Informação (TI) em Testes e Acessibilidade e, finalmente, mostra como está 

estruturado o restante da presente dissertação. 

2. Capítulo 2: Acessibilidade na Web 

Este capítulo relata os conceitos da acessibilidade, usabilidade, a que se propõe 

o Design Universal, quais são as características e como está o cenário da 

acessibilidade da Web, no Brasil e no Mundo, quais são os tipos de deficiência 

visual, como se dá a interação do deficiente visual total com a máquina, o que 

são e como funcionam as tecnologias assistivas, como estão estruturadas as 

diretrizes de acessibilidade da W3C e, para finalizar, como funcionam os 

validadores automáticos de acessibilidade. 

3. Capítulo 3: Teste de Software 

Este capítulo descreve conceitos sobre Teste de Software, definições de tipos, 

estágios e abordagens do testes. Explica também como é dividido o processo de 

testes e quais são as principais atividades de cada fase deste processo. 

4. Capítulo 4: Metodologia de teste de acessibilidade para usuários cegos, em 

ambientes Web 

O objetivo deste capítulo é mostrar a metodologia proposta neste trabalho. 

Quais foram os passos para a sua construção, dentre eles: criação do guia de 

teste de acessibilidade, entrevistas com usuários e análise das heurísticas de 

usabilidade em conjunto com as diretrizes de acessibilidade. Também são 
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mostradas, neste capítulo, as fases do processo de testes e que atividades de 

acessibilidade foram incluídas no processo. 

5. Capítulo 5: Avaliação da Metodologia 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o estudo experimental da aplicação 

da metodologia em um sistema. As vantagens oferecidas pelo mesmo, os 

problemas encontrados e uma avaliação final pelo usuário. 

6. Capítulo 6: Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este capítulo traz as considerações finais sobre os principais tópicos abordados 

nesta dissertação, incluindo as contribuições alcançadas, dificuldades 

encontradas e indicações para trabalhos futuros. 
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2.1 Introdução 

 

Acessibilidade é o termo geral usado para indicar a possibilidade de 

qualquer pessoa usufruir de todos os benefícios de uma vida em sociedade, entre 

eles, o uso da Internet (NBR 9050, 2004; NICHOLL, 2001); essa definição, proposta 

inclusive pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é fundamental, 

pois acessibilidade de verdade só existe quando “todos” conseguem ter acesso a 

esses benefícios (QUEIROZ, 2011 apud FERREIRA[1] et al., 2008). 

A crescente pressão pelo acesso universal pode ser considerada um 

subproduto do próprio crescimento e consequentes demandas da Internet. As 

pessoas usam diferentes navegadores, conexões com diferentes larguras de banda, 

artefatos diversos (por exemplo: telefone celular e assistentes digitais pessoais) para 

acessar a Web e interagir com o que ela oferece. Acessibilidade, portanto, vai além 

de possibilitar o acesso a essa tecnologia por pessoas com deficiências (MELO, 

BARANAUSKAS, 2006). 

A acessibilidade na Web representa o direito de acesso à rede de 

informações e eliminação de barreiras arquitetônicas, de comunicação, de acesso 

físico, de equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da 

informação em formatos alternativos (CARTER, 2007). 

Em relação à deficiência visual grave ou total, a Web desempenha um papel 

fundamental no avanço que a Internet representa no cotidiano dessas pessoas, 

permitindo que eles, assim como todos, criem novas formas de relacionamento, 

encontrem oportunidades de trabalho e formas alternativas de diversão (QUEIROZ, 

2011). 

Segundo relato de Lêda Spelta, deficiente visual total, professora e 

consultora de acessibilidade do Acesso Digital, em uma de suas aulas2, ela disse 

que passou a fazer feira sem a ajuda de outra pessoa depois que acessibilizaram o 

site do supermercado. Antes disso, ela precisava ir com alguém que informasse o 

que era o produto e qual era seu preço. 

                                                 
2
 No curso ministrado por ela no  Acesso Digital - http://www.acessodigital.net/  

http://www.acessodigital.net/
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Portanto, a ideia de diminuir as barreiras existentes no acesso aos 

ambientes Web e facilitar, de alguma forma, a vida das pessoas que possuem 

deficiência visual total, foi uma das razões que motivaram a escolha deste tema de 

mestrado. 

 

2.2 Acessibilidade 

São vários os entendimentos para a Acessibilidade na Web. A seguir, são 

apresentadas duas dessas definições. 

De acordo com Dias (2006), entende-se por acessibilidade na Web, a 

possibilidade de qualquer indivíduo, utilizando qualquer tipo de tecnologia de 

navegação (navegadores gráficos, textuais, especiais para cegos ou para sistemas 

de computação móvel), poder visitar qualquer site e obter um total e completo 

entendimento das informações contidas nele, além de ter total e completa habilidade 

de interação. 

Para Zunica (1999), a acessibilidade das páginas Web depende da 

interação de três elementos: os sistemas de acesso ao computador, os navegadores 

e o projeto das páginas que compõem os sites Web. 

Na legislação brasileira, em normas técnicas, na área de design de produtos 

e na literatura relacionada a projeto de sistemas computacionais interativos, é 

bastante comum associar acessibilidade a soluções em produtos e serviços para 

pessoas com deficiência (BRASIL, 2004; NBR 15290, 2005), como descrito abaixo: 

“Acessibilidade: condição para utilização, com segurança e 
autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e 
dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
(DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004). 
3.1 acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance para 
utilização do meio físico, meios de comunicação, produtos e serviços, 
por pessoa com deficiência. 
3.2 barreiras à comunicação: Qualquer entrave ou obstáculo que 
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 
mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, 
sendo ou não de massa (Lei Federal nº 10.098/00). (NBR15290, 
2005).” 
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Referindo-se ao conteúdo na Web, o próprio World Wide Web Consortium 

(W3C) também associa o termo a pessoas com deficiências: “Content is accessible 

when it may be used by someone with a disability”, ou seja, o conteúdo é acessível 

quando pode ser utilizado por uma pessoa com deficiência (W3C, 1999). 

Henry (2007), ao mesmo tempo em que relaciona o conceito a interfaces de 

usuário – “perceivable, operable, and understandable for people operating with 

functional or situational limitations”, ou seja, perceptível, operável e compreensível 

por pessoas operando com  limitações  funcionais ou situacionais –, reconhece que 

outros também se beneficiam porque o design para limitações funcionais cobre parte 

do design para limitações situacionais. 

De uma maneira geral, acessibilidade pode ser entendida pelo seu 

significado morfológico como a qualidade de ser acessível, ou seja, de fácil acesso, 

de fácil obtenção, de fácil compreensão, de fácil aproximação (HOUAISS, 2001). 

Neste sentido, diz respeito, não apenas às pessoas com deficiência, pois está 

diretamente relacionada, à usabilidade e, em consequência, à qualidade no uso. 

Compreender a acessibilidade em seu sentido mais amplo pode favorecer a 

busca por soluções de design mais sensíveis às diferenças entre as pessoas, que 

nem sempre são evidenciadas pela delimitação de grupos de usuários com 

características semelhantes (MELO e BARANAUSKAS, 2006). 

 

2.3 Usabilidade 

    

Segundo Dias (2006), Usabilidade é a qualidade de uso de um sistema, 

diretamente associada ao seu contexto operacional e aos diferentes tipos de 

usuários, tarefas, ambientes físicos e organizacionais. Pode-se dizer então que 

qualquer alteração em um aspecto relevante do contexto de uso é capaz de alterar a 

usabilidade do sistema. 

Para avaliar a usabilidade de um site, com intuito de evitar erros comuns, 

foram criadas as heurísticas de usabilidade, por Jakob Nielsen, Ph.D., diretor da 

Nielsen Norman Group. Elas foram baseadas em 294 tipos de erro de usabilidade 

que Nielsen, comumente, encontrava em suas análises e que podem prejudicar a 
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experiência do usuário no sistema. A seguir, são detalhadas as dez heurísticas 

(NIELSEN, 1994): 

 

1 – Visibilidade do status do sistema 

O sistema deve manter os usuários informados sobre o que está 

acontecendo, através de feedback apropriado, em tempo razoável. 

 

2 – Correspondência entre o sistema e o mundo real 

O sistema deve falar a língua do usuário, com palavras, frases e conceitos 

familiares ao usuário. Deve-se seguir as convenções do mundo real, fazendo com 

que a informação apareça em uma ordem lógica e natural. 

 

3 – Controle do usuário e liberdade 

Os usuários frequentemente escolhem funções do sistema por engano e 

precisam de uma "saída de emergência" claramente marcada, para sair do estado 

indesejado, sem ter que passar por um extenso diálogo. Exibir facilmente as 

funcionalidades: desfazer e refazer. 

 

4 – Consistência 

Os usuários não precisam adivinhar que diferentes palavras, situações ou 

ações significam a mesma coisa. Deve-se seguir as convenções da plataforma. 

 

5 – Prevenção de erros 

Ainda melhor do que boas mensagens de erro, é um projeto cuidadoso que 

impede que um problema ocorra, apresentando ao usuário uma opção de 

confirmação antes de se comprometer com a ação, por exemplo. 

 

6 – Diminuição da sobrecarga de memória 

Minimizar a carga de memória do usuário, tornando os objetos, ações e 

opções visíveis. Instruções para utilização do sistema devem estar visíveis e 

facilmente recuperáveis quando necessário. 

 

7 – Flexibilidade e eficiência de utilização 
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Atalhos podem, frequentemente, acelerar a interação dos usuários 

avançados.  

 

8 - Estética e design minimalista 

Diálogos não devem conter informação irrelevante ou raramente necessária, 

pois podem diminuir sua visibilidade relativa. 

 

9 – Mensagem clara de erro 

Mensagens de erro devem ser expressas em linguagem clara (sem códigos), 

indicar com precisão o problema e, construtivamente, sugerir uma solução. 

 

10 - Ajuda e documentação 

Todas as documentações devem ser objetivas, fáceis de pesquisar e focadas na 
tarefa do usuário. 

 

2.4 Design Universal 

 

O Design Universal diz respeito ao desenvolvimento de produtos e 

ambientes para serem utilizados por todas as pessoas, na maior extensão possível, 

sem a necessidade de adaptação ou de design especializado (CONNELL et al., 

1997). 

Assim como o termo “acessibilidade”, o conceito já está presente na 

legislação brasileira, traduzido para “desenho universal”, carrega heranças de seu 

significado no design arquitetônico:  

Desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que 
visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes 
características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, 
segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que 
compõem a acessibilidade. (DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE 
DEZEMBRO DE 2004). 

O Design Universal reconhece a força legal, econômica e social de tratar das 

necessidades comuns das pessoas com e sem deficiência, buscando soluções que 

não discriminem e que simplifiquem a vida de todos (crianças, jovens, adultos, 

idosos), sem nenhum custo extra. Seus princípios, apresentados na Tabela 1, têm 

norteado o desenvolvimento e a avaliação de ambientes, produtos e serviços mais 

abertos às diferenças entre os indivíduos. 
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Tabela 1 Princípios do Design Universal (CONNELL et al., 1997)  
 

Princípio Descrição 

Uso Equitativo Pode ser utilizado por pessoas com habilidades diversas. 

Flexibilidade no Uso 
O design acomoda uma ampla variedade de preferências e 
habilidades individuais. 

Simples e Intuitivo 
Fácil de entender, independentemente da experiência, do 
conhecimento, das habilidades linguísticas ou do nível de 
concentração corrente do usuário. 

Informação Perceptível 
Fornece eficazmente, ao usuário, a informação necessária, 
qualquer que sejam as condições ambientais/físicas existentes 
ou as capacidades sensoriais individuais. 

Tolerância ao Erro 
O design minimiza perigos e consequências adversas de ações 
acidentais ou não intencionais. 

Baixo Esforço Físico 
O design pode ser utilizado de forma eficaz e confortável, com 
um mínimo de fadiga. 

Tamanho e Espaço para 
Aproximação e Uso 

Tamanho apropriado e espaço são oferecidos para aproximação, 
alcance, manipulação e uso, independentemente do tamanho do 
corpo, postura ou mobilidade do usuário. 

 
 

A meta do Design Universal é ambiciosa e está relacionada a conceitos de 

cidadania. Como tornar a informação e os serviços de comunicação acessíveis e 

úteis, a cada cidadão, considerando sua diversidade, se o design para o “usuário 

padrão” já é suficientemente desafiador? 

Bühler (2001) discute o valor da participação dos usuários em geral e de 

usuários com deficiência, em particular no (processo de) Design Universal. Segundo 

o autor, a participação de pessoas com deficiência deve ser promovida como forma 

de alcançar um grupo de usuários mais amplo e uma maior variedade de situações. 

Esta participação poderia acontecer desde a concepção do produto até sua entrega, 

passando pela fase de design, embora seja mais comum o envolvimento dos 

usuários em testes de protótipos. A cooperação desse grupo de usuários tem o 

potencial de identificar questões críticas e de direcionar o processo de design 

(MELO e BARANAUSKAS, 2006). 

Apesar das justificativas e vantagens do Design Universal, alguns autores 

são bastante céticos em relação a esse tema. Hull (2004), embora reconheça a 

acessibilidade universal (ou para todos) como uma “meta desejável”, defende sua 

posição mencionando o número de linguagens no mundo (mais de 6000), nem todas 

em forma escrita, e questiona o esforço que seria necessário, em termos de design, 
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para possibilitar o acesso de cada indivíduo à Web em sua língua. Soma a essa 

complexidade, pessoas com diferentes níveis de leitura e diferentes (dis)funções 

cognitivas.  

Pelo fato de o Design Universal ser um objetivo bem desafiador e, 

trabalhando com a ideia da “meta desejável”, a proposta deste trabalho é envolver 

os usuários com deficiência visual total, ouvindo suas dificuldades no acesso a 

sistemas, para a criação da metodologia de testes, fazendo com que suas 

sugestões, juntamente com as diretrizes de acessibilidade da W3C sejam utilizadas 

desde o início do projeto. 

 

2.5 Acessibilidade da Web no Mundo 

 

Visando tornar a web acessível a um número cada vez maior de cidadãos, o 

W3C criou o WAI (Web Acessibility Initiative – Iniciativa para Acessibilidade na Web), 

com a atribuição de manter grupos de trabalho elaborando conjuntos de diretrizes 

para garantir a acessibilidade do conteúdo da Internet a pessoas com deficiências, 

ou para os que acessam a rede em condições especiais de ambiente, equipamento, 

navegador e outras ferramentas Web (WAI, 2011). Segundo W3C (2008), como 

produto de trabalho desta iniciativa, em maio de 1999, foi lançada a primeira versão 

das Diretrizes para a Acessibilidade do Conteúdo da Web (WCAG 1.0 – Web 

Contents Accessibility Guidelines) e em 2008, foi lançada a segunda versão deste 

guia, o WCAG 2.0, sendo, até então, a principal referência em termos de 

acessibilidade para a Web no mundo. 

As medidas governamentais internacionais, referentes à acessibilidade na 

Web, podem ser divididas em três categorias (W3C, 2001), quais sejam: 

 

 O governo estabelece que os indivíduos com deficiência têm o direito de acesso 

às informações; 

 O governo exige que produtos e serviços vendidos no país atendam a certos 

critérios de acessibilidade; 

 O governo exige que produtos tecnológicos e serviços de informação 

contratados por órgãos do governo, sejam acessíveis. 
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A primeira abordagem, a mais comum, é utilizada em países como Austrália, 

EUA e Canadá. Nesse último, de acordo com Dias (2006), é direito de todo o 

cidadão receber informações ou serviços do governo, de forma que possam ser 

efetivamente utilizados. Com essa medida, o governo canadense percebeu o 

aumento, não apenas de visitas aos seus portais, mas também da consciência das 

pessoas com deficiência em relação aos seus direitos de acesso às referidas 

informações e serviços. 

Em 1998, nos EUA, entrou em vigor a Section 508, uma Lei determinando 

que a tecnologia eletrônica e de informação dos Órgãos Federais sejam acessíveis 

às pessoas com deficiência. Essa Lei aplica-se a todos os Órgãos Federais que 

desenvolvem, adquirem, mantêm ou utilizam tecnologia eletrônica e de informação 

(ESTADOS UNIDOS, 1998). 

Na Austrália, todos os departamentos e agências governamentais, além das 

instituições privadas, são obrigados, pelo Ato de Discriminação do Deficiente 

(Disability Discrimination Act), de 1992, a garantir que suas informações e serviços 

on-line sejam acessíveis. (AUSTRALIA, 1992) 

Em 1999, Portugal transformou-se no primeiro país da Europa e quarto no 

mundo a legislar sobre acessibilidade à Web (eMAG[1], 2005). 

Em junho de 2002, o Parlamento Europeu publicou uma resolução 

convidando as Instituições e Estados membros da União Européia a darem pleno 

cumprimento às diretrizes de acessibilidade até 2003, o então Ano Europeu das 

Pessoas com Deficiência (SONZA, 2008). 

Na Espanha, merece destaque o trabalho desenvolvido pelo SIDAR 

(Seminário de Iniciativas em Discapacidade e Acessibilidade à Rede) do Real 

Patronato de Prevenção e Atenção a Pessoas com Menosvalia. Seu objetivo é 

promover a criação de páginas Web acessíveis, de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo Real Patronato e pela WAI. O SIDAR organiza uma Conferência 

anual na Espanha desde 1997, além de cursos sobre o desenho acessível de 

páginas web e outras atividades, visando à promoção da acessibilidade para todos 

na Web (ZUNICA, 1999). 
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2.6 Acessibilidade da Web no Brasil  

 

Em 2000, foi aprovada a Lei 10.098, de 19 de dezembro, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, e determina outras providências sobre o 

assunto (BRASIL, 2000). No entanto, em 2004, foi criado o Decreto 5.296, que 

versa, pela primeira vez no Brasil, especificamente sobre acessibilidade na Internet. 

Em seu capítulo VI, os artigos 47 e 48 destacam: 

 
“Art. 47. No prazo de até doze meses a contar da data de publicação 
deste Decreto, será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios 
eletrônicos da administração pública na rede mundial de 
computadores (Internet), para o uso das pessoas portadoras de 
deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações 
disponíveis. 
§ 1o Nos portais e sítios de grande porte, desde que seja 
demonstrada a inviabilidade técnica de se concluir os procedimentos 
para alcançar integralmente a acessibilidade, o prazo definido no 
caput será estendido por igual período. 
§ 2o Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de 
deficiência conterão símbolo que represente a acessibilidade na rede 
mundial de computadores (Internet), a ser adotado nas respectivas 
páginas de entrada. 
§ 3o Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelos 
Governos Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal devem 
possuir instalações plenamente acessíveis e, pelo menos, um 
computador com sistema de som instalado, para uso preferencial por 
pessoas portadoras de deficiência visual. 
Art. 48. Após doze meses da edição deste Decreto, a acessibilidade 
nos portais e sítios eletrônicos de interesse público na rede mundial 
de computadores (Internet), deverá ser observada para obtenção do 
financiamento de que trata o inciso III do art. 2o. (BRASIL, 2004).” 

 

 

Além dessas leis também foi criado o Comitê Brasileiro (CB) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o qual dedica-se à normatização no campo 

da acessibilidade, atendendo aos preceitos do Design Universal. O comitê, 

composto por diversas comissões, dedica-se à definição de normas de 

acessibilidade em todos os níveis, atendendo aos espaços físicos e virtuais 

(eMAG[1], 2005). 
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Em 29 de outubro de 2003, a Presidência da República publicou um decreto 

criando oito Comitês Técnicos de Governo Eletrônico, dentre os quais destacamos o 

comitê de Inclusão Digital. Uma das iniciativas do Governo Eletrônico foi a criação 

do Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico (eMAG), datado de 14 de 

dezembro de 2005, intitulado: Recomendações de Acessibilidade para a Construção 

ou Adaptação de Conteúdos do Governo Brasileiro na Internet – Modelo de 

Acessibilidade, o qual possui um conjunto de diretrizes com o objetivo de atender ao 

Decreto 5.296/04 e servir de referência a toda instituição governamental para a 

construção e adaptação de suas soluções de governo eletrônico com interface web 

(GOVERNO ELETRÔNICO, 2006). 

Para elaborar o referido documento, foi realizado um estudo sobre as  regras 

de acessibilidade adotadas em outros países. A partir desta pesquisa, visando 

atender as prioridades brasileiras, foi implementado o Modelo de Acessibilidade, 

apresentado sob duas perspectivas: 

 Visão do Cidadão – eMAG, Acessibilidade do Governo Eletrônico – Modelo de 

Acessibilidade: proporciona uma visão mais lógica e intuitiva do Modelo para não 

especialistas (eMAG[1], 2005). 

 Visão Técnica – eMAG, Acessibilidade do Governo Eletrônico – Cartilha Técnica: 

voltada para especialistas - profissionais responsáveis pelo desenvolvimento das 

páginas (eMAG[2], 2005). 

Tais visões objetivam um acesso de forma padronizada, de fácil implementação, 

coerente com as necessidades brasileiras e em conformidade com os padrões 

internacionais (eMAG[1], 2005).  

 

2.7  Deficiência Visual 

 

O Decreto 5.296/04 define deficiência visual da seguinte forma (BRASIL, 

2004):  

Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores. 
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2.7.1.1 Cegueira  

 

De acordo com Vanderheiden (1992), a cegueira pode ser adquirida ou 

congênita (desde o nascimento). A forma adquirida pode ser: aguda (perda visual de 

forma súbita) ou progressiva-crônica (perda visual de forma progressiva, na maioria 

dos casos, lentamente). Na cegueira congênita, os sujeitos já nascem com o 

potencial de se tornarem cegos, como, por exemplo, por meio de catarata e 

glaucoma congênitos. 

 

2.7.1.2 Baixa Visão 

 

A acuidade visual das pessoas com baixa visão é muito variável; mas, em 

geral, baixa visão é definida como uma condição na qual a visão da pessoa não 

pode ser totalmente corrigida por óculos, interferindo com as atividades diárias, 

assim como a leitura. Baixa visão é mais comum entre os idosos, mas pode ocorrer 

em pessoas de qualquer idade, como resultado de condições, tais como: 

degeneração macular, glaucoma, retinopatia diabética ou catarata (BRASILMEDIA, 

2011). 

 

- Degeneração Macular 

A mácula é perto do centro da retina, área na parte posterior do olho. O 

processo de envelhecimento e o desgaste dos tecidos da mácula causam a forma 

mais comum de degeneração macular, a degeneração macular "seca". O resultado é 

uma perda gradual da visão (BRASILMEDIA, 2011). 

 

Figura 2 é uma simulação do efeito de degeneração macular. 
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Figura 2- Visão de uma pessoa com degeneração macular (BRASILMEDIA, 2011) 

 

 

- Glaucoma 

O Glaucoma é causado por um aumento da pressão dentro do olho, o que 

provoca danos no nervo óptico. O resultado final é, muitas vezes, o oposto do efeito 

de degeneração macular: a perda da visão periférica e uma área central de visão 

borrada, como mostra a Figura 3 (BRASILMEDIA, 2011). 

 

 
 

Figura 3- Visão de uma pessoa com Glaucoma (BRASILMEDIA, 2011) 
 

 

- Retinopatia Diabética 

Um dos efeitos, a longo prazo, da diabetes pode ser a fuga dos vasos 

sanguíneos da retina, causando manchas escuras no campo de visão (Figura 4), 

onde ocorrem os vazamentos. O texto pode aparecer distorcido nessas regiões 

(BRASILMEDIA, 2011). 
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Figura 4- Visão de uma pessoa com Retinopatia Diabética (BRASILMEDIA, 2011) 
 

- Catarata 

Indivíduos com catarata têm áreas de opacidade na lente de seus olhos, o 

que resulta em um efeito turvo, especialmente na luz brilhante. Como mostra a 

Figura 5, o texto pode aparecer desbotado em segundo plano (BRASILMEDIA, 

2011).  

 

 
 

Figura 5 - Visão de uma pessoa com Catarata (BRASILMEDIA, 2011) 
 
 
 
2.7.1.3 Daltonismo 

 

Daltonismo (discromatopsia ou discromopsia) representa uma anomalia 

hereditária recessiva ligada ao cromossomo sexual X, caracterizando a incapacidade 

na distinção de algumas cores primárias, por exemplo, a situação onde a cor marrom 

é a indicação da leitura visual realizada por um daltônico, quando a real percepção 

deveria ser a verde ou a vermelha (BRASILESCOLA, 2011). 
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- Deficientes das Cores Vermelho e Verde 

O mais comum, entre uma vasta categoria de daltônicos, é frequentemente 

chamado: cegueira das cores vermelho-verde, onde as pessoas encontram maior 

dificuldade para diferenciá-las. Porém, nem todos os vermelhos e verdes são 

indistinguíveis. 

- Protanopia (deficiência com vermelho) – Figura 6 

Normal                               Protanopia    

  
Figura 6– Visão Normal e com Protanopia (BRASILMEDIA, 2011) 

-Deuteranopia (deficiencia com verde) - Figura 7 

Normal                              Deuteranopia    

  
Figura 7– Visão Normal e com Deuteranopia (BRASILMEDIA, 2011) 
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- Tritanopia (deficiencia com a cor azul) - Figura 8 

Tritanopia é a insensibilidade às ondas curtas. Em geral, azuis e verdes 

podem ser confundidos, mas amarelos também são afetados, se houver leves tons 

de vermelho.  

Normal                              Tritanopia   

  
Figura 8– Visão Normal e com Tritanopia (BRASILMEDIA, 2011) 

 
 

- Rod monocromia ou acromia (sem cores) 

Indivíduos com acromia não podem ver todas as cores (Figura 9). Os cones 

do olho não são funcionais, de modo que os bastões (receptores que só podem 

diferenciar entre luz e escuridão) são a única fonte disponível de informação visual. 

Muitas vezes são pobres em acuidade visual e têm uma aversão à luz brilhante. 

 

Normal                              Acromia  

  
Figura 9– Visão Normal e com Acromia (BRASILMEDIA, 2011) 
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2.8 Interação Deficiente Visual Total - Máquina 

 

Para diversos tipos de deficientes visuais, existem softwares que convertem 

texto em voz sintetizada, possibilitando às pessoas acessarem o computador. Estes 

programas são geralmente chamados Leitores de Tela, apesar de fazerem um 

pouco mais do que simplesmente ler a tela. Leitores de tela permitem aos usuários 

navegar pelo conteúdo da Web de muitas maneiras: deixando-o ler a tela toda de 

cima para baixo (uma linha por vez), utilizando a tecla TAB para navegar pelos links 

ou utilizando as teclas de atalho da própria ferramenta, visto que os usuários não 

manipulam o mouse. 

Em relação à baixa visão, a tecnologia mais comum que as pessoas utilizam 

são os ampliadores de tela. É um programa que faz ampliações em relação a um 

pequeno espaço da tela, permitindo que as pessoas o vejam de forma mais clara. 

É necessário se preocupar com o contraste das letras e a cor do plano de 

fundo da tela também, pois sites com baixo contraste podem ser difíceis de ler para 

as pessoas com baixa visão e catarata (BRASILMEDIA, 2011). 

Quando se fala em Daltonismo, é preciso certificar-se que as cores não 

sejam o único método de transmissão para informações importantes. Aliás, não são 

só os daltônicos que sofrem com a indicação de cores. As pessoas cegas também 

são incapazes de distinguir esse tipo de dado, tendo necessidade da aplicação de 

informações extras, ou até de ajuda de videntes, para saberem do que se trata 

(BRASILMEDIA, 2011). 

Essas ferramentas que auxiliam o usuário no acesso às informações são 

chamadas de Tecnologia Assistiva e serão melhor detalhadas na subseção 

posterior. 

Abaixo são relatados alguns eventos encontrados em interfaces que 

impedem ou dificultam o acesso a pessoas com limitação visual (SONZA, 2008): 

 Imagens comuns que não possuem texto alternativo e imagens complexas, como 

gráficos ou mapas de imagem, que possuem um importante significado para 

entendimento da página, e que não são descritas; 

 Vídeos que não possuem descrição textual ou sonora; 
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 Tabelas sem acessibilidade, que não fazem sentido quando lidas célula por 

célula ou em modo linearizado; 

 Frames que não possuem nomes significativos; 

 Formulários que não podem ser navegados em uma sequência lógica ou que não 

estão devidamente descritos (rotulados). 

2.8.1  Tecnologia Assistiva 

 

As tecnologias assistivas se referem a recursos e serviços que visam 

facilitar o desenvolvimento de atividades da vida diária por pessoas com limitação, 

procurando aumentar as capacidades funcionais e promover a autonomia e a 

independência de quem as utiliza. No contexto de uso da Web, são destacadas 

algumas dessas tecnologias (MELO, BARANAUSKAS, 2006): 

 Ampliadores de telas. Ampliam e modificam as cores na tela, visando melhorar 

a leitura de textos e a percepção das imagens;  

 Leitores de telas. Lêem informações textuais por meio de sintetizadores de fala 

ou displays em Braille, promovendo acesso à informação às pessoas cegas ou 

com dificuldades de leitura; 

 Programas de reconhecimento de voz. Possibilitam o acionamento de 

comandos dos programas de computador via voz e podem ser usados por 

pessoas que têm alguma deficiência que dificulte, ou impeça o uso de 

dispositivos físicos de entrada de dados; Além do software de reconhecimento de 

voz, é necessária a configuração adequada do sistema multimídia que dá suporte 

à interação humano-computador; 

 Teclados alternativos. Simulam o funcionamento do teclado e, assim, podem 

ser utilizados por pessoas com alguma deficiência física que tenham dificuldade 

em utilizar o teclado convencional;  

 Dispositivos apontadores alternativos. Simulam o funcionamento do mouse e, 

assim, podem ser usados por pessoas com alguma deficiência física, que tenham 

dificuldades em usar o mouse convencional. Exemplos deste tipo de dispositivos 

são os acionadores, para serem utilizados com os olhos, com os pés e/ou com as 

mãos. 
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2.8.1.1 Tecnologia Assistiva para Deficientes Visuais 

 

Os Leitores de Tela são programas que interagem com o Sistema 

Operacional, reproduzindo, de forma sonora, os eventos ocorridos no computador. 

Essas interfaces lêem para o usuário as informações, botões e todos os eventos que 

se apresentam em forma de texto ou equivalente (imagens etiquetadas) no código 

fonte da tela do computador (SONZA, 2008). A seguir são descritas algumas das 

ferramentas assistivas utilizadas com mais frequência pelos deficientes visuais 

totais. 

 Dosvox3: Vem sendo desenvolvido desde 1993 pelo NCE - Núcleo de 

Computação Eletrônica da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O 

Dosvox é uma interface especializada que se comunica com o usuário, em 

Português, por meio de síntese de voz, viabilizando, desse modo, o uso de 

computadores por deficientes visuais. Uma das importantes características desse 

sistema é que ele foi desenvolvido com tecnologia totalmente nacional, sendo o 

primeiro sistema gratuito a sintetizar vocalmente textos genéricos na língua 

portuguesa (DOSVOX, 1993). 

 

 Jaws4: Criado pela empresa norte-americana Henter-Joyce, o Jaws é um Leitor 

de Telas, que interage com o sistema operacional (Windows), verbalizando todos 

os eventos que ocorrem no computador. A velocidade de leitura pode ser 

ajustável, conforme o nível de experiência de cada usuário. Por meio deste 

programa, os deficientes visuais podem acessar as funcionalidades dos 

softwares através de teclas de atalho. Suas características principais são (JAWS, 

2011): 

 Facilidade na instalação e apoio por voz durante o processo; 

 Apesar de possuir sintetizador de software próprio, Eloquency, pode também 

utilizar outros externos; 

 Possui síntese de voz em vários idiomas, incluindo o português do Brasil, 

permitindo a alteração do mesmo durante sua utilização; 

                                                 
3
 Download gratuito em: http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/download.htm 

4
 Informações e download (demo) em http://www.freedomscientific.com/products/fs/jaws-product-

page.asp 

http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/download.htm
http://www.freedomscientific.com/products/fs/jaws-product-page.asp
http://www.freedomscientific.com/products/fs/jaws-product-page.asp
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 Faz indicação das janelas ativadas, do tipo de controle e suas características; 

 Lê as letras e palavras digitadas; 

 A leitura pode ser feita por letra, palavra, linha, parágrafo ou a totalidade do 

texto; 

 Fornece indicação da fonte, tipo, estilo e tamanho da letra que está sendo 

utilizada; 

 Em qualquer ponto de uma aplicação, pode-se obter ajuda sobre as 

sequências de teclas; 

 Possui dicionários que permitem controlar a maneira como as palavras, ou 

expressões, são pronunciadas. 

 Uma das grandes vantagens do Jaws, de acordo com alguns usuários, é o 

fato de ele simular o mouse por meio do teclado, possibilitando o acesso a 

alguns programas ou parte deles só acessíveis via mouse. 

 VoiceOver5: tecnologia de leitura de tela da Apple, o VoiceOver traz  avançados 

recursos como suporte a movimentos, espelhamento de vídeo em braille e dicas 

faladas. Além de recursos solicitados como páginas web que falam, um sumário 

falado de toda a página, suporte a tabelas web e identificadores criados pelo 

usuário (VOICEOVER, 2011). 

 Orca6 (Gnome-Orca): trata-se de um software livre, um leitor de telas para o 

ambiente Linux, em constante desenvolvimento (GNOME-ORCA, 2011). 

Atualmente o Orca já procede a leitura em português (Brasil). Na versão 7.04 do 

Ubuntu, o Orca já é inicializado automaticamente, aparecendo na área de 

trabalho do usuário. Quando ativo, em sua tela de abertura, são apresentados 

dois botões que permitem editar as preferências do leitor ou encerrá-lo. Outra 

funcionalidade do Orca são as opções de ampliação de tela (lente de aumento) e 

alto contraste. 

2.9 Diretrizes de Acessibilidade – W3C  

 

                                                 
5
 Informações em: http://www.apple.com/accessibility/voiceover/ 

6
 Download gratuito em: http://live.gnome.org/Orca 

http://www.apple.com/accessibility/voiceover/
http://live.gnome.org/Orca
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Conforme já mencionado, o W3C publicou, em 1999, as Diretrizes para 

Acessibilidade do Conteúdo Web - WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 

– WCAG 1.0) (W3C, 1999) e evoluiu para o WCAG 2.0, em 2008, sendo, até hoje, a 

principal referência em termos de acessibilidade para a web no mundo (W3C, 2008). 

O WCAG 1.0 é organizado em torno de orientações que têm pontos de 

controle, com prioridades 1, 2 ou 3. Sua estrutura pode ser vista na Figura 10. A 

base para determinar a conformidade com o WCAG 1.0 são os checkpoints. Já o 

WCAG 2.0 está organizado em quatro princípios de design de acessibilidade. Cada 

princípio tem diretrizes e cada uma delas possui critérios de sucesso  (Figura 11) , 

os quais podem ser validados nos níveis A, AA ou AAA e são a base para 

determinar a conformidade com o WCAG 2.0.  

A segunda versão do WCAG aplica-se mais amplamente a diferentes tipos 

de tecnologias da Web. Ela foi projetada para ser aplicada aos softwares mais 

avançados (WAI, 2011).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Diretrizes 

65 Pontos de Verificação 

3 Níveis de Prioridade 

3 Níveis de Conformidade 
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Figura 10 -  Estrutura do WCAG 1.0 (adaptada de PROGRAMA ACESSO, 2007) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Estrutura do WCAG 2.0 (adaptada de PROGRAMA ACESSO, 2007) 
 
 

 

As diretrizes do WCAG 2.0 serão utilizadas como base para este trabalho, 

por ser um padrão internacional, criado pela W3C, e que possui importantes 

61 Critérios de Sucesso 

Técnicas de Acessibilidade 

Falhas Comuns 

3 Níveis de Prioridade 

3 Níveis de Conformidade 

12 Diretrizes 

4 Princípios 
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recomendações de acessibilidade. A seguir serão descritas as seções deste guia 

(W3C, 2008). 

2.9.1 Princípios e Respectivas Diretrizes  
 

 

O WCAG 2.0 possui quatro princípios, cada um deles com suas respectivas 

diretrizes, como mostrado na Figura 11. A seguir, são descritos todos os princípios e 

uma diretriz de cada, para exemplificar. A versão completa pode ser vista em (W3C, 

2008). 

a. Perceptível: A informação e os componentes da interface devem ser 

apresentados aos usuários, de forma que eles possam perceber. 

a.1. Alternativas em Texto: Fornecer alternativas de texto a qualquer conteúdo 

não textual, para que ele possa ser transformado em outras maneiras de 

acesso, tais como: Braille, fala, símbolos ou linguagem mais simples. 

b. Operável: Os componentes de interface de usuário e a navegação devem ser 

operáveis. 

b.1. Acessível por Teclado: Fazer com que toda a funcionalidade fique 

disponível a partir do teclado. 

c. Compreensível: A informação e a operação da interface de usuário devem ser 

compreensíveis. 

c.1. Legível: Tornar o conteúdo de texto legível e compreensível. 

d. Robusto: O conteúdo precisa ser robusto o suficiente para poder ser 

interpretado de forma concisa por diversos agentes do usuário, incluindo 

tecnologias assistivas. 

d.1. Compatível: Maximizar a compatibilidade com atuais e futuros agentes de 

usuário. 

 

2.9.2 Critérios de Sucesso 

  

Para cada diretriz, são fornecidos critérios de sucesso testáveis, de forma a 

permitir que as recomendações do WCAG 2.0 sejam verificadas.  

Um exemplo de critério de sucesso, referente ao princípio Compreensível e 

à Diretriz Legível, é mostrado a seguir: 
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- Linguagem das partes: a linguagem humana, de cada frase do conteúdo, 

pode ser determinada de forma programática, exceto para nomes próprios, termos 

técnicos, palavras do idioma indeterminado e palavras ou frases que se tornaram 

parte do vernáculo do texto circundante (W3C, 2008). 

 

2.9.3 Técnicas de Acessibilidade 

  

Para cada uma das recomendações e critérios de sucesso, existentes no 

WCAG 2.0, foram documentadas várias técnicas que têm caráter informativo e se 

enquadram em duas categorias: 

 Técnicas de Aconselhamento – vão além do que é requerido em cada um dos 

critérios de sucesso, permitindo aos profissionais um melhor cumprimento das 

recomendações.  

 Técnicas Suficientes – com orientações e exemplos, organizados em uma lista 

numerada, onde cada item desta lista fornece a técnica ou a combinação de 

técnicas que podem ser utilizadas para satisfazerem o critério de sucesso 

correspondente. A seguir são apresentados alguns exemplos desta técnica para 

o Critério de Sucesso Conteúdo Não Textual: 

• Identificar o conteúdo do texto não-informativo; 

• Manter uma breve descrição do conteúdo não textual. Como por exemplo, 

a Figura 12, que é uma imagem retirada do site do Centro de Informática 

(CIn) da UFPE. Esta imagem deveria estar descrita com a paisagem do 

CIn e com a mensagem que é mostrada: “Bem-Vindo ao CIn”. 

 

 

Figura 12 - Imagem do site do Centro de Informática da UFPE (www.cin.ufpe.br) 
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2.9.4 Falhas Comuns 

 

Para cada uma das recomendações e critérios de sucesso existentes no 

WCAG 2.0, são relacionadas falhas comuns para que, no momento da 

acessibilização dos softwares, os profissionais levem-nas em consideração, na 

tentativa de evitá-las. 

A seguir, são apresentados alguns exemplos de Falhas do Critério de 

Sucesso Conteúdo Não Textual (W3C, 2008): 

 Texto de espaço reservado, como vazio "" ou "espaçador" que são colocados em 

posição de "texto alternativo" em imagens ou fotos. 

 Referências de programação que não transmitem a informação ou a função do 

conteúdo, como “figura 1”, “0001” ou “Intro # 1”. 

 Nomes de arquivos que não são alternativas válidas de texto, como “Oct.jpg” ou 

“Chart.jpg” ou “vendas \ \ outubro \ \ top3.jpg” 

 

Nas duas próximas seções, serão detalhados os níveis de prioridade e conformidade 

que servem para facilitar a construção e avaliação da acessibilidade. 

 

2.9.5 Níveis de Prioridade 

 

As diretrizes de acessibilidade encontram-se distribuídas em três níveis de 

prioridade (W3C, 2008), a saber: 

 Prioridade 1: referem-se às exigências básicas de acessibilidade, destacando os 

pontos em que os criadores e adaptadores de conteúdo Web devem satisfazer 

inteiramente. Se tais exigências não forem cumpridas, grupos de usuários ficarão 

impossibilitados de acessar as informações do documento. 

 Prioridade 2: são as normas e recomendações de acessibilidade cuja 

implementação garante o acesso às informações. Caso não sejam cumpridas, 

grupos de usuários terão dificuldades para navegar e acessar as informações 

contidas nos documentos. 
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 Prioridade 3: são as normas e recomendações de acessibilidade que, sendo 

implementadas, facilitarão o acesso aos documentos armazenados na Web. Se 

não satisfeitas, grupos de usuários poderão encontrar dificuldades para acessar 

as informações contidas nos documentos. 

 

2.9.6  Níveis de Conformidade 

 

Seguindo o raciocínio anterior, de acordo com a satisfação dos seguintes 

níveis de prioridade, existem os níveis de conformidade: 

 Nível de conformidade A: quando todos os pontos de verificação de prioridade 1 

forem satisfeitos. 

 Nível de conformidade Duplo A (AA): quando todos os pontos de verificação de 

prioridades 1 e 2 forem satisfeitos. 

 Nível de conformidade Triplo A (AAA): quando todos os pontos de verificação de 

prioridades 1,2 e 3 forem satisfeitos. 

 

Esses níveis de conformidade são conferidos pelos validadores de páginas 

web, detalhados na próxima seção (SONZA, 2008). 

2.10 Validação da Acessibilidade na Web 

 

De acordo com eMAG[2] (2005), as diretrizes, por si só, não garantem a 

acessibilidade, pois servem, apenas, como pontos orientadores para que seus 

requisitos sejam cumpridos. Um dos passos para o processo de acessibilização das 

páginas Web é a validação das mesmas, obtida por meio de testes, utilizando 

mecanismos automáticos (programas validadores de acessibilidade) e manuais 

(usuários). Um problema destes programas validadores, como mencionado 

anteriormente, é que eles só avaliam a ortografia do código, ou seja, se a sintaxe 

está de acordo com as diretrizes contidas nos guias, como o WCAG e e-MAG, por 

exemplo. Não verificam a semântica. Isso significa que aceitam qualquer caractere, 

até mesmo espaço em branco, sem verificar se a descrição corresponde ao seu 

componente relacionado (PEREIRA, 2006). 
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2.10.1 Programas Validadores de Acessibilidade 

 

A validação automática da acessibilidade na Web pode ser feita por um 

validador on-line, software que detecta o código HTML de uma página e analisa seu 

conteúdo, normalmente baseado na iniciativa de acessibilidade do W3C, o WCAG 

(SOARES, 2005). O validador ajuda a comprovar se a interface foi desenvolvida 

utilizando os padrões Web de acessibilidade. Em caso negativo, aponta onde está o 

problema. Estes testes automáticos são geralmente rápidos, mas não são capazes 

de identificar todos os aspectos da acessibilidade que uma página web deve conter. 

O procedimento para submeter um documento HTML a um software 

validador é simples: basta digitar a URL (Uniform Resource Locator) da página a ser 

avaliada e submetê-la à análise. Para tanto, é necessário que esta página esteja 

publicada na internet. Dentro de alguns segundos, após comparação do código 

HTML com as diretrizes de acessibilidade, é gerado um relatório on-line, 

apresentando os problemas encontrados na página, através de erros e avisos. Os 

erros são códigos HTML, identificados pelo validador, como itens que irão dificultar 

ou, até mesmo, impossibilitar o acesso ao conteúdo por determinado grupo de 

usuários. Já os avisos, de acordo com Soares (2005), são recomendações feitas 

pelo programa, para ajudar o processo de acessibilização da página Web. 

Alguns exemplos de validadores automáticos são mostrados a seguir: 

 Validator7 (inglês) 

 TAW8
 (Test Accesibilidad Web) (espanhol) 

 Da SILVA9 (português) 

 ASES10 (português) 

 

Caso a página não apresente erros de acessibilidade, o programa validador 

concederá um selo de Acessibilidade, denotando o nível de conformidade 

                                                 
7
  Disponível em: http://validator.w3.org 

8
  Disponível em: http://www.tawdis.net/taw3/cms/es 

9
  Disponível em: http://www.dasilva.org.br/ 

10
 Disponível em http://www.acessobrasil.org.br/softwares/ 

http://validator.w3.org/
http://www.tawdis.net/taw3/cms/es
http://www.dasilva.org.br/
http://www.acessobrasil.org.br/softwares/
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alcançado: A (prioridade 1), AA (prioridades 1e 2) ou AAA (prioridades 1, 2 e 3), para 

o caso do WCAG 1.0, como mostra o exemplo da Figura 13. 

 

Figura 13- Exemplos de Selos de Acessibilidade 
 

 
Apesar de úteis, os validadores automáticos não são perfeitos. Uma 

validação automática pode avaliar apenas algumas das regras, mas não todas. Os 

selos de acessibilidade fornecidos por esses programas não são garantia de 

acessibilidade e, da mesma forma, um site que não possui selo pode ser acessível. 

Apesar da utilidade desses softwares, eles não podem e nem devem substituir uma 

avaliação manual (SOARES, 2005).  

 

2.11 Considerações do Capítulo 

Desde os anos 80, segundo a UNESCO, cresceu o entendimento de que as 

dificuldades impostas pelos limites de uma deficiência a um indivíduo variam, 

segundo a cultura e desenvolvimento tecnológico de cada país ou região. Não são 

apenas o tipo e o grau de deficiência sensorial, cognitiva ou física que determinam a 

limitação de uma pessoa. O ambiente, no qual se insere, também pode fazer com 

que ela seja mais, ou menos limitada.  
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Aplicando-se essa ideia às páginas Web, entende-se como a tecnologia 

pode, quando bem utilizada, contribuir para uma maior qualidade de vida das 

pessoas. Porém, se for mal empregada, pode se transformar em uma grande fonte 

de frustração.  

Se tal tecnologia respeitasse os conceitos de acessibilidade, mostrados 

nesse capítulo, permitindo a utilização de todas as facilidades que a Web oferece 

(leitura do jornal preferido, estudo, diversão, transações bancárias on-line, acesso a 

lojas virtuais, supermercados etc), deixaria essas pessoas, cada vez menos 

limitadas. A tecnologia da Web não seria mais uma barreira a ser transposta, e sim, 

um veículo de transposição de barreiras e melhora da qualidade de vida (QUEIROZ, 

2011). 
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3.1 Introdução 

 

O teste, da forma como é direcionado em muitas empresas – como uma etapa 

dentro do processo de desenvolvimento e executado pelos próprios desenvolvedores – 

serve apenas para verificar se os requisitos do negócio foram realmente 

implementados (BASTOS et al., 2007). Porém, em um modelo de garantia da 

qualidade, isto é insuficiente, pois para testar corretamente um software, se faz 

necessário um processo com seus papéis e responsabilidades claramente definidos, 

evitando que uma pessoa desenvolva e teste o mesmo código e, consequentemente, 

diminuindo a quantidade de erros escapados. 

Segundo um dos dez princípios do teste de software criados por Myers 

(MYERS, 2004), não se deve planejar um esforço de teste sob a suposição tácita que 

nenhum erro será encontrado. Os defeitos existentes nos softwares, na maior parte das 

vezes, constituem-se em riscos tanto para o negócio, quanto para a imagem da 

empresa. O objetivo de um processo de testes, com metodologia própria, especialistas 

treinados e ambiente adequado, é minimizar esses riscos. 

A definição de um processo de teste que garanta a qualidade de um software é 

uma tarefa custosa para o desenvolvimento. Estima-se que 50% dos custos do 

desenvolvimento são gastos com atividades específicas ligadas ao processo de testes 

(WAGNER e SEIFERT, 2005). Porém, a falta dele pode custar um valor muito maior, 

pois, quanto mais tempo um defeito permanece sem ser detectado, mais caro é a sua 

correção (PFLEEGER, 2004), como mostra a Regra 10 de Myers (Figura 14).  

 

Figura 14 - Regra 10 de Myers (adaptada de OLIVEIRA, 2010) 
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3.2 Teste de Software 

 

O objetivo da atividade de teste é o processo de executar um software com a 

intenção de descobrir uma falha através de um bom caso de teste. Portanto, para se 

criar um bom caso de teste, é preciso: identificar em que estágio ele se enquadra; 

definir qual é a melhor abordagem e em que modelo ele pode se inserir; e qual é o tipo 

ideal, de acordo com o cenário definido. Todos esses parâmetros (modelo, estágio, tipo 

e abordagem) são apresentados nos sub-tópicos, a seguir (MYERS, 2004). 

 

3.2.1 Modelos de Testes  

 

As atividades do processo de teste não são realizadas separadamente, mas sim 

em paralelo com o ciclo de vida de desenvolvimento do software. Dessa forma, a 

escolha do ciclo de vida do projeto irá afetar diretamente nas atividades de testes 

(GRAHAM et al., 2007). Um modelo de desenvolvimento de software bastante 

conhecido é o Modelo Cascata que, como o próprio nome sugere, tem sua base 

voltada a um desenvolvimento sequencial das atividades. A elicitação de requisitos 

começa no topo da cascata e o ciclo vai seguindo, através das várias atividades de 

concepção e implementação. Após isso, a atividade relativa aos testes é introduzida e, 

desta forma, os defeitos só podem ser detectados no final do projeto. A Figura 15 

ilustra o Modelo Cascata. 

 

Figura 15 - Modelo Cascata (adaptado de GRAHAM et al., 2007) 
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Com o objetivo de tentar contornar os problemas do Modelo Cascata, foi 

desenvolvido o Modelo “V”, que foca nos testes do produto durante todo o ciclo de 

desenvolvimento para conseguir uma detecção antecipada de falhas. A ideia é que as 

atividades de testes não sejam, simplesmente, executadas na fase final do projeto, mas 

sim que passe por todas as etapas, em paralelo com as atividades de desenvolvimento 

(GRAHAM et al., 2007).  

Todos os artefatos gerados pelos desenvolvedores e analistas de negócio, 

durante o desenvolvimento, podem ser verificados. O Modelo V (Figura 16) demonstra 

como as atividades de verificação e validação podem ser executadas em conjunto com 

cada fase do ciclo de vida de desenvolvimento do software. 

Basicamente, o ciclo de desenvolvimento do modelo é executado em paralelo 

com os quatro estágios de teste, descritos a seguir: testes unitários/componente, testes 

de integração, testes de sistema e testes de aceitação. Cada estágio pode ser ajustado 

com as etapas do ciclo de desenvolvimento, de acordo com seus objetivos específicos. 

Na prática, os estágios de testes podem variar no Modelo “V”, dependendo dos 

propósitos do projeto, podendo ser combinados ou reorganizados. 

 

 

Figura 16 - Modelo V (adaptado de GRAHAM et al., 2007) 
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3.2.2  Estágios dos Testes 

 

De acordo com o Modelo “V”, os testes são executados em diferentes estágios, 

descritos a seguir, com relação direta ao momento do ciclo de vida do software 

(GRAHAM et al., 2007). 

 Teste de Unidade: realiza testes em componentes individuais (módulos, 

programas, objetos, classes, etc.), de forma a determinar se cada um deles, 

separadamente, está sendo executado de maneira correta. As falhas encontradas 

neste estágio são, normalmente, corrigidas de imediato, visto que são executadas 

pelos desenvolvedores no momento da implementação. Geralmente, é necessária 

a utilização de stubs (módulos que substituem outros módulos subordinados) e 

drivers (um módulo que substitui outro módulo que seja responsável por controlar a 

chamada de um sistema), para serem utilizados no lugar dos softwares que 

estejam, eventualmente, faltando e para simular a interface entre os componentes 

de software. 

 Teste de Integração: nesta etapa, as unidades que foram testadas individualmente, 

bem como as interfaces entre os componentes são testadas de forma integrada. O 

objetivo deste estágio é achar defeitos de comunicação entre componentes, o mais 

cedo possível, e corrigi-los rapidamente, enquanto se pode visualizar melhor a 

causa raiz dos erros. 

 Teste de Sistema: nesta fase, o propósito do teste é verificar o funcionamento de 

todo o sistema integrado e analisar se ele está de acordo com os requisitos que 

foram especificados. Neste momento, é testada, não só a integração de todos os 

componentes do software entre si, como também o comportamento do sistema em 

um ambiente correspondente ao de produção (hardware, outros softwares), de 

modo a minimizar o risco das falhas relacionadas com o ambiente operacional. 

 Teste de Aceitação: o teste de aceitação corresponde ao teste realizado pelo 

usuário do sistema, após a correção de muitos defeitos encontrados nas etapas 

anteriores. O objetivo desse teste é estabelecer a confiança do sistema, validando 

e tentando determinar se ele faz aquilo que se propõe. Normalmente os testes de 

aceitação podem ser divididos em duas categorias: alfa e beta. Os testes alfa são 

realizados nas instalações da empresa que está desenvolvendo o produto e os 

testes beta são realizados no ambiente de trabalho do usuário.  
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3.2.3  Tipos de Testes 

 

Cada tipo de teste é focado em um grupo de atividades com um determinado 

objetivo, que podem conter características funcionais e não funcionais do software. A 

seguir, serão apresentados os tipos mais comuns de testes (GRAHAM et al., 2007). 

 Teste Funcional: esse tipo de teste está focado nas regras de negócio do sistema, 

ou seja, se o fluxo de trabalho está funcionando corretamente; 

 Teste de Recuperação de Falha: o software é forçado a falhar de diversas 

maneiras, com o objetivo de verificar seu comportamento diante dessas falhas, e 

reparar de que formas ele se recupera; 

 Teste de Interoperabilidade: o software é testado de modo a determinar sua 

capacidade de interagir com um ou mais componentes ou softwares; 

 Teste de Segurança: verifica se o sistema possui atributos para prevenir acessos 

não autorizados, acidentais ou propositais, a programas e dados; 

 Teste de Carga: mede o comportamento do software quando esse é submetido a 

níveis altos de carga, diferente das condições normais; 

 Teste de Performance: verifica o rendimento de um sistema, como o tempo de 

resposta e processamento, taxa de transferência de dados, para diferentes 

condições (configurações, numero de usuários, etc.) as quais o programa é 

submetido; 

 Teste de Usabilidade: determina, na maioria das vezes, através de tarefas 

executadas pelo usuário, se um produto é facilmente entendível, fácil de aprender, 

fácil de operar e atrativo, ou seja, se o produto tem uma interface amigável para os 

que utilizarão o software. 

3.2.4  Abordagens de Testes  

 

Em geral, os critérios de teste de software são estabelecidos, basicamente, a 

partir de três abordagens: caixa-branca, caixa-preta e caixa-cinza, descritas a seguir 

(BACH, KANER, 2010).  

 

- Caixa-Branca 
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Também chamado de teste estrutural ou orientado à lógica, a abordagem 

caixa-branca avalia o comportamento interno do componente de software. Essa 

abordagem trabalha diretamente com o código fonte para avaliar aspectos, tais como: 

fluxos de dados, ciclos e caminhos. A análise do código fonte é o primeiro passo para a 

elaboração dos casos de teste que devem cobrir muitas variações relevantes, 

originadas por estruturas de condições. 

Também se enquadram nessa abordagem: testes manuais ou testes efetuados 

com apoio de ferramentas para verificação de aderência a boas práticas de codificação 

reconhecidas pelo mercado de software. Os testes caixa-branca são recomendados 

para as fases de teste de unidade e de integração, cuja responsabilidade principal fica 

a cargo dos desenvolvedores do software, que, por sua vez, conhecem bem o código 

fonte produzido. 

 

- Caixa-Preta 

Orientado à entrada e saída, a abordagem caixa-preta avalia o comportamento 

externo do componente de software, sem considerar seu comportamento interno.  

Dados de entrada são fornecidos, o teste é executado e o resultado obtido é 

comparado a um resultado esperado previamente conhecido. Como detalhes de 

implementação não são considerados, os casos de teste são todos derivados da 

especificação do sistema. 

Quanto mais entradas são fornecidas, mais informações o teste terá. Numa 

situação ideal, todas as entradas possíveis seriam testadas, porém, na ampla maioria 

dos casos, isso é impossível. O que se faz, normalmente, é um agrupamento de 

subconjuntos de entradas possíveis que são processadas similarmente, de forma que, 

testar somente um elemento desse subconjunto, serve para averiguar a qualidade do 

todo. Essa abordagem é aplicável a todas as fases de teste: teste unitário, teste de 

integração, teste de sistema e teste de aceitação. 

 

- Caixa-Cinza 

A abordagem de teste de caixa-cinza é uma mescla do uso dos testes caixa-

preta e caixa-branca. Por este motivo, é necessário ter acesso a estruturas de dados e 

algoritmos do componente, a fim de desenvolver os casos de teste. É comumente 

usada na fase de teste de integração. 
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3.3 Processo de Teste de Software 

 

Com exceção de pequenos programas, os softwares não devem ser testados 

como uma unidade isolada (monolítica). Os grandes softwares são construídos a partir 

de subsistemas, que são construídos a partir de módulos (componentes), que são 

compostos por procedimentos, métodos e funções (STAA, 2000). Logo, o processo de 

teste deve evoluir com o crescimento do software e a realização dos testes deve 

ocorrer durante todo o ciclo de desenvolvimento. Em determinados pontos, os produtos 

intermediários desenvolvidos devem ser revisados, com o objetivo de criar as 

condições necessárias para uma correta implementação. A aplicação dos ciclos de 

teste e desenvolvimento de suas interdependências, na ordem de execução de suas 

fases e atividades, é um pré-requisito para viabilizar o processo de desenvolvimento de 

software (BASTOS et al., 2007). 

Para cumprir todo o ciclo de vida dos testes, é necessário executar as fases 

que serão descritas a seguir (GRAHAM et al., 2007). 

 

3.3.1 Planejamento de Testes 

 

Esta fase consiste em elaborar a estratégia e o plano de testes com o objetivo 

de minimizar os principais riscos do negócio e fornecer as diretrizes para as próximas 

etapas dentro do projeto.  

Durante o planejamento de testes, deve-se ter certeza de que os objetivos dos 

clientes e stakeholders foram absorvidos de maneira correta. Baseados nesse 

entendimento, os propósitos dos testes são estabelecidos, e assim, uma estratégia é 

obtida, incluindo a especificação das atividades (BLACK, 1999). O planejamento de 

testes apresenta as seguintes tarefas principais: 

 Determinar o Escopo dos Testes: Definir o que será e o que não será coberto pelos 

testes, como, por exemplo: as interfaces com outros softwares, elementos de rede e 

demais componentes que possam afetar o projeto de teste. Nesta atividade é 

importante que seja levado em consideração todos os requisitos do software, assim 

como outros artefatos produzidos pelo processo de desenvolvimento, pois, muitas 

vezes, esse escopo cobre também as verificações desses documentos. 
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 Identificar os Riscos: Analisar os riscos do processo de testes, tais como: 

orçamento, qualificação da equipe técnica de testes, ambiente de teste, 

ferramentas, metodologias, cronograma do início e fim dos testes, testware 

(documentação de teste) e novas tecnologias (BASTOS et al., 2007). 

 

 Definir os Objetivos dos Testes: Identificar qual é o propósito do teste, no momento 

em que será executado. Como, por exemplo, se os testes forem executados 

durante o desenvolvimento, é necessário identificar o máximo de defeitos possível, 

para que possam ser corrigidos rapidamente. Se forem executados testes de 

aceitação, é preciso confirmar que o sistema trabalha como esperado, para garantir 

que o software funciona de acordo com os requisitos. Se os testes forem 

executados na fase de manutenção do software, é necessário certificar que nenhum 

erro novo foi introduzido após as mudanças realizadas no software. Os objetivos 

definidos servirão de insumos para determinar a estratégia utilizada nos testes, item 

detalhado a seguir. 

 Determinar a Estratégia de Teste: Segundo Rios e Moreira (2003), na formulação 

da estratégia de testes, devem ser levados em consideração diversos fatores, tais 

como: o porte do software, os seus requisitos, o prazo estabelecido, os riscos do 

negócio e os custos envolvidos. Uma estratégia de testes deve, portanto, incluir:  

o Os estágios dos testes a serem abordados (unidade, integração, sistema e 

aceitação);  

o A fase do desenvolvimento em que se aplica aquele determinado teste; 

o Os tipos de testes que devem ser executados (funcional, segurança, carga 

etc.); 

o As técnicas e abordagens que serão empregadas nos testes (caixa-preta, 

caixa-branca ou caixa-cinza); 

o Os critérios de conclusão e êxito que serão aplicados.  

 

            Resumidamente, é possível traduzir a estratégia de testes através das 

dimensões, mostradas na Figura 17: 
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Figura 17 - Dimensões do Teste (adaptado de BASTOS et al., 2007) 
 

 Definir Recursos: são definidos todos os recursos necessários durante o ciclo de 

vida de testes, tanto recursos materiais (hardware, software, ferramentas, etc.), 

como recursos humanos (funções e atribuições dos profissionais). A Tabela 2 

mostra alguns profissionais envolvidos no processo de testes, bem como suas 

responsabilidades; 

 

Tabela 2- Lista dos profissionais envolvidos no processo de testes (adaptado de 

BASTOS et al.,  2007)  

 

Papel Responsabilidade 

Gerente de Teste 

Planejamento e acompanhamento dos testes em 

vários projetos ou em toda a área de testes da 

empresa. 

Arquiteto de Teste 
Seleção das ferramentas utilizadas, infra-estrutura do 

teste e do ambiente,  

Analista de Teste 
Modelagem e elaboração dos casos e scripts de 

teste. 

Testador Execução dos casos de teste. 

 

 

 Elaborar o Cronograma dos Testes: deverá ser elaborado um cronograma com as 

tarefas e atividades de todas as fases do processo de teste, para se ter um maior 

controle sob o que está sendo executado e uma maior visibilidade, em relação ao 

             Estágios de Teste 
              (Quando testar) 

 1ª 

                   2ª 
Tipos de Teste 
 (O que testar) 

                    
Técnicas de Teste 
 (Como testar) 
 

                  3ª 
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ciclo geral de desenvolvimento. A estimativa de tempo e, consequentemente, a 

elaboração do cronograma está diretamente relacionada ao tamanho do projeto 

que, por sua vez, servirá de base para o cálculo dos custos; 

 Estabelecer os Critérios de Entrada: descrever o conjunto mínimo de qualificações e 

premissas, com o estado do sistema necessário para que o ciclo de teste possa ser 

iniciado; 

 Estabelecer os Critérios de Conclusão: são critérios que deverão ser estabelecidos, 

de modo a determinar quando o ciclo de execução dos testes chegará ao fim. 

Na elaboração do plano de teste, é importante que o planejamento seja feito 

com muito cuidado. Uma auditoria, com o objetivo de comparar o andamento real com 

o que foi estabelecido, é indicada para identificar medidas corretivas, quando 

necessário. 

3.3.2  Projeto de Testes 

 

Esta é a fase em que os objetivos gerais são transformados em condições de 

teste tangíveis. O propósito principal é identificar, descrever os casos de teste e 

estruturar os procedimentos de teste, especificando como executá-los. A fase de 

elaboração dos testes tem como papel principal a elaboração dos cenários de teste, 

história hipotética que visa ajudar a solucionar um problema complexo, recriando ou 

visualizando um caminho a ser seguido (BASTOS et al., 2007). As principais tarefas 

dessa etapa são destacadas a seguir: 

 Revisão dos Documentos Base para os Testes: revisar os documentos que são 

utilizados para criar os testes antes da implementação, tais como: a especificação 

do projeto, a análise de riscos do produto, o documento de arquitetura, o projeto das 

interfaces e o documento de requisitos. A revisão deste último, por exemplo, ajuda a 

verificar alguns dos problemas mais comuns que acontecem na escrita dos 

requisitos, tais como: inteligibilidade, redundância, incompletude, ambiguidade e 

inconsistência; 

 Identificação e Descrição dos Casos de Teste: depois de analisar os documentos, 

identificar os caminhos que o usuário pode percorrer e detalhá-los nos casos de 

testes. Um caso de teste (Figura 18) é um cenário associado a um requisito; é um 

texto que contém identificador, objetivo, pré-condições de execução, passos 
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específicos, resultados esperados e/ou pós-condições de execução. Um caso de 

teste bem projetado tem muita chance de encontrar um erro ainda não conhecido;  

 Estruturação dos Procedimentos de Teste: definir o passo a passo que descreverá 

como os casos de teste deverão ser executados. O procedimento inclui o estado 

inicial da aplicação, as condições de funcionamento, o momento para fornecer os 

dados de entrada e a forma de avaliar os resultados; 

 Criação da Matriz de Rastreabilidade: é necessário fazer a relação entre o 

requisito/caso de uso com o caso de teste, facilitando assim a manutenção de 

ambos, caso haja modificação nas especificações do cliente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Caso de testes como centro motivador (adaptado de Bastos, 2007) 
 

O caso de teste é o centro motivador do teste, como mostra a Figura 18. O 

requisito é a entrada para os testes. É o momento em que se analisa qual é a 

motivação dos testes e o que vai ser verificado. Para se conhecer onde serão 

executados os testes, é preciso saber qual é a configuração do ambiente. A 

Implementação serve para informar como se deve testar: manual ou automaticamente. 

Em relação à iteração, é necessário identificar o momento do teste, ou melhor, a fase 

do ciclo de desenvolvimento, na qual um determinado teste deve ser executado. 

3.3.3  Implementação e Execução dos Testes 

 

Caso  

de  

Teste 

 

Requisitos 

 

Configurações 

 

Implementação 

 

Iteração 
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Uma vez que os casos e procedimentos de teste foram especificados na etapa 

de projeto, este é o momento em que o ambiente será preparado para que os mesmos 

sejam executados e comparados com os resultados desejados. Além disso, é a etapa 

em que os componentes necessários são implementados para que os testes 

automáticos sejam executados (GRAHAM et al., 2007). As principais tarefas dessas 

duas fases são: 

 Implementação: 

o Implementar Componentes: efetuar a implementação de novos componentes 

de apoio, necessários à aplicação dos testes, ou modificação de 

componentes já existentes. Ferramentas de automação também podem ser 

utilizadas nessa fase; 

o Implementar e Verificar o Ambiente: preparar e verificar se o ambiente de 

teste está funcionando corretamente, realizando teste unitário nos scripts de 

automação após a implementação dos mesmos; 

o Manter o Código: aprimorar a capacidade de manutenção do conjunto de 

testes, reutilizando recursos existentes e consolidando novos recursos.  

 

 Execução: 

o Criar Suítes de Teste: baseado nos casos de teste, um conjunto de testes 

que naturalmente trabalham juntos, em uma sequência definida, forma uma 

suíte de teste e são utilizados para uma execução eficiente; 

o Executar: executar os casos de teste individualmente, de acordo com os 

procedimentos de teste, seguindo as estratégias de teste definidas na etapa 

de planejamento. Pode ser feito manualmente ou automaticamente, com o 

auxílio de ferramentas de execução de testes; 

o Gerar Log: criar um log com as saídas da execução dos testes e registrar os 

identificadores e versões do software que está sendo testado;  

o Comparar: fazer a comparação dos resultados esperados e dos resultados 

obtidos; 

o Registrar Defeitos: quando houver diferenças entre os resultados esperados 

e os resultados obtidos, é preciso registrar a solicitação de mudança em um 

repositório centralizado, se possível, em uma ferramenta de gerenciamento 

de defeitos, a qual organiza o defeito em um ciclo de vida, passando por, no 

mínimo, quatro estágios, como mostrado na Figura 19 
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Figura 19 - Estágios dos Defeitos 
 

Os estados apresentados na Figura 19 são descritos a seguir: 

 Novo - Assim que a solicitação de mudança é aberta; 

 Associado – Quando a solicitação é associada a uma pessoa que 

resolverá o problema; 

 Resolvido – Assim que o desenvolvedor conserta o defeito;  

 Fechado – Quando o engenheiro de testes recebe a nova versão do 

software, executa o teste novamente e o defeito não é reproduzido. 

 

A fase de execução dos testes é, normalmente, a que demanda um maior 

tempo no processo como um todo, visto que, além de procurar os defeitos, os 

testadores tentam identificar a causa do problema, exigindo um maior tempo de análise 

da base de testes. 

3.3.4  Análise de Resultados dos Testes 

 

Essa é a fase em que é observado se já foram executados testes suficientes 

para garantir a qualidade desejada do produto, respeitando assim, os critérios de saída, 

que foram definidos no plano de testes. Estes critérios informam se uma dada atividade 

de testes pode ser considerada completa (GRAHAM et al., 2007). As principais 

atividades desta fase são:  

 Resumo de Testes: escrever um relatório de resumo de testes para os 

stakeholders. Todos devem saber quais testes foram executados e quais seus 

respectivos resultados, de modo a perceber que decisões precisam ainda ser 

tomadas, visando à melhoria da qualidade do software. 

 Mudança na Estratégia: verificar se será necessária a inclusão de mais testes ou se 

os critérios de saída especificados devem ser atualizados. Talvez seja necessário 

executar outros casos de testes vários fatores, por exemplo: se for detectado que a 

Novo Associado Resolvido Fechado 
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cobertura de requisitos necessária ainda não foi atingida ou se aumentaram os 

riscos do projeto. 

 Checar as Entregas: verificar se o que foi programado foi, de fato, entregue e 

garantir que todos os problemas priorizados foram realmente resolvidos. Para as 

solicitações de mudança que permaneceram abertas, deve-se acordar com o cliente 

a aceitação das mesmas e verificar a necessidade de resolvê-las em uma versão 

posterior. 

 Manter os Artefatos: finalizar e arquivar os artefatos produzidos durante o processo, 

necessários para planejar, projetar e executar testes. É importante reutilizar tudo 

que for possível, pois assim se consegue economizar tempo e esforço na 

manutenção do projeto ou em projetos futuros. 

 Lições Aprendidas: avaliar como se deu o processo de testes e analisar as lições 

aprendidas, que serão de grande utilidade para futuras versões dos projetos. Esse 

passo pode permitir não só melhorias no processo de testes, como também 

melhorias no processo de desenvolvimento do software como um todo. 

 

Esta fase é muito importante para o processo de desenvolvimento porque é o 

momento em que se tem uma visibilidade maior da qualidade do software que está 

sendo construído, através dos resultados dos testes executados. Desta forma, se faz 

uma avaliação do andamento do projeto, coletando subsídios para posteriores tomadas 

de decisão. 

3.4 Considerações do Capítulo 

 

As atividades de controle de qualidade se concentram na identificação de 

defeitos em produtos. As atividades da garantia da qualidade começam no início do 

processo de desenvolvimento do software, com a revisão dos requisitos, e continuam 

até que o teste do aplicativo esteja completo e o sistema implantado. As afirmações, a 

seguir, ajudam a diferenciar controle e garantia de qualidade (BASTOS et al.,  2007): 

 O Controle de Qualidade: 

o Está relacionado a um produto/serviço específico; 

o Verifica se um produto/serviço específico tem um atributo específico; 

o Identifica defeitos com o propósito principal de corrigi-los. 

 A Garantia de Qualidade: 
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o Ajuda a estabelecer processos; 

o Identifica fraquezas em processos e os aperfeiçoa; 

o Está relacionada com todos os produtos que serão gerados por um 

processo. 

                    

Conforme apresentado neste capítulo, a qualidade do software pode ser 

controlada e garantida. Controlada, através dos tipos de testes e execução dos 

mesmos. Garantida, através do processo de testes, ou seja, como os testes podem ser 

planejados, projetados, executados e analisados e como as atividades deste processo 

ajudam a diminuir a quantidade de defeitos do software. 
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4.1 Introdução 

 

Apesar da evolução da inclusão digital, implementar as diretrizes de 

acessibilidade nos projetos, ainda é um problema, por diversos motivos:  

 - falta de conhecimento dos profissionais envolvidos; 

 - desconsideração com as pessoas que possuem deficiência; 

 - falta de informações práticas e direcionadas para implementar projetos acessíveis;  

 - falta de uma metodologia de testes eficiente, que proponha a validação do 

requisito de acessibilidade desde o início do projeto.  

Pelas dificuldades relatadas, está sendo proposta esta metodologia que 

incorpora, em suas atividades, os requisitos de acessibilidade nas etapas do 

processo de testes, durante todo o desenvolvimento de um sistema. É uma forma de 

garantir que sejam adicionadas, ao produto, características acessíveis, para facilitar 

a interação de deficientes visuais com o software e, consequentemente, pessoas 

com outros tipos de deficiência e/ou sem deficiência. 

A especificação desta Metodologia de Testes foi dividida em três etapas, 

detalhadas nas seções seguintes: 

 Elaboração 

o Revisão Bibliográfica 

o Construção do Guia de Teste de Acessibilidade 

 Definição 

o Divisão das fases do processo de testes 

o Inclusão das atividades de acessibilidade dentro do processo de 

testes 

 Avaliação 

o Avaliação dos artefatos; 

o Avaliação do protótipo. 

 

 

4.2 Elaboração  
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Para a elaboração da metodologia de teste, além das diretrizes de 

acessibilidade, foram envolvidas pesquisas sobre usabilidade, como parte 

complementar do presente estudo, visto que a facilidade de interação entre o 

usuário e a interface depende dos aspectos de usabilidade da aplicação e da 

capacidade do usuário de detectar, interpretar e responder apropriadamente às 

informações do sistema, possuindo alguma deficiência ou não. 

A relação destes conceitos é mostrada na taxonomia dos requisitos de 

usabilidade alinhada às diretrizes de acessibilidade por Ferreira ([1]2008), onde são 

sintetizados os itens de ambas as disciplinas, a fim de facilitar a identificação dos 

problemas que ocorrem no âmbito da apresentação da informação e da entrada de 

dados.  

Os passos para a elaboração da metodologia de teste proposta foram: 

1. Revisão bibliográfica; 

2. Elaboração do guia de teste de acessibilidade 

a.  Entrevista com usuários 

b.  Análise das heurísticas de usabilidade 

c.  Estudo das diretrizes de acessibilidade 

d.  Categorização dos conceitos para construção do guia  

 

4.2.1 Revisão Bibliográfica 

 

O objetivo desta etapa foi conhecer alguns dos referenciais teóricos, 

relacionados aos conceitos básicos sobre teste de software e acessibilidade na Web, 

na tentativa de compreender os padrões determinados por organizações nacionais e 

internacionais que se propõem a disseminar a acessibilidade Web no Brasil e no 

mundo. Em paralelo, foram investigados os conceitos das ferramentas automáticas 

de validação da acessibilidade em sites, tecnologias assistivas para ferramentas 

Web, direcionadas às pessoas com deficiência visual total, bem como os modelos de 

testes existentes para que se pudesse incluir as diretrizes de acessibilidade dentro 

das atividades do processo de testes. 

Com a finalidade de entender melhor a aplicabilidade desta metodologia, 

foram realizados estudos sobre ferramentas de EAD, onde foi proposta uma 
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documentação com requisitos de acessibilidade e uma interface acessível, a partir 

das pesquisas realizadas e dos dados coletados em entrevistas com usuários cegos. 

Os detalhes sobre as descobertas realizadas com este levantamento 

bibliográfico foram descritos nos capítulos 2 (Acessibilidade na Web) e 3 (Teste de 

Software). 

 

4.2.2 Elaboração do Guia de Teste de Acessibilidade 

 

Este guia foi construído, a partir dos dados coletados em entrevistas com 

usuários, do estudo das diretrizes de acessibilidade (AUSTRALIA, 1992 ESTADOS 

UNIDOS , 1998, W3C, 1999, W3C, 2008, WAI, 2011, eMAG[1], eMAG[2], 2005)  e 

das heurísticas de usabilidade (NIELSEN, 1994, FERREIRA [2], 2008).  

As próximas subseções detalham as entrevistas com usuários, as diretrizes 

de acessibilidade, as heurísticas de usabilidade, a categorização dos conceitos 

utilizados para elaboração deste guia e todos os itens que compõem o guia. 

 

4.2.2.1 Entrevistas com Usuários 

 

Conforme já mencionado, foi selecionado para as entrevistas um grupo de 

usuários com ausência total da resposta visual, porque os outros tipos de usuário 

serão também beneficiados com a acessibilidade, por consequência. A partir do 

grupo de usuários com cegueira, foi definido o subgrupo de pessoas que utilizavam 

o ambiente Web, pelo fato de terem experiência e poderem repassar as dificuldades 

que são enfrentadas e as sugestões para maximizar a acessibilidade dos sites. 

As entrevistas foram semi-estruturadas, guiadas por um roteiro de perguntas 

abertas (Apêndice B), propondo ao entrevistado a liberdade de discutir as questões 

de acessibilidade que eles achassem pertinentes dentro do contexto da pesquisa. O 

processo de documentação dos dados foi dividido em duas etapas: gravação e 

transcrição. Na primeira etapa, foram gravados o áudio e o vídeo, junto com as notas 

de campo. Após a gravação, os dados foram transcritos, visando converter a 

informação áudio/visual em fonte para a análise e interpretação do texto. 



Capítulo 4 – Metodologia de Teste de Acessibilidade 

 

 

Uma metodologia de teste de acessibilidade     Virgínia Carvalho Chalegre 
para usuários cegos em ambientes web 

                                    

60 

A seguir seguem as informações relativas às entrevistas realizadas: 

 

 Caracterização das Entrevistas 

Visando melhor direcionar a entrevista, para obtenção efetiva dos 

resultados, ela foi estruturada, em linhas gerais, da seguinte forma: uma breve 

introdução, incluindo uma apresentação e a contextualização sobre o que será 

abordado; perguntas relacionadas ao EAD; alguns questionamentos sobre a 

experiência do usuário e quais são suas expectativas com relação às ferramentas 

Web.  A Tabela 3 apresenta os usuários selecionados. 

 

Tabela 3 - Descrição dos Entrevistados  
 

Nº do 
Entrevistado 

Instituição onde Trabalha Duração (min) 

[E1] Serpro11 40 

[E2] Serpro 33 

[E3] CHESF12 26 

[E4] TCE-PE 45 

[E5] APE13 30 

[E6] Serpro 47 

[E7] CHESF 30 

 

 Análise e Interpretação das entrevistas 

A análise e interpretação, como resultado das entrevistas (Apêndice C), 

permitiram um maior conhecimento com relação ao fenômeno em estudo, sob a 

perspectiva do usuário. Partindo das transcrições das entrevistas, o processo de 

gerar as categorias dos dados teve, como resultado, uma estruturação de conceitos.  

As categorias centrais extraídas, durante esse processo foram: sugestões de 

acessibilidade e dificuldades, no que diz respeito à utilização das ferramentas em 

ambientes Web, por deficientes visuais totais.  

                                                 
11

 Serviço Federal de Processamento de Dados. 
12

 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 
13

 Administração Pública Estadual. 
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4.2.2.2 Heurísticas de Usabilidade 

 

As Heurísticas de Nielsen, mencionadas no Capítulo 2, são pontos cruciais 

de avaliação da usabilidade em sistemas. Elas foram analisadas, nesse trabalho, 

para que, em conjunto com as diretrizes de acessibilidade, pudessem servir de base 

para a elaboração do guia da de teste de acessibilidade.  

Aspectos relacionados à taxonomia dos requisitos de usabilidade alinhados 

às diretrizes de acessibilidade (FERREIRA[1] et al., 2008), tais como: requisitos 

relacionados à exibição de informações e à entrada de dados, também foram 

analisados. O objetivo foi tornar o guia de testes válido para todos, não só para as 

pessoas cegas. 

4.2.2.3 Estudo das Diretrizes de Acessibilidade 

Em relação às diretrizes de acessibilidade, foi realizada uma avaliação das 

regras, através de um método comparativo entre as normas adotadas nas versões 

1.0 e 2.0 do WCAG (W3C, 1999, W3C, 2008, WAI, 2011). Foi feito um estudo das 

normas de acessibilidade adotadas pelos Estados Unidos, a Section 508 (ESTADOS 

UNIDOS , 1998), pela Austrália (AUSTRALIA, 1992) e  das diretrizes de 

acessibilidade do governo brasileiro, o eMAG (eMAG[1], eMAG[2], 2005).   

Maiores informações sobre as diretrizes de acessibilidade podem ser 

encontradas no Capítulo 2. 

 

4.2.2.4 Análise e Interpretação dos Dados 

 

O processo indutivo de codificação da Grounded Theory recebe, como 

entrada, textos (neste caso, as transcrições das entrevistas, as diretrizes de 

acessibilidade e as heurísticas de usabilidade) para serem analisados e 

interpretados, de modo a se construir uma explanação (ou teoria) sobre o que está 

contido nos dados. A Grounded Theory estrutura este processo indutivo de análise e 
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interpretação dos dados em três etapas, que não necessariamente ocorrem de 

forma linear: codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva (FLICK, 

2007). 

Dentro do processo de análise e interpretação deste trabalho, foi suficiente 

utilizar apenas a codificação aberta, que tem por objetivo atribuir conceitos, ideias 

que emergem do texto, e categorias para o fenômeno de interesse. 

O primeiro passo da codificação aberta é decompor os dados em unidades 

de análise menores, de modo a se questionar abertamente acerca destas unidades. 

Essencialmente cada linha, sentença e parágrafo do texto devem ser entendidos, na 

busca de se responder uma questão central “quais informações podem ser extraídas 

deste texto?”. A partir das respostas, vão sendo nomeados e criados os conceitos. O 

passo seguinte é o agrupamento destes conceitos em categorias, para melhor 

estruturação do conhecimento, estabelecendo relações de similaridade que parecem 

associar-se ao mesmo fenômeno (FLICK, 2007). 

A partir da análise e interpretação de todas as fontes citadas, o guia de teste 

de acessibilidade foi dividido em três categorias, detalhadas na próxima subseção, a 

fim de facilitar a verificação das ferramentas Web, ao longo de todo o processo de 

testes. 

 

4.2.2.5 O Guia  

O guia foi estruturado em Forma, Função e Conteúdo, com o objetivo de 

direcionar os itens acessíveis, para que os profissionais possam, baseados nele, 

escrever requisitos, planejar testes, implementar o código e executar os testes. Ele 

possui três colunas: Planejado, Projetado e Executado, como mostrado no Apêndice 

A. Esta divisão tem o objetivo de facilitar a identificação dos itens de acessibilidade 

que estarão presentes no plano de testes, destes os que irão para o projeto de 

testes e, finalmente, os que serão realmente verificados na fase de execução dos 

testes. 

Como ocorrem mudanças em, praticamente, todas as fases do ciclo de vida 

do software, a estrutura do guia facilita a busca pelos itens de acessibilidade, de 

acordo com os respectivos artefatos, direcionando os possíveis ajustes. A seguir 
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serão mostradas todas as categorias, com suas respectivas subcategorias do guia 

de teste de acessibilidade: 

 Categoria Forma 

o FR1 - Apresentação dos Conteúdos  

 FR1.1 - Quando a sequência, na qual o conteúdo é apresentado, 

afeta o seu significado, uma ordenação de leitura correta 

(sequência lógica de tabulação para percorrer links, controles de 

formulários e objetos)  é determinada para  facilitar a 

compreensão do usuário. 

 FR1.2  - Os rótulos dos controles de formulários estão 

posicionados à esquerda de cada componente, visando facilitar 

a leitura da ferramenta assistiva. 

 FR1.3  - A tecnologia fornece uma estrutura semântica para 

transmitir as informações e as relações através de uma 

apresentação determinável, de forma programática. Exemplo: 

Informar semanticamente as cores e realce forte para os 

campos de formulário obrigatórios. 

 FR1.4  - Está inserido, entre links adjacentes, caracteres que 

não funcionam como link e são passíveis de impressão (como 

espaço ou barra vertical), facilitando a identificação destes links, 

através dos leitores de tela. 

 FR1.5  - Há um estilo de apresentação coerente e sistemático, 

nas diferentes páginas do site, ou seja, é mantido um padrão de 

desenho, agrupando os itens do menu, os botões principais de 

navegação no mesmo local em cada página, com paleta de 

cores, estilos de texto e diagramação consistentes. 

o FR2 - Navegação e Localização de Conteúdos  

 FR2.1  - Está disponível um mecanismo para ignorar blocos de 

conteúdo que são repetidos em várias páginas Web, 
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adicionando, por exemplo, um link no topo de cada página para 

acessar diretamente o conteúdo principal. 

 FR2.2  - As páginas Web têm títulos que descrevem o tópico ou 

a sua finalidade. 

 FR2.3  - Há formas alternativas para localizar o conteúdo Web, 

como um mapa do site com a descrição geral da página, por 

exemplo. 

 FR2.4  - Qualquer interface de usuário, operável por teclado, 

dispõe de um modo de operação, em que o indicador de foco do 

teclado está visível.  

 FR2.5  - A informação sobre a localização do usuário, em um 

conjunto de páginas Web, é disponibilizada em uma barra de 

navegação, por exemplo. 

 FR2.6  - As saídas estão claramente demarcadas. O usuário 

controla o sistema e ele pode, a qualquer momento, abortar uma 

tarefa, ou desfazer uma operação, retornando ao estado 

anterior, por exemplo. 

 FR2.7  - Todas as informações essenciais do software são 

exibidas na primeira página, sem ter a necessidade de utilizar a 

barra de rolagem. 

 

 Categoria Função 

o FN1 - Utilização do Teclado  

 FN1.1  - Toda a funcionalidade do conteúdo é operável através 

de uma interface de teclado sem a necessidade de qualquer 

espaço de tempo entre cada digitação individual, exceto quando 

a função subjacente requer entrada de dados que dependa da 

cadeia de movimento do usuário. 
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 FN1.2 - Se o foco do teclado puder ser movido para um 

componente da página utilizando uma interface de teclado, 

então o foco pode ser retirado desse componente, utilizando 

apenas uma interface de teclado. Se for necessário qualquer 

outro método de saída, o usuário deve ser informado. 

 FN1.3 - Há atalhos por teclado que apontam para links 

importantes (incluindo os mapas de imagem) e controles de 

formulários. 

 FN1.4 - Quando o usuário seleciona uma funcionalidade, o 

software focaliza na funcionalidade selecionada, evitando passar 

por todos os links de menu novamente. 

 FN1.5 - Há atalhos para os usuários experientes executarem as 

operações mais rapidamente, tais como: abreviações, teclas de 

função, função de volta em sistemas hipertexto etc. 

o FN2 - Temporização  

 FN2.1 - A temporização não é uma parte essencial do evento ou 

da atividade apresentados pelo conteúdo, exceto para mídia 

sincronizada, não interativa e eventos em tempo real.  

 FN2.2 - Se for necessário definir limite de tempo, é fornecido 

tempo suficiente aos usuários para lerem e utilizarem o 

conteúdo. Para cada limite definido, no mínimo, uma das 

seguintes afirmações é verdadeira:  

 - Desligar: O usuário pode desligar o limite de tempo 

antes de o atingi-lo; 

 - Ajustar: O usuário pode ajustar o limite de tempo antes 

de atingi-lo, no mínimo, dez vezes mais do que o predefinido; 

 - Prolongar: O usuário é avisado antes de o tempo 

expirar e tem, no mínimo, 20 segundos para prolongar o limite 

de tempo com uma simples ação (por exemplo, "pressionar a 

barra de espaços"). 
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 FN2.3 - É possível colocar  em Pausa, Parar, Ocultar, nas  

seguintes afirmações: 

- Para quaisquer informações em movimento, em modo 

intermitente ou em deslocamento, que (1) sejam iniciadas 

automaticamente, (2) durem mais de cinco segundos, e (3) 

sejam apresentadas em paralelo com outro conteúdo, existe um 

mecanismo para o usuário colocar em pausa, parar, ou ocultar 

as mesmas, a menos que o movimento, o modo intermitente ou 

o deslocamento façam parte de uma atividade, na qual sejam 

essenciais;  

 - Para quaisquer informações em atualização automática, 

que (1) sejam iniciadas automaticamente e (2) sejam 

apresentadas em paralelo com outro conteúdo, existe um 

mecanismo para o usuário colocar em pausa, parar ou ocultar as 

mesmas, ou controlar a frequência da atualização, a menos que 

a atualização automática faça parte de uma atividade, na qual 

seja essencial. 

 FN2.4 - As interrupções/atualizações da página podem ser 

adiadas ou suprimidas pelo usuário, através de mensagens de 

alerta, exceto interrupções que envolvam uma emergência.  

 FN2.5 - Quando uma sessão autenticada expira, o usuário pode 

continuar a atividade sem perder dados após a nova 

autenticação. 

o FN3 - Previsível  

 FN3.1 - Quando um componente recebe o foco, ele não inicia 

uma alteração de contexto. Caixas de seleção não submetem 

automaticamente o conteúdo ao se selecionar um item, ou um 

formulário só envia os dados, depois de ser submetido e não, 

apenas, utilizando a tabulação, por exemplo. 
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 FN3.2 - Alterar a definição de um componente de interface não 

provoca, automaticamente, uma alteração de contexto, a menos 

que o usuário tenha sido avisado sobre essa situação antes de 

utilizar o componente. Um questionário, onde depois de 

responder uma pergunta, ele passa para a próxima, em outra 

tela, é um exemplo desta diretriz. 

 FN3.3 - Não há janelas de sobreposição, janelas popup ou 

outras quaisquer, assim como nenhuma modificação do 

conteúdo sem que o usuário seja informado. Porque, além da 

mudança de contexto, caso o usuário acesse com a tela cheia, 

fica impossibilitado de voltar para a página anterior, pelo 

navegador. Se existir uma real necessidade de abrir a página 

em outra janela, o usuário é informado. 

 FN3.4 - O usuário pode intervir nas atualizações automáticas da 

página, fazendo com que as mesmas não ocorram 

constantemente. 

o FN4 - Prevenção de Erros  

 FN4.1 - Se um erro de entrada for automaticamente detectado, o 

item que apresenta erro é identificado e o erro é descrito ao 

usuário por texto. 

 FN4.2 - Etiquetas ou instruções são fornecidas quando o 

conteúdo exigir a entrada de dados, por parte do usuário.  

 FN4.3 - Se um erro de entrada for automaticamente detectado, 

as sugestões de correção, se conhecidas, são fornecidas ao 

usuário, a menos que ponham em perigo a segurança ou o 

propósito do conteúdo. 

 FN4.4 - Para páginas Web, em que ocorram responsabilidades 

jurídicas ou transações financeiras para o usuário ou que 

possuem dados controláveis pelo usuário, no mínimo, uma das 

seguintes afirmações é verdadeira:  
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- Reversível: Os envios de informações são reversíveis. 

- Verificado: Os dados introduzidos pelo usuário são 

verificados e, se houver erros, é possível corrigi-los. 

- Confirmado: Há um mecanismo para rever, confirmar e 

corrigir as informações, antes de finalizar o envio. 

 FN4.5 - Uma ajuda contextualizada está disponível, para que os 

usuários possam utilizar corretamente o software. 

o FN5 - Compatibilidade com Tecnologias Assistivas  

 FN5.1 - No conteúdo implementado com linguagens de 

marcação, os elementos dispõem de marcas de início e de fim 

completas, os elementos estão encaixados de acordo com as 

respectivas especificações, os elementos não contêm atributos 

duplicados, e todos os IDs são exclusivos, exceto quando as 

especificações permitem estas características. Exemplos: 

Elementos que contem tags, tanto inicial quanto final, 

incompletas, ou seja, falta de um sinal de menor ou barra 

invertida ou a aplicação de um atributo incorreto, são 

considerados elementos incompletos. 

 FN5.2 - Para todos os componentes de interface de usuário 

(incluindo: elementos de formulário, links e componentes 

gerados por scripts), o nome e a função podem ser 

determinados de forma programática. Os estados, as 

propriedades e os valores podem ser definidos pelo usuário. 

o FN6 - Exibição de Informações  

 FN6.1 - Quando são disponibilizadas funções de pesquisa, os 

diferentes tipos de busca são mostrados, de acordo com as 

preferências dos usuários. 

 FN6.2 - As páginas Web não incluem qualquer conteúdo com 

mais de três flashes no período de um segundo, ou o flash 
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encontra-se abaixo dos limites de flash universal e flash 

vermelho  (para não causarem ataques epiléticos).  

 FN6.3 - São fornecidos meios para ignorar e explicar inserções 

de arte ASCII com várias linhas, através de links âncora ou 

páginas alternativas. 

 FN6.4 - O sistema informa continuamente ao usuário sobre o 

que ele está fazendo, provendo feedbacks, como uma barra de 

status de atualização, por exemplo. 

 FN6.5 - Um mesmo comando ou ação possui sempre o mesmo 

efeito. 

 FN6.6 - A sobrecarga de memória do usuário é minimizada. O 

sistema mostra os elementos de diálogo e permite que o usuário 

faça suas escolhas, sem a necessidade de lembrar um comando 

específico 

 FN6.7 - Caso a atualização do software dependa de ações dos 

usuários, devem ser informados os passos necessários para 

fazê-la. 

 Categoria Conteúdo 

o CO1 - Alternativas em Texto  

 CO1.1 - Todo o conteúdo não textual, apresentado ao usuário, 

tem uma alternativa em texto, podendo ser alterado para outras 

formas mais adequadas à necessidade do indivíduo, tais como 

impressão em caracteres ampliados, braille, fala, símbolos ou 

linguagem mais simples, exceto para as situações indicadas 

abaixo:  

- Controles, Entrada: Se o conteúdo não textual for um 

controle ou aceitar a entrada de dados por parte do usuário, 

então dispõe de um nome que descreve a sua finalidade. 
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 - Mídias com base no tempo: Se o conteúdo não textual 

corresponder a mídia baseada no tempo, então as alternativas 

em texto fornecem, no mínimo, uma identificação descritiva do 

conteúdo não textual.  

- Teste: Se o conteúdo não textual for um teste ou um 

exercício, inválidos se apresentados em texto, então as 

alternativas em texto fornecem, no mínimo, uma identificação 

descritiva do conteúdo não textual. 

- Sensorial: Se a finalidade do conteúdo não textual for, 

essencialmente, criar uma experiência sensorial específica, 

então as alternativas em texto fornecem, no mínimo, uma 

identificação descritiva do conteúdo não textual. 

- CAPTCHA: Se a finalidade do conteúdo não textual for 

confirmar que o conteúdo está sendo acessado por uma pessoa 

e não por um computador, então são fornecidas as alternativas 

em texto que identificam e descrevem a finalidade do conteúdo 

não textual e são fornecidas as formas alternativas do 

CAPTCHA que utilizam modos de saída para diferentes tipos de 

percepção sensorial, para atender diferentes incapacidades. 

- Decoração, Formatação, Invisível: Se o conteúdo não 

textual for meramente decorativo, for utilizado apenas para 

formatação visual, ou não for apresentado aos usuários, então é 

implementado de uma forma que pode ser ignorada pelas 

tecnologias assistivas. 

 CO1.2 - As instruções fornecidas para compreender e utilizar o 

conteúdo não dependem somente das características sensoriais 

dos componentes, tais como forma, tamanho, localização visual, 

orientação ou som. 

 CO1.3 - Os equivalentes de conteúdo dinâmico são atualizados 

sempre que há mudança nesse conteúdo 
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o CO2 - Mídias Baseadas no Tempo  

 CO2.1 - Áudio e  Vídeo (Pré-gravado): 

- Para as mídias de apenas áudio pré-gravado: É fornecida 

uma alternativa (legenda, linguagem de sinais) para mídia 

baseada no tempo, que apresenta informações equivalentes 

para o conteúdo composto por apenas áudio pré-gravado. 

- Para as mídias de apenas vídeo pré-gravado: É fornecida 

uma alternativa (faixa de áudio, audiodescrição, legenda) para 

mídia baseada no tempo, que apresenta informações 

equivalentes para o conteúdo composto por apenas vídeo pré-

gravado. 

- A exceção desta regra acontece quando a mídia de áudio 

ou vídeo são uma mídia alternativa para o texto e está 

claramente marcado como tal." 

 CO2.2  - São fornecidas legendas para a totalidade do áudio, ao 

vivo. 

 CO2.3 - É fornecida uma alternativa para mídia, baseada no 

tempo, que apresenta informações equivalentes ao conteúdo 

composto por apenas vídeo, ao vivo.  

 CO2.4 - Quando as pausas no áudio do primeiro plano forem 

insuficientes para permitir que as audiodescrições  transmitam o 

sentido do vídeo, é fornecida uma audiodescrição estendida 

para a totalidade do vídeo pré-gravado. 

o CO3 - Facilidade de Audição e Visualização dos Conteúdos  

 CO3.1 - A cor não é utilizada como o único meio visual de 

transmitir informações, indicar uma ação, pedir uma resposta ou 

distinguir um elemento visual.  
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 CO3.2 - A apresentação visual de texto e imagens de texto tem 

uma relação de contraste de, no mínimo, 4.5:1, exceto para o 

seguinte:  

 - Texto Ampliado: Texto ampliado e as imagens 

compostas por texto ampliado têm uma relação de contraste de, 

no mínimo, 3:1; 

 - Texto em plano Secundário: O texto ou imagens de 

texto que fazem parte de um componente de interface de 

usuário  inativo, que são meramente decorativos, que não estão 

visíveis para ninguém, ou que são parte de uma imagem que 

inclui outro conteúdo visual significativo, não têm requisito de 

contraste. 

 - Logótipos: O texto que faz parte de um logótipo ou 

marca comercial não tem requisito de contraste." 

 CO3.3  - Exceto para legendas e imagens de texto, o texto pode 

ser redimensionado sem tecnologia assistiva até 200%, sem 

perder conteúdo ou funcionalidade.  

 CO3.4  - Para conteúdo composto por apenas áudio| pré-gravado 

que (1) contenha, essencialmente, fala em primeiro plano, (2) 

não seja um CAPTCHA de áudio ou logótipo de áudio, e (3) não 

seja vocalização com o objetivo de ser, essencialmente, 

expressão musical, tal como cantar ou fazer batidas, no mínimo, 

uma das seguintes afirmações é verdadeira: 

 - Sem Música de Fundo: O áudio não contém sons de 

fundo. 

- Desligar: Os sons de fundo podem ser desligados. 

 - 20 dB: Os sons de fundo têm, no mínimo, 20 decibéis a 

menos do que o conteúdo da voz em primeiro plano, com a 

exceção de sons ocasionais que duram apenas um ou dois 

segundos. 
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 CO3.5  - As imagens de texto só são utilizadas por questões 

meramente decorativas ou quando uma determinada 

apresentação de texto é essencial para a informação que está 

sendo transmitida.  

o CO4 - Conteúdo Legível e Compreensível  

 CO4.1 - A Linguagem humana, pré-definida, de cada página 

Web é determinada de forma programática.  

 CO4.2 - A linguagem humana de cada passagem ou frase do 

conteúdo, que difere da linguagem da página, é determinada de 

forma programática, exceto para nomes próprios, termos 

técnicos e palavras ou frases que se tornaram parte do 

vernáculo do texto imediatamente circundante. 

 CO4.3 - Uma linguagem clara e simples, adequada ao conteúdo 

da página, é utilizada. 

 CO4.4 - Está disponível um mecanismo para identificar 

definições específicas de palavras ou expressões utilizadas de 

uma forma restrita e incomum, incluindo expressões idiomáticas 

e jargões.  

 CO4.5 - Está disponível um mecanismo para identificar a forma 

completa ou o significado das abreviaturas.  

 CO4.6 - Está disponível um mecanismo para identificar a 

pronúncia específica de palavras, em que o significado das 

mesmas, em contexto, seja ambíguo. 

 CO4.7 - A finalidade de cada link é determinada, a partir apenas 

do texto do link ou juntamente com seu respectivo contexto. 

 CO4.8 - Os cabeçalhos e as etiquetas descrevem o tópico ou a 

finalidade, identificando a hierarquia definida. 

 CO4.9 - Os cabeçalhos da sessão são utilizados para organizar 

o conteúdo.  
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 CO4.10 - As tabelas possuem resumos que descrevem suas 

finalidades. 

 CO4.11 - Em tabelas de dados com dois ou mais níveis lógicos 

de cabeçalhos, sejam de linha ou de coluna, são utilizadas 

marcações para associar as células de dados às células de 

cabeçalho.  

 CO4.12 - A finalidade das seções da tela (frames, cabeçalhos, 

divisões, etc) está descrita, bem como o modo como eles se 

relacionam entre si, se isso não for óbvio a partir unicamente 

dos títulos.  

 CO4.13 - Metadados para acrescentar informações semânticas 

à páginas são fornecidos, se necessário. 

 CO4.14 - O texto é complementado com apresentações gráficas 

ou sonoras, sempre que elas facilitem a compreensão da 

página. 

 

 

4.3 A Metodologia 

 

O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia de testes de 

acessibilidade para ambientes Web, através da inclusão de diretrizes de 

acessibilidade no processo de testes, desde a concepção do projeto até a sua 

entrega, antecipando os erros, gerando menos re-trabalho e diminuindo os custos.  

As diretrizes devem ser adotadas em todas as fases do processo de testes: 

planejamento, projeto, execução e análise de resultados, se baseando no guia de 

teste de acessibilidade, criado para tornar a interface não só acessível, mas 

também, intuitiva, fácil de ser utilizada por meio de uma tecnologia assistiva, bem 

como deixar harmoniosa a interação, tanto para o deficiente visual total, quanto para 

quem não possui deficiência. 
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A viabilidade deste projeto se fará com o envolvimento de deficientes visuais 

para prévias aprovações dos métodos utilizados e com o alinhamento das 

recomendações, citadas no guia, ao processo de testes (fases e suas respectivas 

atividades). As fases do processo de testes, contempladas neste projeto, são 

apresentadas a seguir.  

4.3.1 Planejamento 

O objetivo desta fase é construir um compromisso entre a equipe de testes e 

todos os participantes do projeto, criando um mapa detalhado para todos os testes 

que deverão ser executados (PETRIE, 2006). É interessante ressaltar a necessidade 

de se coletar informações nessa etapa para retrospectivas e/ou futuros projetos. É 

no planejamento que devem ser analisadas as necessidades do usuário e o que se 

espera do software, para se definir qual será a melhor estratégia de testes, visando 

atender à presente metodologia. Nesta estratégia, as diretrizes de acessibilidade 

serão selecionadas, para que haja um direcionamento na produção dos artefatos do 

sistema, tais como: plano de projeto com mitigação de riscos de acessibilidade, 

documentos de requisitos, acoplando também características acessíveis aos 

requisitos funcionais e projeto de testes com casos de testes focados na verificação 

e validação da acessibilidade. As atividades desta fase, para a elaboração do Plano 

de Testes, são descritas a seguir: 

 Planejar os recursos, tanto humanos como materiais;  

 Selecionar e priorizar os requisitos de acessibilidade de acordo com: (i) as 

funcionalidades e características do produto; (ii) as diretrizes do guia de testes de 

acessibilidade; (iii) o momento do projeto, em que os requisitos priorizados serão 

verificados; 

 Identificar, no guia de teste de acessibilidade, quais recomendações serão, 

realmente, planejadas. 

 Definir a estratégia dos testes de acessibilidade, selecionando as abordagens, os 

tipos e as técnicas de testes que serão utilizados no projeto e indicando, na 

tabela do guia de acessibilidade, quais recomendações serão verificadas; 
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 Determinar os ciclos de testes e o conjunto de requisitos, que envolvem 

acessibilidade, selecionando o que deverá ser testado em cada ciclo;  

 Especificar os critérios de entrada para a execução dos testes, como, por 

exemplo, quais leitores de tela e quais navegadores serão utilizados para a 

execução dos testes; 

 Para acompanhamento dos ciclos de teste, especificar os critérios de conclusão, 

informando que, depois de implementados os requisitos de acessibilidade e 

executados os testes, não poderá ser encontrado nenhum erro crítico, onde 

funcionalidades são inacessíveis com o leitor de tela, por exemplo;  

 Estabelecer os marcos e o cronograma das atividades de testes do projeto;  

 Identificar os possíveis riscos de não planejar e implementar algumas diretrizes 

de acessibilidade. 

 

4.3.2 Projeto 

 

O objetivo desta fase é garantir a cobertura dos requisitos para a qualidade 

do sistema (PETRIE, 2006), criar testes que reproduzam a experiência dos usuários 

deficientes ou não e tornar os requisitos testáveis, mostrando, com antecedência, os 

erros nos documentos e criando cenários de testes para serem executados depois 

que versões do software forem implementadas. A seguir serão descritas as 

atividades desta fase: 

 Criar cenários, documento onde são descritos os objetivos dos testes, a partir: (i) 

do documento de requisitos baseado na estratégia de acessibilidade definida no 

plano de testes; (ii) das funcionalidades e características do produto; (iii) do guia 

de testes de acessibilidade;  

 Com base nos cenários criados, definir os casos de teste, com as pré-condições 

de acessibilidade, passos de execução e seus respectivos resultados esperados; 

 Identificar, no guia de teste de acessibilidade, quais das recomendações 

planejadas, foram realmente projetadas. 
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 Atualizar a estratégia definida no Plano de Testes, caso haja discrepância com o 

que foi planejado inicialmente; 

 Mapear a rastreabilidade dos Requisitos vesus os Casos de Teste, para melhor 

organizar o processo de execução e identificar os requisitos com maior 

necessidade de adequação ao modelo de acessibilidade;  

Para criar os passos dos casos de testes, que irão verificar a correta 

implementação da acessibilidade, deve-se levar em consideração as 

recomendações da coluna planejado do guia de testes de acessibilidade. Como 

mencionado na subseção Elaboração do Guia de Teste de Acessibilidade, o guia 

está dividido em três categorias: Forma, Função e Conteúdo. A seguir é apresentado 

um exemplo de como deve ser redigido um caso teste de acessibilidade e quais são 

os possíveis erros, relacionados à categoria Forma do Guia, subcategoria FR1 - 

Apresentação de Conteúdos: 

 FR1.1 - Quando a sequência, na qual o conteúdo é apresentado, afeta o seu 

significado, uma ordenação de leitura correta (sequência lógica de tabulação 

para percorrer links, controles de formulários e objetos) é determinada para 

facilitar a compreensão do usuário. 

o Caso de Teste: 

Passo: 

1- Entrar no sistema sem o mouse; 

2- Identificar a sequência da tabulação. 

Resultado esperado: 

1- As páginas são acessadas normalmente via teclado; 

2- A ordem da tabulação está de acordo com a disposição dos 

componentes na tela. 

o Possível Erro:  

1- Se o primeiro componente visível da interface é essencial para dar 

continuidade à utilização do sistema e não está em primeiro na 

sequência da tabulação, provavelmente, uma pessoa cega vai 

encontrar dificuldades para acessá-lo. 

2- Se, em um aplicativo de Internet Banking, por exemplo, a sequência 

de tabulação não estiver organizada por Agência, Conta e Senha, é 
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possível que uma pessoa cega insira a sua senha em outro campo 

editável e sem proteção, prejudicando a segurança da sua 

privacidade. 

 

 FR1.2 - Os rótulos dos controles de formulários estão posicionados à esquerda 

de cada componente, visando facilitar a leitura da ferramenta assistiva.  

o Caso de Teste: 

Passo: 

1- Em cada página, observar os rótulos dos controles de formulários. 

Resultado esperado: 

1- Todos os rótulos estão posicionados à esquerda de cada 

componente. 

o Possível Erro:  

1-  Se os rótulos estiverem posicionados após os componentes, a 

pessoa cega pode inserir dados incorretos em uma caixa de texto, 

por exemplo, permitindo um erro que poderia ser evitado, com a sua 

correta identificação.   

 

 FR1.3 - A tecnologia fornece uma estrutura semântica para transmitir as 

informações e as relações através de uma apresentação determinável, de forma 

programática. 

o Caso de Teste: 

Passos: 

1- Acessar páginas que possuem campos obrigatórios a serem 

preenchidos; 

2- Tentar prosseguir, sem inserir dados nos campos obrigatórios. 

Resultado esperado: 

2- Para o caso de mensagem de erro, esta mensagem é lida pela 

ferramenta assistiva. 

Para o caso de contorno dos campos que não foram preenchidos, é 

informado, semanticamente, sobre as cores e realce forte para os 

campos de formulário obrigatórios. 
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o Possível Erro: 

1- Se a obrigatoriedade dos campos for informada, apenas através de 

um contorno com cores. E se os usuários cegos não preencherem 

estes/alguns destes campos e tentarem continuar o acesso. 

Provavelmente, não entenderão o motivo do fluxo do sistema não 

prosseguir e poderão desistir de acessá-lo. 

 

 FR1.4 - Está inserido, entre links adjacentes, caracteres que não funcionam 

como link e são passíveis de impressão (como espaço ou barra vertical), 

facilitando a identificação destes links, através dos leitores de tela.  

o Caso de Teste: 

Passos: 

1- Verificar as páginas que possuem links adjacentes. 

Resultado esperado: 

1- Entre os links adjacentes, há caracteres que não funcionam como 

link e são passíveis de impressão 

o Possível Erro: 

1- Se caracteres, como espaço ou barra vertical, não estiverem entre 

os links adjacentes, a ferramenta assistiva, provavelmente, irá ler 

dois ou mais links, como se fosse um. Neste caso, pode deixar o 

usuário cego confuso, fazendo com que ele tenha dificuldades ou, 

até, não acesse a opção que gostaria.  

 

 FR1.5 - Há um estilo de apresentação coerente e sistemático, nas diferentes 

páginas do site, ou seja, é mantido um padrão de desenho, agrupando os itens 

do menu, os botões principais de navegação no mesmo local em cada página, 

com paleta de cores, estilos de texto e diagramação consistentes.  

o Caso de Teste: 

Passos: 

1- Verificar o estilo de apresentação das páginas. 

Resultado esperado: 
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1- Há uma apresentação coerente e sistemática, nas diferentes 

páginas do site, através de um padrão de desenho, agrupando itens 

do menu, botões principais de navegação no mesmo local em cada 

página, com paleta de cores, estilos de texto e diagramação 

consistentes. 

o Possível Erro: 

1- Se a interface de um mesmo sistema não estiver padronizada, 

tornará o acesso mais difícil, fazendo com que os usuários tenham 

que procurar os componentes, cada vez que utilizarem uma nova 

página. As pessoas criam um modelo, onde memorizam a 

localização, o tempo e a presença dos componentes. Portanto, a 

coerência do desenho das páginas otimiza o acesso dos usuários, 

tendo deficiência ou não. 

       Todos os testes, anteriormente citados, podem ser combinados com testes 

funcionais do sistema, como pode ser visto no Capítulo 5, Seção 5.5.2 – Projeto de 

testes. 

4.3.3 Execução 

 O objetivo desta fase é encontrar os defeitos na versão executável do 

sistema (PETRIE, 2006), solicitando as devidas mudanças tanto em relação à 

acessibilidade, como em relação aos outros requisitos funcionais e não funcionais. O 

texto, a seguir, descreve as atividades desta fase: 

 Criar o ciclo da execução com os casos de testes que serão executados, 

priorizando a verificação da acessibilidade. O ciclo é criado na planilha de 

resultados, para que o testador a utilize como roteiro de execução;  

 Analisar cada caso de teste, selecionado para a execução do ciclo, identificando o 

objetivo do teste, a funcionalidade do sistema a ser validada, a sequência de 

execução e qual a melhor forma de identificar os defeitos de acessibilidade; 

 Avaliar a página Web, de acordo com as recomendações propostas pelo guia de 

teste de acessibilidade. Se a avaliação do sistema inteiro não for possível, devido 

ao seu tamanho ou natureza dinâmica, identificar e publicar claramente o que foi 
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avaliado, selecionando bem as páginas para teste, pois elas devem ser 

representativas, incluindo as que são utilizadas para entrar no sistema, páginas 

com diferentes layouts e funcionalidades (APPLE, 2011). Por exemplo, (i) páginas 

que contenham tabelas, formulários e resultados gerados dinamicamente, 

páginas com imagens informativas (gráficos ou diagramas); (ii) páginas que 

contenham scripts ou executem alguma funcionalidade; (iii) pelo menos, um 

exemplo de cada tipo diferente de página do site; (iv) as páginas mais acessadas; 

 Se possível, executar os casos de testes com cinco usuários com e sem visão.  

 Identificar, no guia de teste de acessibilidade, quais das recomendações 

planejadas e projetadas, foram realmente executadas. 

 Analisar o resultado obtido durante a execução de cada caso de teste, 

comparando com o resultado esperado descrito no caso de teste; 

 Reportar se o teste obteve sucesso ou não, na Planilha de Resultados; 

 Caso os resultados esperados não sejam atingidos, submeter às solicitações de 

mudança, indicando de que forma os problemas foram encontrados, explicando 

os resultados obtidos, os esperados para que a funcionalidade seja acessível e, 

se possível, informando a causa raiz do problema. 

O total de cinco usuários, definido acima, foi proposto por Nielsen (2000). De 

acordo com o autor, a coleta de dados com o primeiro usuário permite o 

levantamento de um terço das informações necessárias. Com os demais usuários, 

em geral, a coleta de dados captura essas mesmas informações e uma pequena 

quantidade de novas informações. Conforme o número de usuários aumenta, as 

informações coletadas começam a se repetir e a coleta de novas informações 

diminui. Depois do quinto usuário, observam-se as mesmas informações e pouco se 

aprende de novo. Logo, de acordo com esta pesquisa, cinco usuários são capazes 

de detectar 85% dos problemas de usabilidade. No entanto, essas recomendações 

consideram que os usuários pertençam a um mesmo grupo que faz uso de sistemas 

em condições bastante similares. 
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4.3.4 Análise de Resultados  

 

O objetivo desta fase é analisar os defeitos reportados na etapa anterior 

(Execução) (PETRIE, 2006) e priorizar os que dizem respeito à acessibilidade, para 

que o re-trabalho da implementação seja feito, de acordo com a importância dos 

requisitos relacionados às solicitações de mudança submetidas. As atividades desta 

fase são apresentadas seguir: 

 

 Elencar todos os defeitos encontrados; 

 Filtrar os defeitos de acessibilidade; 

 Priorizar cada defeito, levando em consideração à importância dos requisitos. 

Tanto o requisito não funcional de acessibilidade, quanto os requisitos funcionais 

que estão relacionados com a interação do usuário; 

 Analisar os defeitos e verificar qual é a melhor forma para consertá-los, levando 

em consideração: (i) as funcionalidades e características do produto; (ii) o guia de 

teste de acessibilidade. 

4.4 Avaliação da Metodologia 

Para efeitos de comparação e comprovação da eficiência da metodologia de 

testes proposta, foram avaliados os artefatos produzidos com foco na metodologia, 

aqui apresentada, e o protótipo acessível da ferramenta de educação à distância 

Amadeus, melhor detalhado no Capítulo 5. 

Foram revistos os documentos da versão implementada do Amadeus. Esta 

versão não levou em consideração as diretrizes de acessibilidade em sua 

construção. Portanto, os documentos de requisitos e testes (plano e projeto de 

testes) foram revisados e reestruturados, de acordo com a metodologia do presente 

trabalho. O guia de teste de acessibilidade foi validado por usuários cegos, com o 

intuito de organizar as recomendações de acessibilidade para que os profissionais, 

envolvidos no desenvolvimento do projeto, possam utilizá-las de forma direcionada. 

Após a atualização dos documentos, foi desenvolvido um protótipo 

navegável do Amadeus, a fim de permitir que os usuários com deficiência visual 
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testassem-no. Foram priorizadas as verificações: acesso às funcionalidades, 

facilidade de encontrar componentes, navegação, estrutura e coerência das páginas 

e, finalmente, se a metodologia proposta realmente torna o software mais acessível, 

de uma forma mais eficiente. 

4.5 Considerações do Capítulo 

A proposta deste trabalho está alinhada com a proposta do teste de software 

que prioriza as atividades de teste, o mais breve possível, para que os erros sejam 

encontrados e corrigidos com antecedência. 

Neste trabalho, foi feito um alinhamento dos requisitos não funcionais de 

usabilidade com as diretrizes de acessibilidade e necessidades dos usuários 

deficientes visuais, tendo como finalidade a criação de um guia completo de teste de 

acessibilidade, para identificar os problemas que podem ocorrer neste âmbito. 

A ideia é que este trabalho consiga desmistificar alguns mitos descritos por 

um usuário cego (SPELTA, 2011): 

"Fazer um site acessível demora e custa caro." 

Se for planejado desde o início do projeto, juntamente com o processo de 

testes, para que as validações e as implementações sejam feitas ao longo do 

projeto, o site acessível não irá demorar, muito menos custar caro. 

"Um site acessível a deficientes visuais não é bonito." 

É proposto que se envolvam não só deficientes visuais, mas também 

usuários sem deficiência para avaliar a usabilidade do sistema como um todo. Esta 

metodologia não visa atender a um único grupo de usuários. 

"Vamos por partes: primeiro fazemos o site, depois fazemos acessibilidade." 

Como citado anteriormente, a proposta é que se planeje a acessibilidade 

desde o início do projeto, para evitar o re-trabalho, os custos altos e os atrasos do 

projeto. 

"A gente sabe o que é bom para o usuário." 

Os usuários devem ser envolvidos desde o início, onde serão aplicadas 

entrevistas para entender quais são as suas necessidades e o que eles esperam do 

projeto a ser desenvolvido. Em cada fase dos testes, eles deverão validar as práticas 
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de acessibilidade adotadas para que se obtenha uma melhoria contínua do processo 

e do projeto. 
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5.1 Introdução 

 

Segundo Mafra e Travassos (2006), a Engenharia de Software experimental 

(ou baseada em evidências) permite a caracterização de uma tecnologia em uso, 

sendo possível determinar, em certas circunstâncias, o seu funcionamento. 

Seguindo esta abordagem, a metodologia proposta foi avaliada por meio da 

condução de um estudo, sendo um ele voltado para o contexto da ferramenta de 

EAD Amadeus. 

Esta ferramenta foi concebida por um grupo de estudos do Centro de 

Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE) e foi selecionada 

por ser uma aplicação que atende a pessoas com diferentes características, porém 

com o mesmo objetivo: aprender. 

Para utilizar a metodologia de testes de acessibilidade no Amadeus, neste estudo, 

foi necessário selecionar alguns módulos da ferramenta e realizar os passos a 

seguir: 

 Avaliar os requisitos existentes, referentes aos módulos selecionados; 

 Criar os requisitos que não estavam descritos; 

 Criar o plano de testes; 

 Criar o projeto de testes, baseados no guia de teste de acessibilidade; 

 Ajustar os requisitos, de acordo com os erros encontrados no projeto de testes; 

 Criar o protótipo acessível; 

 Executar os testes projetados – 1º Ciclo; 

 Analisar os resultados dos testes – 1º Ciclo; 

 Ajustar o protótipo, de acordo com os defeitos encontrados – 1º Ciclo; 

 Executar os testes projetados novamente – 2º Ciclo; 

 Executar os testes com os usuários; 

 Analisar os resultados dos testes – 2º Ciclo; 

 Ajustar o protótipo, de acordo com os defeitos encontrados – 2º Ciclo; 
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Este capítulo apresenta a descrição detalhada de todas as fases da 

metodologia de teste de acessibilidade, bem como uma breve explicação sobre a 

Ferramenta Amadeus. 

 

5.2 Ferramenta de EAD Amadeus 

 

O Projeto Amadeus é um sistema de gestão de aprendizagem para 

Educação à Distância, baseado no conceito de blended learning (aprendizado 

misturado), ou seja, uma mistura de aulas à distância, com algumas presenciais. 

Esse tipo de programa oferece horários flexíveis ou pré-definidos, para que cada 

aluno possa realizar suas tarefas no melhor momento. O Projeto permite ampliar as 

experiências para diversas plataformas como Internet, desktop, celulares, PDAs 

(Personal Digital Assistant) e TV Digital, de forma integrada e consistente. Essa 

interação dos usuários com os conteúdos permite a execução de novas estratégias 

de ensino e de aprendizagem, orientadas por teorias construtivistas do 

desenvolvimento humano (AMADEUS, 2011).  

Características do Amadeus: 

 Desenvolvido com tecnologias da Web 2.0 e AJAX (Asynchronous Javascript and 

XML); 

 Uso de uma ampla gama de mídias, desde os tradicionais chats, até a discussão 

simultânea entre vários usuários que estão assistindo ao mesmo vídeo, por 

exemplo; 

 Compartilhamento de vídeos em situações de chats;  

 Servidor de jogos multiusuários promovendo formas alternativas de interação; 

 Sistema de controle de experimentos envolvendo medidas pela internet; 

 Percepção da atividade social na interface web e nos diversos ambientes 

interligados; 

 Mobile learning: estilos de interação por meio de dispositivos móveis como 

celulares e PDAs; 

 Integração com o Sistema Brasileiro de TV Digital;  

 Licença Software Público que, além de reduzir consideravelmente os custos de 

aquisição e implantação, também contribui para o constante aperfeiçoamento da 
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ferramenta, a médio e longo prazo, assim como para a sua fácil personalização e 

a incorporação contínua de novos recursos. 

 

 

5.3 Metodologia de Teste de Acessibilidade – Amadeus 

 

Para aplicar a metodologia de teste de acessibilidade foi necessário 

selecionar alguns módulos do Amadeus relacionados ao perfil aluno. Apesar do 

Amadeus possuir módulos relacionados ao professor (i.e.: criar curso, iniciar aula, 

inserir materiais de aula e criar atividades) o objetivo foi conseguir uma avaliação 

mais precisa dos usuários cegos, visto que as pessoas envolvidas nas pesquisas só 

tinham experiência como aluno, nas ferramentas de EAD. 

Os Requisitos selecionados são apresentados na Tabela 4 e os detalhes de 

cada fase do processo, executado com o Amadeus, foram descritos nas próximas 

seções. 

 

Tabela 4 - Requisitos Selecionados para o Estudo. 

Requisito Descrição 

Login no Sistema Autenticação no Amadeus, através do login e senha do 

usuário. 

Exibir Cursos Exibição dos cursos disponíveis para o usuário autenticado. 

Dados do Curso Exibição dos detalhes do curso selecionado. 

Detalhes do Módulo Exibição das aulas do módulo, referente ao curso 

selecionado. 

Exibir Vídeo Exibição dos vídeos, correspondentes às aulas, do módulo 

selecionado. 

Exibir Avaliação Exibição das avaliações, correspondentes ao módulo 

selecionado. 

 

5.3.1 Plano de Testes 
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Para criar o plano de testes foi preciso refazer todo o documento de 

requisitos relacionados aos módulos escolhidos, visto que o único requisito existente 

era o Login. O documento de requisitos foi baseado no guia de teste de 

acessibilidade, levando em consideração as recomendações de acessibilidade, em 

conjunto com as funcionalidades do sistema, como pode ser visto do Apêndice D - 

Documento de Requisitos. 

Após o término do documento de requisitos, foi criado o plano de testes 

(Apêndice E – Plano de Testes), com as seguintes seções: 

 Introdução: Com o propósito, o público alvo e os motivos que podem levar à 

mudança e evolução do documento, tais como: alterações no escopo do teste, 

alterações no guia de teste de acessibilidade, alterações na estratégia de testes 

e alterações nos requisitos do projeto. 

 Escopo: Esta seção contém os requisitos funcionais e os não funcionais (e.g.: 

acessibilidade e usabilidade) que serão verificados nos testes, os requisitos não 

contemplados e a lista dos critérios relevantes para a execução dos testes (i.e.: 

eficiência, satisfação e facilidade para encontrar objetos). 

 Estratégia de Testes: Esta seção contém a estratégia de testes a ser utilizada no 

projeto, com a lista dos ciclos de teste que deverão ser executados. Cada ciclo é 

definido pelo estágio dos Testes; a abordagem utilizada neste estágio; os tipos 

de teste (i.e.: funcional, acessibilidade e usabilidade); a quantidade prevista de 

ciclos, até que os critérios de conclusão e êxito sejam atendidos; e o escopo dos 

testes (i.e.: requisitos funcionais e não funcionais que serão verificados no 

respectivo ciclo). 

 Critérios: Esta seção lista os critérios de entrada, estado em que o sistema deve 

estar para que cada ciclo de teste seja iniciado; critérios de bloqueio/suspensão, 

caso ocorra algum critério listado, o ciclo não poderá ser executado ou 

concluído; e critérios de conclusão e êxito, definição para o ciclo ser finalizado, 

para cada um dos ciclos definidos. 

 Recursos Necessários: Nesta seção, são listados os recursos humanos (i.e.: 

perfis com e sem deficiência visual, papéis e pessoas responsáveis pelos 

testes);, recursos de hardware; e de software necessários para a execução dos 

testes.  
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 Cronograma de Atividades: Esta seção contém uma tabela com as atividades de 

testes e suas respectivas datas de entrega. 

Para planejar os testes, foi necessário fazer uma análise no guia de teste de 

acessibilidade, selecionando as recomendações que poderiam ser verificadas, de 

acordo com o Amadeus e os seus requisitos. Alguns itens selecionados são 

ilustrados a seguir: 

 Quando a sequência que o conteúdo é apresentado na interface afeta o seu 

entendimento, uma ordenação de leitura correta (sequência lógica de tabulação 

para percorrer links, controles de formulários e objetos) deve ser determinada 

para facilitar a compreensão dos usuários; 

 Está inserido, entre links adjacentes, caracteres passíveis de impressão que não 

funcionam como link, (como espaço ou barra vertical), facilitando a identificação 

destes links, através dos leitores de tela. 

 Todas as funcionalidades de conteúdo são operáveis através de uma interface de 

teclado sem a necessidade de qualquer espaço de tempo entre cada digitação 

individual;  

 Uma ajuda contextualizada está disponível, para que os usuários possam utilizar 

corretamente o software; 

 É informado continuamente aos usuários o que eles estão fazendo. Ou seja, 

prover feedbacks (e.g.: uma barra de status com as atualizações); 

 São disponibilizados atalhos para os usuários experientes executarem as 

operações mais rapidamente (i.e.: abreviações, teclas de função e função de 

volta); 

 O cursor é focalizado na funcionalidade selecionada pelos usuários, para que a 

ferramenta assistiva inicie a leitura do seu conteúdo correspondente, evitando 

passar por todos os links de menu novamente; 

 São disponibilizadas, como alternativa, as informações textuais para os conteúdos 

não textuais. 

Todas as demais recomendações selecionadas para fazer parte do plano de 

testes foram disponibilizadas no Apêndice A.  
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5.3.2 Projeto de Testes 

 

Visando à implementação do que realmente é necessário para o usuário, 

foram criados testes para validar a acessibilidade dos usuários cegos, com o foco 

nas funcionalidades do Amadeus. 

Os casos de testes foram projetados considerando os requisitos priorizados 

e a estratégia do plano de testes, bem como as recomendações do guia de teste de 

acessibilidade planejadas. 

O projeto de testes (Apêndice F - Projeto de Testes) foi dividido nas seções, 

a seguir: 

 Introdução: Com o propósito do documento e o público alvo, ou seja, os 

responsáveis pela execução dos casos de testes. 

 Requisitos Contemplados: Essa seção contém uma lista com todos os requisitos 

funcionais e não funcionais, para os quais serão criados casos de teste. 

 Casos de Testes Funcionais: Essa seção descreve os casos de teste que 

cobrem os requisitos funcionais do sistema. Porém, antes de descrevê-los, é 

explicitado que todos os casos de testes devem levar em consideração a 

ausência do mouse. O propósito desta consideração é pelo fato dos deficientes 

visuais totais não utilizarem este dispositivo. 

 

A Tabela 5 utiliza o exemplo do requisito RF003 – Dados do Curso – para 

apresentar o template que foi utilizado para definir os casos de teste. Na tabela 

destaca-se os seguintes campos: Identificação, Tipo de Teste, Tipo de Execução, 

Objetivo, Pré-condições, Procedimento e Resultado Esperado.  

 

Tabela 5 - Caso de Teste CT003-001  

 

Tipo de Teste: 

Funcional/Acessibilidade/Usabilidade 

Tipo de Execução: 

Manual 

Objetivo: 

Verificar o posicionamento e a ordem de tabulação dos elementos na tela do Curso 

selecionado 
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Pré-Condições: 

 Acesso de aluno ao sistema Amadeus 

 Estar na tela Cursos 

Procedimento Resultado Esperado 

1. Dentro da área Cursos em Andamento, 

acesse o curso Interface Humano 

Computador. 

 

1.A tela de detalhes do curso é exibida, 

com o foco no conteúdo principal. 

2.Verifique se, na tela do curso selecionado, 

contém: 

 Campo de busca, com o rótulo (label) 

posicionado antes da caixa de texto e o 

botão buscar após a caixa de texto; 

 Um menu lateral com os módulos do 

curso (estruturados por submenus) e 

com as funcionalidades relativas ao 

curso; 

 Uma barra de navegação, exibindo onde 

o usuário se encontra. 

2.(a)Os campos deverão aparecer na 

ordem que estão descritos no 

procedimento e serem reconhecidos 

através do leitor de tela como a 

identificação das áreas da página (e.g.: 

Inicial, Menu e Conteúdo Principal). 

2.(b) Uma linguagem clara e simples, 

adequada ao conteúdo da página, deve 

ser utilizada. 

3.Acesse todos os componentes da tela, 

verificando sua ordem de tabulação. 

3.Os componentes devem estar ordenados, 

de acordo com a posição que eles aparecem 

na tela. O foco do componente selecionado 

deve estar visível.  

 

 

 Casos de Testes Não Funcionais 

Esta seção descreve os casos de teste que cobrem os requisitos não 

funcionais do sistema. Os casos de testes não funcionais são inerentes à aplicação 

como um todo, sem especificar funcionalidade. Portanto, foram selecionados os 

itens de acessibilidade, do guia de teste de acessibilidade, compatíveis com a 

ferramenta Amadeus, para escrever os testes. A Tabela 6 ilustra o exemplo de caso 

de teste referente ao requisito não funcional RNF001 – Acessibilidade. 

 

Tabela 6 - Caso de Teste CT_N001-013  

Objetivo: 

Verificar a linguagem das páginas 

Procedimento Resultado Esperado 
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1.Verifique, com o leitor de tela, se a 

linguagem da página é definida. 

1. A Linguagem humana, pré-definida, de 

cada página Web é determinada de forma 

programática. 

2.Verifique, com o leitor de tela, se 

algum conteúdo (que difere da 

linguagem da página), tem sua 

linguagem pré-definida. 

 

2. A linguagem humana de cada passagem 

ou frase do conteúdo, que difere da 

linguagem da página, é determinada de 

forma programática, exceto para nomes 

próprios, termos técnicos e palavras ou 

frases que se tornaram parte do vernáculo 

do texto imediatamente circundante. 

 

 Tarefas do Usuário 

Esta seção apresenta a lista de tarefas que serão executadas pelo usuário 

no momento do teste. As tarefas contemplam as funcionalidades do Amadeus, com 

o objetivo de identificar as dificuldades dos usuários para acessá-las. 

A relação entre os casos de testes, aqui citados, e o guia de teste de 

acessibilidade, será detalhada a seguir. 

 

5.3.2.1 Relação: Casos de Teste e Guia de teste de Acessibilidade  

 

Esmiuçando o caso de teste funcional (Tabela 5), pode-se observar que:  

 O objetivo do teste é verificar o posicionamento dos elementos na tela e sua 

respectiva ordem de tabulação, referente à seção Forma do Guia. A subseção e o 

item correspondentes estão detalhados abaixo: 

 FR1 - Apresentação dos Conteúdos 

 Item FR1.1 - Quando a sequência, na qual o conteúdo é 

apresentado, afeta o seu significado, uma ordenação de leitura 

correta (sequência lógica de tabulação para percorrer links, 

controles de formulários e objetos)  é determinada para  que o 

usuário compreenda-o. 
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 O primeiro passo é verificar o acesso e o foco do curso selecionado, referente à 

seção Função, do Guia de Teste de Acessibilidade. A subseção e o item 

correspondentes estão detalhados abaixo: 

 FN1 - Utilização do Teclado 

 Item FN1.4  - Quando o usuário seleciona uma funcionalidade, o 

software focaliza na funcionalidade selecionada, evitando passar 

por todos os links de menu novamente. 

 

 O segundo e o terceiro passos, além de verificarem o objetivo do teste, também 

são referentes às seções Forma e Conteúdo, do Guia. A subseção e o item 

correspondentes estão detalhados abaixo: 

 FR1 - Apresentação dos Conteúdos 

 Item FR1.2 - Os rótulos dos controles de formulários estão 

posicionados à esquerda de cada componente, visando facilitar 

a leitura da ferramenta assistiva. 

 Item FR1.5 - Há um estilo de apresentação coerente e 

sistemático, nas diferentes páginas do site, ou seja, é mantido 

um padrão de desenho, agrupando os itens do menu, os botões 

principais de navegação no mesmo local em cada página, com 

paleta de cores, estilos de texto e diagramação consistentes. 

 FR2 - Navegação e Localização de Conteúdos 

 Item FR2.4 - Qualquer interface de usuário, operável por teclado, 

dispõe de um modo de operação, em que o indicador de foco do 

teclado  está visível. 

 Item FR2.5 - A informação sobre a localização do usuário, em 

um conjunto de páginas Web, é disponibilizada em uma barra de 

navegação, por exemplo. 

 CO4 - Conteúdo Legível e Compreensível 

 Item CO4.3 - Uma linguagem clara e simples, adequada ao 

conteúdo da página, é utilizada. 

 Item CO4.12 - A finalidade das seções da tela (frames, 

cabeçalhos, divisões, etc) está descrita, bem como o modo 
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como eles se relacionam entre si, se isso não for óbvio a partir 

unicamente dos títulos. 

 

Como é descrito no início do projeto, antes de todos os casos de testes, a 

execução deve levar em consideração a falta do mouse, respeitando o item, descrito 

abaixo, correspondente à seção Função, do Guia de Teste de Acessibilidade: 

 FN1 - Utilização do Teclado 

 Item FN1.1 - Toda a funcionalidade do conteúdo é operável 

através de uma interface de teclado sem a necessidade de 

qualquer espaço de tempo entre cada digitação individual. 

 

Em relação ao exemplo do caso de teste não funcional (Tabela 6), pode-se 

observar que o objetivo do teste é verificar a linguagem das páginas, referente à 

seção Conteúdo, do Guia de Teste de Acessibilidade. A subseção e o item 

correspondentes estão detalhados abaixo: 

 CO4 - Conteúdo Legível e Compreensível 

 Item CO4.1 - A Linguagem humana, pré-definida, de cada 

página Web é determinada de forma programática. 

 Item CO4.2 - A linguagem humana de cada passagem ou frase 

do conteúdo, que difere da linguagem da página, é determinada 

de forma programática, exceto para nomes próprios, termos 

técnicos e palavras ou frases que se tornaram parte do 

vernáculo do texto imediatamente circundante. 

Como foi mencionado no Capítulo 4, um dos objetivos do projeto de teste é 

tornar os requisitos testáveis. Portanto, em paralelo à escrita dos testes, o 

documento de requisitos deve ir sendo verificado e ajustado, sob demanda.  

Logo, após o término do projeto de teste, foi criada a matriz de 

rastreabilidade dos requisitos versus casos de testes e foi implementado o protótipo 

acessível do Amadeus, levando em consideração todos os artefatos produzidos (i.e.: 

requisitos ajustados, plano e projeto de testes e guia de teste de acessibilidade). As 

telas do protótipo podem ser vistas na Seção 5.4. 
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5.3.3 Execução 

 

Após a implementação do protótipo acessível do Amadeus, foi iniciada a 

fase de execução dos testes. Como descrito na estratégia do plano de teste, foram 

executados dois ciclos. Ambos focaram nos estágios Sistema e Aceitação, na 

abordagem Caixa-Preta e nos tipos Funcional, Usabilidade e Acessibilidade. 

O primeiro ciclo foi executado internamente, seguindo o que foi definido no 

projeto de teste, com o foco em encontrar erros de acessibilidade nas 

funcionalidades verificadas.  

Antes da execução de cada teste era analisado o seu objetivo, a 

funcionalidade do sistema a ser validada e as recomendações de acessibilidade. 

Quando necessário, eram feitos alguns ajustes no projeto de testes. 

À medida que o teste foi sendo executado o seu resultado era comparado 

com o que estava descrito no projeto de testes e reportado na planilha de resultados 

(Apêndice G - Planilha de Resultados de Teste) que contém os seguintes dados: 

 Informações Gerais: 

o Data de Início; 

o Data de Término; 

o Versão do Software; 

o Iteração; 

o Documento do Projeto de Teste e Versão; 

o Hardware e/ou Software usados para testar. 

 Tabela de Execuções: 

o ID/Nome do Caso de Teste; 

o Tipo de Execução (Manual, Automática ou Semi-Automática); 

 Testador (Nome da pessoa que executou o caso de teste); 

o Resultado (Sucesso, Falho, Bloqueado ou Não Executado); 

o Motivo do Bloqueio ou da Não Execução 

 CR (Change Request Número da solicitação de mudança, para 

os casos de Falha e/ou Bloqueio); 

 Observação (informações adicionais, mesmo para o caso do 

teste ter sido executado sem nenhum erro). 
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Após o término da execução do primeiro ciclo, foram analisados os 

resultados e a maior parte dos defeitos foi consertada para dar início ao segundo 

ciclo de testes. 

O ciclo 2 foi dividido em duas fases: 

 Testes internos: Os mesmos testes, executados no primeiro ciclo, foram 

executados novamente no segundo para validar se os erros haviam sido 

consertados e se nenhum novo defeito havia sido introduzido. Esses resultados 

foram incluídos na aba Ciclo 2, da Planilha de Resultados (Apêndice G - Planilha 

de Resultados de Teste) 

 Testes externos (com usuários): Foram envolvidos oito usuários. Cinco pessoas 

cegas, uma pessoa surda e duas pessoas sem deficiência visual/auditiva. A lista 

dos usuários pode ser vista Apêndice E – Plano de Testes – Tabela 6 - Recursos 

Humanos. A ideia era que eles pudessem verificar o Amadeus, de acordo com a 

suas experiências. Por este motivo, foi envolvida também uma pessoa surda, no 

intuito de validar itens distintos de acessibilidade.  Para os testes com usuários, o 

avaliador permaneceu ao lado de cada um deles, registrando o tempo gasto na 

execução dos testes. O intuito era observar e anotar os acontecimentos 

relevantes, verificar se eles demoravam muito para acessar as funcionalidades e 

coletar o feedback dos usuários, após a finalização do teste.  

Eles seguiram as tarefas - descritas na seção Tarefas do Usuário do Projeto 

de Testes (Apêndice F - Projeto de Testes) - e levaram, em média, vinte minutos 

para validar as funcionalidades descritas. Os resultados dos testes com os usuários 

também foram incluídos na aba Ciclo 2, da Planilha de Resultados (Apêndice G - 

Planilha de Resultados de Teste). 

No guia de teste de acessibilidade há uma coluna chamada “Executado”, 

onde estão marcados os itens referentes às diretrizes de acessibilidade, os quais 

estão presentes nos testes que foram realmente executados. Os itens planejados, 

projetados e executados podem ser vistos nas respectivas colunas do guia 

(Apêndice A - Guia de Teste de Acessibilidade). 

 

5.3.4 Análise dos Resultados 
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Como mencionado no Capítulo 4, o objetivo desta fase é analisar os defeitos 

reportados na Execução (PETRIE, 2006). No primeiro ciclo foram encontrados 

defeitos relacionados à descrição da página, à descrição de algumas imagens 

dispostas nas telas, funcionalidade de aumentar a letra e linguagem da página. 

Estes defeitos foram reportados na Planilha de Resultados (Apêndice G - Planilha de 

Resultados de Teste). Não foram erros graves, visto que muitas diretrizes de 

acessibilidade tinham sido planejadas e implementadas previamente. De qualquer 

forma, a maioria dos defeitos foi ajustada. 

No segundo ciclo os defeitos, encontrados pelos usuários, foram elencados 

na planilha de resultados para serem analisados (Apêndice G). A ideia era que eles, 

com as suas diferentes experiências, reportassem suas dificuldades no acesso ao 

Amadeus.  

É importante relatar um fato que ocorreu em função da experiência dos cinco 

usuários cegos. Todos utilizaram o mesmo leitor de telas, porém três deles eram 

mais familiarizados com a ferramenta, consequentemente seus acessos foram mais 

rápido. Já os usuários que não possuíam tanto conhecimento nas funções do leitor 

de tela, acessaram o protótipo em um tempo maior. 

Os defeitos encontrados pelos usuários estavam relacionados às respostas 

da avaliação, à barra de navegação e ao link “voltar” da descrição da página. Eles 

passaram despercebidos nos testes internos. Por esta razão, é importante envolver 

os usuários, tanto no momento da pesquisa, quanto no momento da execução dos 

testes. 

5.4 Resultados da Metodologia de Teste de Acessibilidade – Amadeus 

 

Esta seção apresenta a estrutura das telas e um comparativo entre a versão 

anterior do Amadeus e as telas propostas, como resultado da implantação da 

metodologia de teste de acessibilidade. 

 

5.4.1 Estrutura das Interfaces 
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As interfaces estão divididas por áreas, conforme  Figura 20, cada uma com 

sua respectiva indicação. Elas foram estruturadas desta forma para melhor organizar 

o conteúdo do Amadeus, bem como respeitar a identidade visual, facilitando a leitura 

das ferramentas assistivas (e.g.: Leitores de Tela: Jaws e NVDA).  

O leitor das interfaces possui teclas de atalho que permitem navegar por 

estas áreas, estruturadas por componentes como frame e cabeçalho, fazendo com 

que a leitura do deficiente visual total seja mais dinâmica, evitando que ele tenha 

que ouvir o mesmo texto repetidas vezes.  

 

 
 

Figura 20 - Estrutura do Protótipo 

 

5.4.2 Comparativo das Interfaces 

 

A metodologia de teste de acessibilidade, com as avaliações frequentes dos 

protótipos e suas respectivas mudanças, culminou na construção de novas 

interfaces, porque a estrutura do projeto antigo não segue recomendações e 

aspectos de acessibilidade, dificultando a interação das pessoas com cegueira e 

outros tipos de deficiência visual. 

Esta seção apresenta as interfaces antigas em comparação com as que 

foram sugeridas durante este estudo. As novas interfaces são exibidas com as suas 

respectivas explicações, que facilitam o entendimento do leitor. 
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Figura 21 - Interface Antiga – Login 
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Figura 22 - Interface Nova –Login 

 

Conforme pode ser observado, as Figura 21 e Figura 22 diferem em relação 

à simplicidade e objetividade.  

 

- Imagem do logotipo do Amadeus, que possui o seguinte descritivo textual: “Imagem 

do Logotipo do Amadeus, com o nome projetoAmadeus, e a versão em que o 

sistema se encontra - Alpha”; 

- Barra de acessibilidade com cinco links distintos e com seus respectivos 

equivalentes textuais. As telas referentes à barra de acessibilidade serão 

mostradas na subseção 5.4.2.1 Barra de Acessibilidade. A seguir seguem as 

funcionalidades de cada link, da esquerda para a direita: 

i. Link Descrição da Página - descreve como o sistema está estruturado; 

ii. Link Maior Contraste - aumenta o contraste entre o background e as letras; 

iii. Link Inverter Contraste– torna o contraste Monocromático; 
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iv. Link Diminuir Fonte – diminui o tamanho da letra da tela atual; 

v. Link Aumentar Fonte – aumenta o tamanho da letra da tela atual. 

- Componentes relacionados à busca: campo de edição, devidamente identificado, e 

o botão Ok. Eles estão localizados no início da tela para que as pessoas com e 

sem deficiência possam pesquisar o conteúdo de seu interesse e acessá-lo 

rapidamente; 

- Campos de entrada de dados, identificados pelo leitor de tela, para fazer o login no 

sistema; 

- Botão Entrar, devidamente identificado pelo leitor de tela; 

- Botão Google, devidamente identificado pelo leitor de tela, com o descritivo: “Botão 

Google para fazer login na ferramenta, utilizando a sua conta do Gmail.” 

 

 
Figura 23 - Interface Antiga – Cursos 
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Figura 24 - Interface Nova – Cursos 

 

O design da interface de cursos, Figura 24, descrita a seguir, mudou 

completamente em relação à antiga, Figura 23. O objetivo da mudança foi facilitar a 

localização dos cursos relacionados ao aluno autenticado no sistema. 

- Link Conteúdo – ao ser selecionado, leva o foco para o conteúdo principal da 

página. Desta forma, o usuário cego não perde tempo lendo todos os itens, lidos 

anteriormente. A partir dessa interface todas as outras possuem esta 

funcionalidade de pular para o conteúdo principal; 

- Link Perfil - quando selecionado este link direciona para uma interface onde é 

possível modificar o perfil do usuário;  

- Link Sair – link que efetua o logout no sistema; 

- Conteúdo Principal - área onde estão listados os cursos, separados por categorias 

relacionadas ao aluno autenticado no sistema. Os links dos cursos têm seus 

descritivos textuais, indicando para onde o usuário será levado. Na categoria 

Cursos Disponíveis, o botão Inscrição está ao lado do link para facilitar o acesso, 
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evitando que o usuário tenha que procurar esta opção para se inscrever no curso 

desejado. 

 

Figura 25 – Interface Antiga - Dados do Curso 
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Figura 26 - Interface Nova - Dados do Curso 

 

As informações das Figura 25 e Figura 26 são as mesmas, porém a nova 

interface está melhor organizada, para facilitar o entendimento de quem utiliza os 

leitores de telas. 

 

- Menu lateral com todas as opções disponíveis pelo curso. Cada link tem o 

descritivo textual que explica o objetivo da funcionalidade, indicando o seu 

direcionamento. Na Figura 26 a descrição da opção selecionada é Menu Dados do 

Curso, opção que indica o Nome do Curso, os Professores, os Objetivos, o 

Programa, o Limite de Vagas e as Datas Importantes; 
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- Barra de navegação com os descritivos textuais nos links. Esta barra indica onde o 

usuário se encontra. Ela foi inserida com o objetivo de prover mais flexibilidade ao 

usuário, proporcionando meios alternativos de acesso e operação. 

- Conteúdo relativo à opção selecionada do menu. Neste caso, não é necessário 

descritivo textual, pois a própria ferramenta assistiva passa por todo o texto. A 

preocupação, nesta área, foi deixar o conteúdo organizado e objetivo para que os 

deficientes visuais não percam tempo lendo textos desnecessários. Outro item de 

acessibilidade, implementado nesta página, foi a identificação da linguagem das 

palavras escritas em inglês, como Design, por exemplo, para que o leitor de telas 

as leia corretamente. 

 

Figura 27 - Tela Antiga - Módulo 1 

 



Capítulo 5 – Avaliação da Metodologia  

 

 

Uma metodologia de teste de acessibilidade     Virgínia Carvalho Chalegre 
para usuários cegos em ambientes web 

                                    

107 

 

Figura 28 - Tela Nova - Módulo 1 

 

É possível observar na Figura 27, que à medida que os módulos são 

selecionados, uma área abaixo do curso é expandida. No design antigo funciona 

dessa forma. A cada item selecionado a interface cresce e a barra de rolagem 

aumenta. 

A mudança apresentada na Figura 28, em relação à antiga, é que todas as 

informações do item selecionado se encontram na área do conteúdo principal, 

fazendo com que seja visualizado e identificado pelo leito de telas mais facilmente. O 

detalhe da nova interface é apresentado a seguir: 

- O menu está estruturado de forma que a opção Módulos seja expandida para que 

o usuário consiga acessar o módulo desejado mais facilmente. 
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- Cada módulo possui uma ou mais aulas e avaliações. Nesta área são listadas 

todas as aulas do módulo selecionado no menu com seus respectivos materiais 

disponíveis: 

i. AVI – Vídeo da Aula, aberto na própria ferramenta. Sugerimos que o 

professor grave seu áudio/imagem e exiba a apresentação no próprio vídeo. 

Desta forma, evita que o aluno abra o documento da aula, pois o deficiente 

visual total já estará ouvindo a voz do professor. Se ele abrir a apresentação, 

irá ouvir o leitor de tela também e, assim, as duas vozes entrarão em conflito. 

ii. PDF – Material para download (aulas, apresentações, textos) disponibilizado 

em .pdf. Uma sugestão é não publicar o .pdf de um item escaneado, pois o 

leitor de tela não tem capacidade para identificá-lo e reproduzi-lo através da 

voz. 

iii. PPT - Material para download (aulas, apresentações, textos) disponibilizado 

em .ppt. Uma sugestão é que cada imagem, inserida na apresentação, tenha 

um equivalente textual para que o usuário com deficiência visual consiga 

identificar de que se trata a imagem. 

 

Figura 29 - Telas Antigas – Vídeo 
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Figura 30 - Tela Nova – Vídeo 

 

Na Figura 29 é mostrado que é necessário seguir três passos para abrir um 

vídeo-aula: (i) Selecionar o vídeo; (ii) É aberta uma área, embaixo do módulo, com o 

título do vídeo. Para assistir o vídeo o usuário deverá selecionar o botão Assistir; (iii) 

Por fim, é aberto um popup com o vídeo do YouTube, possibilitando que o usuário 

assista após selecionar o botão Play. 

A Figura 30, detalhada a seguir, mostra que um reprodutor de vídeo, dentro 

da ferramenta, torna a navegação mais simples para o usuário com deficiência ou 

não. 
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- Aplicativo para reproduzir o vídeo da aula. Este aplicativo possui botões com seus 

respectivos equivalentes textuais e dispostos de uma forma que facilite a 

navegação do usuário. Da esquerda para a direita, os botões são definidos a 

seguir: 

i. Tempo de duração do vídeo. Foi inserido no início para que o usuário já 

conheça a duração, assim que iniciá-lo, e então decida se terá interesse em 

continuar ouvindo; 

ii. Stop – Comum a todos os reprodutores de vídeo, porém com o equivalente 

textual; 

iii. Back – Comum a todos os reprodutores de vídeo, porém com o equivalente 

textual;  

iv. Play/Pause – Comum a todos os reprodutores de vídeo, porém com o 

equivalente textual; 

v. Forward – Comum a todos os reprodutores de vídeo, porém com o 

equivalente textual; 

vi. Volume – O diferencial desta funcionalidade é que há um botão para 

aumentar e outro para diminuir o volume, com seus respectivos equivalentes 

textuais, para facilitar a navegação do deficiente visual total. 

 

 

 



Capítulo 5 – Avaliação da Metodologia  

 

 

Uma metodologia de teste de acessibilidade     Virgínia Carvalho Chalegre 
para usuários cegos em ambientes web 

                                    

111 

 

Figura 31 - Tela Antiga – Avaliação 
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Figura 32 - Tela Nova – Avaliação 

 

Mais uma vez, é mostrado o problema da barra de rolagem crescer, à 

medida que cada item é selecionado. Com a avaliação também acontece como pode 

ser visto na Figura 31. O objetivo do novo protótipo (Figura 32) é facilitar o acesso 

dos usuários, mantendo a identidade visual do sistema. O detalhe da interface – 

Avaliação é apresentado a seguir: 

 

- Avaliação relacionada ao módulo selecionado. Possui perguntas acessíveis com 

respostas abertas ou de múltipla escolha. Uma sugestão, relatada pelos usuários 

cegos nas entrevistas, é não inserir perguntas que tenham relacionamentos entre 

dois lados, porque dificulta a leitura da ferramenta, consequentemente a 

localização dos elementos. 



Capítulo 5 – Avaliação da Metodologia  

 

 

Uma metodologia de teste de acessibilidade     Virgínia Carvalho Chalegre 
para usuários cegos em ambientes web 

                                    

113 

 

5.4.2.1  Barra de Acessibilidade 

As interfaces mostradas a seguir são referentes à barra de acessibilidade. 

Os Links desta barra representam as diretrizes Forma - FR2 - Navegação e 

Localização de Conteúdos e Conteúdo - CO3 - Facilidade de Audição e Visualização 

dos Conteúdos, do Guia de Teste de Acessibilidade (Apêndice A - Guia de Teste de 

Acessibilidade) 

 

Figura 33 - Tela Descrição 

 

A Figura 33 apresenta o que acontece após selecionar o Link “Descrição da 

Tela”, o qual objetiva descrever a estrutura da interface que está sendo utilizada no 

momento, bem como – se houver – as teclas de atalho, para acessar as 

funcionalidades do sistema. Neste exemplo, a interface utilizada é a de Login.  
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Figura 34 – Tela Maior Contraste 

 

A Figura 34 representa o Link “Maior Contraste” selecionado. Neste caso, 

ele aumentou a cor da letra, aumentando, consequentemente, o contraste com o 

background. Esta funcionalidade pode ser utilizada por pessoas que possuem 

problemas de baixa visão. 
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Figura 35 – Tela Monocromático 

 

A Figura 35 representa o Link “Inverter Contraste” selecionado. Neste caso, 

a interface se tornou monocromática. Os usuários com daltonismo, por exemplo, 

poderão utilizá-la para conseguir acessar as funcionalidades da ferramenta.  
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Figura 36 – Tela Menor Letra 

 

A Figura 36 representa o Link “Diminuir Letra” selecionado. 
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Figura 37 –Tela  Maior Letra 

 

A Figura 37 representa o Link “Aumentar Letra” após selecionado.  

 

5.5 Considerações do Capítulo 

Este capítulo apresentou o passo a passo da construção de um estudo para 

validar a metodologia apresentada neste trabalho. A utilização da metodologia de 

teste de acessibilidade facilitou o desenvolvimento do protótipo acessível, 

antecipando os erros e tornando o Amadeus mais simples de ser utilizado. O estudo 

de caso também resultou na melhoria do guia de teste de acessibilidade, visto que 

os usuários também o avaliaram, nos momentos em que ele foi aplicado. 
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Segundo o Web Designer que implementou este protótipo, seguindo os 

artefatos com diretrizes de acessibilidade, propostos neste trabalho, o conserto dos 

problemas de acessibilidade se torna mais fácil, evitando o desgaste dos 

desenvolvedores. O relato dele pode ser visto a seguir. 

“Quando estamos desenvolvendo para clientes que não tem o 
cuidado para com os deficientes, o próprio designer tem que se 
policiar para poder fazer um trabalho coerente com todos os públicos 
que o site/sistema pretende atingir. 
Mesmo tendo já uma metodologia de trabalho para o 
desenvolvimento dessas telas, quando passamos a observar as 
questões de acessibilidade, não houve um impacto tão grande 
quando eu esperava na metodologia de trabalho. Claro, algumas 
ações teriam que ser respeitadas mas nada que pudesse prejudicar 
na hora do desenvolvimento do projeto (criação, concepção, 
desenvolvimento). Depois que incorporamos estes cuidados à 
metodologia usual, o trabalho correu tão fluente quanto antes.  
O mais interessante foi no término do desenvolvimento, quando os 
testes eram realizados. Pois, quando trabalhamos com a 
metodologia que não respeita a acessibilidade, quase sempre essas 
questões voltam pra te assombrar na forma de modificações, que, 
naquele estágio de produção é demasiadamente desgastante 
realizar as correções. O que não acontece quando já desenvolvemos 
com esse cuidado com as questões de acessibilidade. Pois a maioria 
das questões já estão sendo observadas e quando aparecem 
modificações, o sistema já está pronto para acolher tais modificações 
sem mais desgastes dos desenvolvedores. 
Devido a esse projeto, incorporei a minha metodologia de trabalho as 
questões recorrentes de acessibilidade, o que antes era um bônus 
para sistemas que eu desenvolvia, hoje se tornou uma obrigação”. 

 

As avaliações dos usuários que testaram o protótipo foram muito 

satisfatórias, como pode ser observado nos relatos que seguem: 

 Usuários com Deficiência Visual Total 

“Está mais fácil de usar. Não tem muito o que acrescer. As páginas 
estão bem organizadas, bem lógica a estrutura. A barra de 
navegação também está boa. É este o padrão.”  

“Interessante ter implementado a funcionalidade de mudar a 
linguagem no meio do texto. Algumas páginas se dizem acessíveis, 
mas as ferramentas assistivas leem umas coisas e outras não. O 
protótipo está fácil de navegar, funcionando bem. Quando você 
acessa a mesma página na segunda vez, já vai direto no que quer.”  

"Está muito  legal! O que falta é perfumaria"  

“Achei fácil. Está bacana. A navegabilidade está muito boa. O 
caminho é esse mesmo. Parabéns!”  
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“Está ótimo! Não achei dificuldade nenhuma. O pouco tempo que 
naveguei não houve nenhum componente que não tivesse 
encontrado. E se já estou achando fácil na primeira vez, na segunda, 
vai ficar mais rápido, pois não há dificuldades de aprender.”  

 

 Usuário com Deficiência Auditiva 

“Em questão de usabilidade, está bem mais fácil de usar.” 
 

 Usuários sem Deficiência 

“Muito bom! Simples e fácil de acessar as funcionalidades.”  

 

 

Após a finalização desse estudo, foi concluído que é possível implantar esta 

metodologia de testes de acessibilidade. Para o uso da metodologia ser prático e 

eficiente, é preciso criar os artefatos do sistema, com base no guia de teste de 

acessibilidade. O intuito é planejar as diretrizes de acessibilidade para serem 

verificadas, juntamente com as funcionalidades do sistema, otimizando o ciclo de 

vida do desenvolvimento como um todo. 
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Esta dissertação apresentou uma metodologia de teste que visa tornar os 

ambientes Web acessíveis para as pessoas cegas. Foram descritos os passos para 

a elaboração deste trabalho, desde as pesquisas bibliográficas, passando pela 

construção do guia de teste de acessibilidade, até a metodologia propriamente dita.  

 

Nela foram discutidos temas como: diretrizes internacionais e nacionais de 

acessibilidade, heurísticas de usabilidade, alinhamento dos requisitos de usabilidade 

com as recomendações de acessibilidade, conceitos de teste de software e dados 

coletados de usuários entrevistados. Neste contexto, a metodologia descrita foi 

proposta com o objetivo de antecipar os erros relacionados à acessibilidade, 

promovendo a implementação de itens que tornam os sistemas acessíveis, ao longo 

de seu desenvolvimento. 

 

Um experimento foi conduzido no contexto desta dissertação, através de 

uma ferramenta de educação à distância, sendo ele bem sucedido. Com sua 

aplicabilidade, verificou-se que é um trabalho promissor, pois há indícios de que a 

metodologia é de fácil aplicação e obtém os resultados esperados.  

 

A seguir, são apresentadas as contribuições deste trabalho, as dificuldades 

encontradas ao longo do projeto e, por último, os trabalhos futuros planejados, em 

relação à proposta apresentada. 

6.1 Contribuições 

Na tentativa de tornar o processo de acessibilização mais dinâmico, foi 

criado um Guia de Teste de Acessibilidade, considerado como primeira contribuição 

deste trabalho. O guia pode ser consultado por qualquer profissional de 

desenvolvimento, em qualquer fase do projeto. Ele representa a junção de várias 

diretrizes de acessibilidade, usabilidade e necessidades dos usuários, organizadas 

pelas categorias Forma, Função e Conteúdo. Esta estrutura foi definida para que os 

profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto encontrem, mais facilmente, 

os itens de acessibilidade, relacionados ao que estão desenvolvendo no momento. 
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Por exemplo, se um desenvolvedor estiver inserindo um texto no software, ele pode 

consultar a área Conteúdo e encontrar, nas suas subáreas, a verificação específica 

para o seu trabalho. 

Em relação à inclusão digital, a contribuição se dá na facilitação da 

acessibilidade para ambientes Web, através das práticas na construção do software. 

Outra vantagem que esta metodologia oferece é a difusão, na área de TI, do direito 

ao acesso das informações por todos, independente das deficiências. Infelizmente, 

ainda são encontradas muitas pessoas com preconceitos, opiniões formadas sem 

reflexão para com os deficientes. E uma das razões para se fazer pré-julgamento 

dos outros é o desconhecimento, que cria barreiras, aparentemente intransponíveis.  

Superar estas barreiras, que afastam a pessoa com deficiência de uma vida 

plena, é uma tarefa árdua, que demanda tempo e dedicação. Não basta educar ou 

reabilitar, é indispensável envolver a sociedade em todos os seus seguimentos 

nessa questão, esclarecê-la, prepará-la para um convívio melhor e mais próximo 

com as pessoas com deficiência. (AUDIOBOOK, 2010). 

Foi visto no estudo de caso, também relatado pelo Web Designer que 

desenvolveu o protótipo do Amadeus, que as contribuições, referentes ao 

gerenciamento de projetos e ao processo de desenvolvimento, podem ser 

identificadas na diminuição do tempo e custo para criar ambientes acessíveis, com a 

utilização da metodologia de teste de acessibilidade, desde o início do projeto. A 

criação do guia de teste de acessibilidade também teve esse propósito de diminuir o 

tempo do projeto, visto que ele serve de roteiro de acessibilização para os 

desenvolvedores se basearem, consultando-o no momento em que estão 

implementando o software. 

Junto à inclusão digital, outra contribuição muito importante foi em relação 

aos processos de testes. Uma nova metodologia de teste foi criada, difundindo o 

conhecimento sobre a acessibilidade, ainda pouco conhecida pelos projetistas de 

software. Permitiu que fossem incluídas atividades e diretrizes de acessibilidade em 

todas as fases do processo de testes: planejamento, projeto, execução e análise de 

resultados. A ideia é tornar a interface não só acessível, mas também, intuitiva, o 

mais cedo possível.  
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Segundo Ferreira ([1]2008), pode-se apresentar a informação de diversas 

formas: textos, imagens, sons entre outras. No entanto, independentemente da 

forma, a informação não deve apresentar-se incompleta, ambígua nem ininteligível. 

É, portanto, necessário obedecer a certos requisitos quando se deseja construir 

interfaces eficientes no que diz respeito às informações apresentadas. Estes 

requisitos, encontrados no presente trabalho, são diretrizes de usabilidade, em 

conformidade com as diretrizes de acessibilidade e tornam a interface fácil de ser 

acessada através de tecnologia assistiva. São  mostrados a seguir: 

 Percepção da Informação 

o Posicionamento dos elementos da tela 

o Sequencialidade dos elementos 

o Uso de imagens 

o Separação de forma, função e conteúdo 

o Uso de tabelas 

o Mudança no projeto de sites 

 Navegação 

o Identificação dos Links e outros elementos 

 Entrada de Dados 

o Preenchimento de Formulários 

o Uso de botões e comandos 

Esta taxonomia foi criada com a ajuda de pessoas com deficiência visual 

total, nas aprovações dos métodos utilizados, bem como no alinhamento das 

recomendações, citadas no guia de teste de acessibilidade, com as fases do 

processo de testes e suas respectivas atividades.  

Em relação ao estudo de caso, as contribuições foram direcionadas à 

documentação e à nova interface da ferramenta de educação à distância Amadeus, 

mostrados a seguir: 

 Criação do documento de requisitos; 

 Criação dos artefatos do processo de teste: 

o Plano de Testes 
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o Projeto de Testes 

o Planilha de Resultados 

o Matriz de Rastreabilidade: Requisitos x Casos de Testes 

 Protótipo Acessível do Amadeus  

o Uma nova versão do Amadeus está sendo implementada e será 

publicada em 2012. O protótipo acessível, criado neste trabalho, 

juntamente com sugestões de outras dissertações de mestrado, 

definirão a nova interface do Amadeus. 

 

6.2 Dificuldades 

 

Apesar da proposta ser sempre muito bem recebida, principalmente pelas 

pessoas cegas, como um trabalho que facilitará a vida delas, foram encontradas 

duas dificuldades, ao longo do desenvolvimento deste projeto. 

A primeira foi em relação ao estudo de caso. A metodologia de teste de 

acessibilidade estava sendo aplicada em um projeto, chamado Dia a Dia Escolar. 

Este software foi desenvolvido por alunos da escola de referência em ensino médio 

Cícero Dias, localizada em Recife, Pernambuco. Criado como trabalho de conclusão 

do curso de Programação e Desenvolvimento de Jogos Digitais do Núcleo Avançado 

em Educação (Nave), que funciona dentro da escola. Conquistou o prêmio 

Revelação do Programa Microsoft Students to Business 2010.1 (S2B) – etapa 

Região Metropolitana do Recife (PONTOCOM, 2010). O estudo de caso teve que ser 

abortado porque os alunos que desenvolveram o projeto precisaram se preparar 

para o vestibular, portanto foram obrigados a parar com o desenvolvimento do 

sistema acessível. 

Depois que o projeto Amadeus foi escolhido como estudo de caso, a 

segunda dificuldade foi encontrar pessoas com deficiência visual total, experientes 

na utilização das Ferramentas EAD. O conhecimento das funcionalidades de um 

software em Educação à Distância era muito importante para a avaliação do 

protótipo acessível. Porém, as pessoas foram encontradas e esta dificuldade foi 

superada.  
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6.3 Trabalhos Futuros 

 

Ainda que a proposta, apresentada neste trabalho, tenha oferecido um 

avanço com relação às iniciativas de acessibilização de ambientes Web, é possível 

identificar pontos de melhoria, como o fato de o processo de testes ser 

completamente manual. Por esta razão, constará no plano de evolução da presente 

proposta, a automação de parte deste processo, com o objetivo de otimizar o tempo 

do projeto. As verificações automáticas podem ser feitas em parte do processo, 

porque não é possível automatizar tudo (e.g testes que envolvem usuários). 

A consolidação dos resultados obtidos com a aplicação da metodologia, a 

partir de validações e interpretação dos resultados alcançados, gerou, como outra 

evolução deste trabalho, a viabilidade para implantar a metodologia de teste de 

acessibilidade em todo o projeto Amadeus, visto que o estudo de caso focou em 

algumas funcionalidades do sistema. Como mencionado anteriormente, em 2012 

será publicada uma nova versão da ferramenta de educação à distância. Portanto, 

serão incluídos itens de acessibilidade no processo de testes e, consequentemente, 

na nova interface do software.  

Como a aplicação desta proposta se deu em uma ferramenta de educação à 

distância, faz parte do plano de trabalhos futuros a facilitação do processo de 

ensino-aprendizagem para crianças com deficiência, através de práticas lúdicas em 

um software acessível. A meta é ampliar o leque de usuários, não se atendo à 

deficiência visual. 

Outra importante evolução da presente proposta é a construção de um 

repositório com soluções padronizadas de acessibilidade. A ideia é juntar soluções 

acessíveis para os sistemas de informação, de forma a facilitar a pesquisa e 

utilização das diretrizes de acessibilidade, bem como fazer com que as soluções 

sejam reutilizadas, visto que serão padronizadas. 

 

Este capítulo finaliza com dois relatos: O primeiro de Marco Antônio de 

Queiroz, cego e especialista consultor em acessibilidade na web. “Desejamos uma 

acessibilidade por uma sociedade inclusiva, constituída de indivíduos que 
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enxerguem o que há a frente das deficiências: pessoas. Que percebam o que há por 

traz das incapacidades: falta de tecnologia, conhecimento e atitude. Toda 

incapacidade tem uma solução a ser descoberta. A acessibilidade já está aí, olhando 

para todos e esperando ser aplicada.” (QUEIROZ, 2011). 

O segundo de Tim Berners-Lee, diretor do W3C e inventor da World Wide Web. "O 

poder da web está em sua universalidade. Ser acessada por todos, independente de 

deficiência, é um aspecto essencial." (WAI, 2011). 
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Apêndice A - Guia de Teste de Acessibilidade 
 
 

 

Diretrizes 
 

Planejado Projetado Executado 

FORMA 

FR1 - Apresentação dos Conteúdos 

FR1.1 

Quando a sequência, na qual o conteúdo é apresentado, afeta o seu 
significado, uma ordenação de leitura correta (sequência lógica de tabulação 
para percorrer links, controles de formulários e objetos)  é determinada para  
facilitar a compreensão do usuário. 

X X X 

FR1.2 Os rótulos dos controles de formulários estão posicionados à esquerda de cada 
componente, visando facilitar a leitura da ferramenta assistiva. 

X X X 

FR1.3 

A tecnologia fornece uma estrutura semântica para transmitir as informações e 
as relações através de uma apresentação determinável, de forma 
programática. Ex: Informar semanticamente as cores e realce forte para os 
campos de formulário obrigatórios. 

X X X 

FR1.4 
Está inserido, entre links adjacentes, caracteres que não funcionam como link e 
são passíveis de impressão (como espaço ou barra vertical), facilitando a 
identificação destes links, através dos leitores de tela. 

X X X 

FR1.5 

Há um estilo de apresentação coerente e sistemático, nas diferentes páginas 
do site, ou seja, é mantido um padrão de desenho, agrupando os  
itens do menu, os botões principais de navegação no mesmo local em cada 
página, com paleta de cores, estilos de texto e diagramação consistentes. 

X X X 

FR2 - Navegação e Localização de Conteúdos 

FR2.1 

Está disponível um mecanismo para ignorar blocos de conteúdo que são 
repetidos em várias páginas Web, adicionando, por  
exemplo, um link no topo de cada página para acessar diretamente o conteúdo 
principal 

X X X 
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FR2.2 
As páginas Web têm títulos que descrevem o tópico ou a sua finalidade 

X X X 

FR2.3 
Há formas alternativas para localizar o conteúdo Web, como um mapa do site 
com a descrição geral da página, por exemplo. 

X X X 

FR2.4 
Qualquer interface de usuário, operável por teclado, dispõe de um modo de 
operação, em que o indicador de foco do teclado 
 está visível.  

X X X 

FR2.5 
A informação sobre a localização do usuário, em um conjunto de páginas Web, 
é disponibilizada em uma barra de navegação, por exemplo. 

X X X 

FR2.6 
As saídas estão claramente demarcadas. O usuário controla o sistema e ele 
pode, a qualquer momento, abortar uma tarefa, ou desfazer uma operação,  
retornando ao estado anterior, por exemplo. 

X X X 

FR2.7 
Todas as informações essenciais do software são exibidas na primeira página, 
sem ter a necessidade de utilizar a barra de rolagem. 

X X X 

FUNÇÃO 

FN1 - Utilização do Teclado 

FN1.1 

Toda a funcionalidade do conteúdo é operável através de uma interface de 
teclado sem a necessidade de qualquer espaço de tempo entre cada digitação 
individual, exceto quando a função subjacente requer entrada de dados que 
dependa da cadeia de movimento do usuário. 

X X X 

FN1.2 

Se o foco do teclado puder ser movido para um componente da página 
utilizando uma interface de teclado, então o foco pode ser retirado desse 
componente, utilizando apenas uma interface de teclado. Se for necessário 
qualquer outro método de saída, o usuário deve ser informado. 

X X X 

FN1.3 
Há atalhos por teclado que apontam para links importantes (incluindo os 
mapas de imagem) e controles de formulários 

      

FN1.4 
Quando o usuário seleciona uma funcionalidade, o software focaliza na 
funcionalidade selecionada, evitando passar por todos os links de menu  
novamente. 

X X X 

FN1.5 
Há atalhos para os usuários experientes executarem as operações mais 
rapidamente, tais como: abreviações, teclas de função, função de volta em 
sistemas hipertexto etc. 

X X X 
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FN2 – Temporização 

FN2.1 
A temporização não é uma parte essencial do evento ou da atividade 
apresentados pelo conteúdo, exceto para mídia sincronizada, não interativa e 
eventos em tempo real.  

  

    

FN2.2 

Se for necessário definir limite de tempo, é fornecido tempo suficiente aos 
usuários para lerem e utilizarem o conteúdo. Para cada limite definido, no 
mínimo, uma das seguintes afirmações é verdadeira:  
 - Desligar: O usuário pode desligar o limite de tempo antes de o atingi-lo; 
 - Ajustar: O usuário pode ajustar o limite de tempo antes de atingi-lo, no 
mínimo, dez vezes mais do que o predefinido; 
 - Prolongar: O usuário é avisado antes de o tempo expirar e tem, no mínimo, 
20 segundos para prolongar o limite de tempo com uma simples ação (por 
exemplo, "pressionar a barra de espaços"). 

  

    

FN2.3 

É possível colocar  em Pausa, Parar, Ocultar, nas  seguintes afirmações: 
-  Para quaisquer informações em movimento, em modo intermitente ou em 
deslocamento, que (1) sejam iniciadas automaticamente, (2) durem mais de 
cinco segundos, e (3) sejam apresentadas em paralelo com outro conteúdo, 
existe um mecanismo para o usuário colocar em pausa, parar, ou ocultar as 
mesmas, a menos que o movimento, o modo intermitente ou o deslocamento 
façam parte de uma atividade, na qual sejam essenciais;  
 - Para quaisquer informações em atualização automática, que (1) sejam 
iniciadas automaticamente e (2) sejam apresentadas em paralelo com outro 
conteúdo, existe um mecanismo para o usuário colocar em pausa, parar ou 
ocultar as mesmas, ou controlar a frequência da atualização, a menos que a 
atualização automática faça parte de uma atividade, na qual seja essencial. 

X X X 

FN2.4 
As interrupções/atualizações da página podem ser adiadas ou suprimidas pelo 
usuário, através de mensagens de alerta, exceto interrupções que envolvam 
uma emergência.  

X X X 

FN2.5 
Quando uma sessão autenticada expira, o usuário pode continuar a atividade 
sem perder dados após a nova autenticação. 
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FN3 – Previsível 

FN3.1 

Quando um componente recebe o foco, ele não inicia uma alteração de 
contexto. Caixas de seleção não submetem automaticamente o conteúdo ao se 
selecionar um item, ou um formulário só envia os dados, depois de ser 
submetido e não, apenas, utilizando a tabulação, por exemplo. 

X X X 

FN3.2 

Alterar a definição de um componente de interface não provoca, 
automaticamente, uma alteração de contexto,  
a menos que o usuário tenha sido avisado sobre essa situação antes de utilizar 
o componente. Um questionário, onde depois de responder uma pergunta, ele 
passa para a próxima, em outra tela, é um exemplo desta diretriz.  

X X X 

FN3.3 

Não há janelas de sobreposição, janelas popup ou outras quaisquer, assim 
como nenhuma modificação do conteúdo sem que o usuário seja informado. 
Porque, além da mudança de contexto, caso o usuário acesse com a tela cheia, 
fica impossibilitado de voltar para a página anterior, pelo navegador. Se existir 
uma real necessidade de abrir a página em outra janela, o usuário é informado. 

X X X 

FN3.4 
O usuário pode intervir nas atualizações automáticas da página, fazendo com 
que o refresh não ocorra constantemente. 

  
    

FN4 - Prevenção de Erros 

FN4.1 
Se um erro de entrada for automaticamente detectado, o item que apresenta 
erro é identificado e o erro é descrito ao usuário por texto. 

X X X 

FN4.2 
Etiquetas ou instruções são fornecidas quando o conteúdo exigir a entrada de 
dados, por parte do usuário.  

X X X 

FN4.3 
Se um erro de entrada for automaticamente detectado, as sugestões de 
correção, se conhecidas, são fornecidas ao usuário, a menos que ponham em 
perigo a segurança ou o propósito do conteúdo. 

X X X 
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FN4.4 

Para páginas Web, em que ocorram responsabilidades jurídicas ou transações 
financeiras para o usuário ou que possuem dados controláveis pelo usuário, no 
mínimo, uma das seguintes afirmações é verdadeira: Reversível: Os envios de 
informações são reversíveis.Verificado: Os dados introduzidos pelo usuário são 
verificados e, se houver erros, é possível corrigi-los.Confirmado: Há um 
mecanismo para rever, confirmar e corrigir as informações, antes de finalizar o 
envio. 

      

FN4.5 
Uma ajuda contextualizada está disponível, para que os usuários possam 
utilizar corretamente o software. 

X X X 

FN5 - Compatibilidade com Tecnologias Assistivas 

FN5.1 

No conteúdo implementado com linguagens de marcação, os elementos 
dispõem de marcas de início e de fim completas, os elementos estão 
encaixados de acordo com as respectivas especificações, os elementos não 
contêm atributos duplicados, e todos os IDs são exclusivos, exceto quando as 
especificações permitem estas características. 
Exemplos: Elementos que contem tags, tanto inicial quanto final, incompletas, 
ou seja, falta de um sinal de menor ou barra invertida ou a aplicação de um 
atributo incorreto, são considerados elementos incompletos. 

X X X 

FN5.2 

Para todos os componentes de interface de usuário (incluindo: elementos de 
formulário, links e componentes gerados por scripts), o nome e a função 
podem ser determinados de forma programática. Os estados, as propriedades 
e os valores podem ser definidos pelo usuário. 

X X X 

FN6 - Exibição de Informações 

FN6.1 
Quando são disponibilizadas funções de pesquisa, os diferentes tipos de busca 
são mostrados, de acordo com as preferências dos usuários. 

  
    

FN6.2 
As páginas Web não incluem qualquer conteúdo com mais de três flashes no 
período de um segundo, ou o flash encontra-se abaixo dos limites de flash 
universal e flash vermelho  (para não causarem ataques epiléticos).  

X X X 

FN6.3 
São fornecidos meios para ignorar e explicar inserções de arte ASCII com várias 
linhas, através de links âncora ou páginas alternativas. 
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FN6.4 O sistema informa continuamente ao usuário sobre o que ele está fazendo, 
provendo feedbacks, como uma barra de status de atualização, por exemplo. 

X X X 

FN6.5 Um mesmo comando ou ação possui sempre o mesmo efeito. X X X 

FN6.6 
A sobrecarga de memória do usuário é minimizada. O sistema mostra os 
elementos de diálogo e permite que o usuário faça suas escolhas, sem a 
necessidade de lembrar um comando específico 

X X X 

FN6.7 
Caso a atualização do software dependa de ações dos usuários, devem ser 
informados os passos necessários para fazê-la. 

  
    

CONTEÚDO 

 CO1 - Alternativas em Texto 

CO1.1 

Todo o conteúdo não textual, apresentado ao usuário, tem uma alternativa em 
texto, podendo ser alterado para outras formas mais adequadas à necessidade 
do indivíduo, tais como impressão em caracteres ampliados, braille, fala, 
símbolos ou linguagem mais simples, exceto para as situações indicadas 
abaixo:Controles, Entrada: Se o conteúdo não textual for um controle ou 
aceitar a entrada de dados por parte do usuário, então dispõe de um nome que 
descreve a sua finalidade. - Mídias com base no tempo: Se o conteúdo não 
textual corresponder a mídia baseada no tempo, então as alternativas em texto 
fornecem, no mínimo, uma identificação descritiva do conteúdo não textual.  - 
Teste: Se o conteúdo não textual for um teste ou um exercício, inválidos se 
apresentados em texto, então as alternativas em texto fornecem, no mínimo, 
uma identificação descritiva do conteúdo não textual. - Sensorial: Se a 
finalidade do conteúdo não textual for, essencialmente, criar uma experiência 
sensorial específica, então as alternativas em texto fornecem, no mínimo, uma 
identificação descritiva do conteúdo não textual. - CAPTCHA: Se a finalidade do 
conteúdo não textual for confirmar que o conteúdo está sendo acessado por 
uma pessoa e não por um computador, então são fornecidas as alternativas em 
texto que identificam e descrevem a finalidade do conteúdo não textual e são 
fornecidas as formas alternativas do CAPTCHA que utilizam modos de saída 
para diferentes tipos de percepção sensorial, para atender diferentes 
incapacidades.Decoração, Formatação, Invisível: Se o conteúdo não textual for 
meramente decorativo, for utilizado apenas para formatação visual, ou não for 

X X X 
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apresentado aos usuários, então é implementado de uma forma que pode ser 
ignorada pelas tecnologia assistivas. 

CO1.2 
As instruções fornecidas para compreender e utilizar o conteúdo não 
dependem somente das características sensoriais dos componentes, tais como 
forma, tamanho, localização visual, orientação ou som. 

X X X 

CO1.3 Os equivalentes de conteúdo dinâmico são atualizados sempre que há 
mudança nesse conteúdo 

  
    

CO2 - Mídias Baseadas no Tempo 

CO2.1 

Áudio e  Vídeo (Pré-gravado): 
Para as mídias de apenas áudio pré-gravado: É fornecida uma alternativa 
(legenda, linguagem de sinais) para mídia baseada no tempo, que apresenta 
informações equivalentes para o conteúdo composto por apenas áudio pré-
gravado. 
Para as mídias de apenas vídeo pré-gravado: É fornecida uma alternativa (faixa 
de áudio, audiodescrição, legenda) para mídia baseada no tempo, que 
apresenta informações equivalentes para o conteúdo composto por apenas 
vídeo pré-gravado. 
A exceção desta regra acontece quando a mídia de audio ou video são uma 
mídia alternativa para o texto e está claramente marcado como tal. 

X X X 

CO2.2 
São fornecidas legendas para a totalidade do áudio, ao vivo. 

X X X 

CO2.3 É fornecida uma alternativa para mídia, baseada no tempo, que apresenta 
informações equivalentes ao conteúdo composto por apenas vídeo, ao vivo.  

X X X 

CO2.4 
Quando as pausas no áudio do primeiro plano forem insuficientes para permitir 
que as audiodescrições  transmitam o sentido do vídeo, é fornecida uma 
audiodescrição extendida para a totalidade do vídeo pré-gravado. 

X X X 
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 CO3 - Facilidade de Audição e Visualização dos Conteúdos 

CO3.1 A cor não é utilizada como o único meio visual de transmitir informações, 
indicar uma ação, pedir uma resposta ou distinguir um elemento visual.  

X X X 

CO3.2 

A apresentação visual de texto e imagens de texto tem uma relação de 
contraste de, no mínimo, 4.5:1, exceto para o seguinte:  - Texto Ampliado: 
Texto ampliado e as imagens compostas por texto ampliado têm uma relação 
de contraste de, no mínimo, 3:1; - Texto em plano Secundário: O texto ou 
imagens de texto que fazem parte de um componente de interface de usuario  
inativo, que são meramente decorativos, que não estão visíveis para ninguém, 
ou que são parte de uma imagem que inclui outro conteúdo visual significativo, 
não têm requisito de contraste. - Logótipos: O texto que faz parte de um 
logótipo ou marca comercial não tem requisito de contraste. 

X X X 

CO3.3 Exceto para legendas e imagens de texto, o texto pode ser redimensionado 
sem tecnologia assistiva até 200%, sem perder conteúdo ou funcionalidade.  

X X X 

CO3.4 

Para conteúdo composto por apenas áudio| pré-gravado que (1) contenha, 
essencialmente, fala em primeiro plano, (2) não seja um CAPTCHA de áudio ou 
logótipo de áudio, e (3) não seja vocalização com o objetivo de ser, 
essencialmente, expressão musical, tal como cantar ou fazer batidas, no 
mínimo, uma das seguintes afirmações é verdadeira: 
 - Sem Música de Fundo: O áudio não contém sons de fundo. 
 - Desligar: Os sons de fundo podem ser desligados. 
 - 20 dB: Os sons de fundo têm, no mínimo, 20 decibéis a menos do que o 
conteúdo da voz em primeiro plano, com a excepção de sons ocasionais que 
duram apenas um ou dois segundos. 

X X X 

CO3.5 As imagens de texto só são utilizadas por questões meramente decorativas ou 
quando uma determinada apresentação de texto é essencial para a informação 
que está sendo transmitida.  

X X X 
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CO4 - Conteúdo Legível e Compreensível 

CO4.1 
A Linguagem humana, pré-definida, de cada página Web é determinada de 
forma programática.  

X X X 

CO4.2 

A linguagem humana de cada passagem ou frase do conteúdo, que difere da 
linguagem da página, é determinada de forma programática, exceto para 
nomes próprios, termos técnicos e palavras ou frases que se tornaram parte do 
vernáculo do texto imediatamente circundante. 

X X X 

CO4.3 
Uma linguagem clara e simples, adequada ao conteúdo da página, é utilizada. 

X X X 

CO4.4 
Está disponível um mecanismo para identificar definições específicas de 
palavras ou expressões utilizadas de uma forma restrita e incomum, incluindo 
expressões idiomáticas e jargões.  

      

CO4.5 
Está disponível um mecanismo para identificar a forma completa ou o 
significado das abreviaturas.  

      

CO4.6 
Está disponível um mecanismo para identificar a pronúncia específica de 
palavras, em que o significado das mesmas, em contexto, seja ambíguo. 

      

CO4.7 
A finalidade de cada link é determinada, a partir apenas do texto do link ou 
juntamente com seu respectivo contexto. 

X X X 

CO4.8 
Os cabeçalhos e as etiquetas descrevem o tópico ou a finalidade, identificando 
a hieraquia definida. 

X X X 

CO4.9 
Os cabeçalhos da sessão são utilizados para organizar o conteúdo.  

X X X 

CO4.10 
As tabelas possuem resumos que descrevem suas finalidades. 

      

CO4.11 
 Em tabelas de dados com dois ou mais níveis lógicos de cabeçalhos, sejam de 
linha ou de coluna, são utilizadas marcações para associar as células de dados 
às células de cabeçalho.  
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CO4.12 
A finalidade das seções da tela (frames, cabeçalhos, divisões, etc) está descrita, 
bem como o modo como eles se relacionam entre si, se isso não  
for óbvio a partir unicamente dos títulos.  

X X X 

CO4.13 Metadados para acrescentar informações semânticas à páginas são fornecidos, 
se necessário. 

      

CO4.14 
O texto é complementado com apresentações gráficas ou sonoras, sempre que 
elas facilitem a compreensão da página. 
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          Questões relacionadas a EAD  

1. Como funciona, atualmente, o processo de alfabetização de deficientes 
visuais?  

2. Você já acessou algum ambiente para EAD? Em caso positivo, como foi a 
interação?  

3. Como você acessou os cursos em que estava matriculado?  
4. Como era a interação do professor com os alunos?  
5. Por qual meio, você tirava as suas dúvidas?  
6. Como era distribuído o material?  
7. Como era feita a prova?  
8. Quais dificuldades você enfrentou?  

 
            Experiência em ambientes gerais  

9. Quais as ferramentas/portais da internet que você utiliza com mais 
frequência?  

10. Quais das ferramentas/portais, acima citados, você considera acessíveis?  
11. Ao navegar na web, acessando sites, quais são os recursos que mais lhe 

atrapalham ou dificultam na obtenção de informações?  
12. Relate episódios onde você enfrentou dificuldades no acesso às 

informações.  
13. Como é a sua interação com fóruns, chats e emails?  
14. Você poderia descrever como seria, na sua imaginação, uma ferramenta 

web considerada ideal, ou seja, perfeita que pudesse resolver todos seus 
problemas de acessibilidade?  

            EAD –  Expectativas do Usuário/Prática  

15. O que você espera de uma ferramenta de educação à distância?  
16. Dentro dos padrões de acessibilidade para web, quais você acha que 

melhor se adéqua a uma ferramenta de EAD?  
17. Como é a sua interação com documentos em diversos formatos de 

arquivos? Exemplo:. ppt ou .pdf  
18. Qual o formato das aulas que você espera de uma ferramenta de ensino à 

distância? Exemplo: Um vídeo da aula com a voz do professor, uma 
apresentação ou aulas online?  

19. Descreva como você prefere interagir com o professor, caso tenha algum 
questionamento. Exemplo: chat online , participar de um fórum.  

20. Qual é o leitor de tela que você usa?  
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Apêndice C - Entrevista com Usuários 
 

A entrevista foi organizada em categorias, número do entrevistado (Tabela 3) e os 
respectivos trechos transcritos. 

a. Acessos web mais frequentes: 

1. Sites comerciais; 
2. Sites de jornais; 
3. Pesquisa Google;  
4. Webmail. 

[E1] “... comerciais (lojas de vendas), informativos (Jornais, sites de 
notícias), pesquisas (Google)”. 
[E2] “Na parte externa à empresa utilizo o Google, o LABS, um site do 
Google que é um voltado para o deficiente visual  
http://labs.google.com/accessible/” 
[E3] “Tem o portal da rede SACI. Que eu acho bem acessível”. 
[E4] “... eu acessei o site da CDTC, portal de treinamento e capacitação 
ligado ao governo federal”. 
[E6] “Eu tenho acessado algumas, mas as que acesso com maior 
freqüência é o Google mesmo para realizar minhas pesquisas, o jornal 
eletrônico El País, porque fiz um curso de espanhol, e o portal do UOL 
que tem bastante coisa”. 

b. Sugestões de Acessibilidade: 

1. Não repetição do “Menu Principal” na navegação; 

[E1] “O que mais me incomoda é o retorno do Menu Principal localizado à 
esquerda da tela inicial, toda vez que abre uma página”. 

2. Descrever o formato da página; 
3. Ter uma página estruturada, seguindo os padrões de 

usabilidade/acessibilidade da WAI; 
4. Nomear os componentes da tela para que possam ser identificados; 
5. Estruturar a página por frames, cabeçalhos e tabelas, visto que a 

ferramenta assistiva tem recurso para navegar pelos componentes, 
facilitando o seu acesso; 

 [E3] “E também a estrutura das páginas web, que não seguem um 
padrão. De maneira que você começa a ler um texto, e devido à estrutura 
da página, a leitura do texto acaba sendo misturada com a leitura de outro 
texto que está na mesma página”. 
[E4] “... possa fazer a estruturação por frames, pode ser feito por texto de 
cabeçalho (header) também. Isso facilita a navegação, porque os leitores 
de tela fornecem recursos para ”pular” de um frame para outro, para 
“pular” de uma tabela para a próxima tabela. Quando não se tem nenhum 
tipo de indicativo (de estruturação), se você não estiver exatamente dentro 
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da parte que você quer, você terá que navegar a pagina inteira, até chegar 
no ponto que procura”. 
[E6] “Nestes anos de trabalho, eu não encontrei ainda uma ferramenta 
ideal, nem sei se teremos isso a curto ou médio prazo. Mas o interessante 
seria que pudéssemos chegar mais facilmente no ponto em que 
desejamos, percorrer pela página inteira”. 

6. Localizador rápido, para ir direto ao conteúdo; 

[E1] “Deve-se criar caminhos/alternativas/soluções diferentes para 
pessoas diferentes, chegando objetivamente no que interessa, o 
conteúdo. Só isso facilitaria muitíssimo a criação de sites com 
acessibilidade”, “Quantas vezes você abre um Menu e ao clicar num item, 
o site te leva para algo totalmente diferente daquilo que você estava 
procurando, até mesmo lhe enganando”, “Eu gostaria de abrir esse item e 
ir direto ao seu conteúdo e, no final da página, ter somente link para voltar 
para tela anterior”. 
[E2] “As disposições dos links, às vezes, para a gente chegar no 
conteúdo, demora, se bem que alguns sites tem o “ALT C” para ir direto 
ao conteúdo.” 

7. Não utilizar pop-ups; 

[E4] “... o pop-up no meu navegador estava bloqueado. Então, são 
dificuldades que a gente supera com a maturidade. O uso de pop-up não 
ajuda, sendo inclusive não recomendado para acessibilidade”. 

8. Não utilizar CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell 
Computers and Humans Apart); 

[E1] “... pede para o usuário digitar as letras da imagem exibida 
(CAPTCHA) quando ele erra uma senha ou por questões de segurança 
mesmo. Isso é um atentado à acessibilidade para um deficiente visual, ele 
simplesmente fica impedido de acessar aquele site”. 
[E4] “..o uso de CAPTCHA é infame” 

9. Inserir descritivo textual nos componentes não textuais; 
10. Não utilizar documentos PDF scanneados; 
11. Considerar a audio-descrição nos vídeos que forem disponibilizados 

como conteúdo; 

[E3] “Um vídeo é bom, associado a um texto. Falta de equivalentes para 
imagens”, “Por exemplo, se for o caso de ler textos, que estes sejam 
objetivos, sem muitas figuras, e caso existam que sejam descritas...”, 
“...também no caso de vídeos, termos uma forma direta de acessar os 
vídeos e que sejam audio-descritos”. 
 

12.  O conteúdo deve ser objetivo; 
13. Utilizar mais textos nos conteúdos, ou imagens com descrição; 



146 

 

Amadeus    

 

[E1] “Se formos pensar, na essência, para que serve a web, um site, 
portal, etc. é para que tenha conteúdo, informação, que você encontre as 
coisas que realmente você precisa”. 
[E3] “Por exemplo, se for o caso de ler textos, que estes sejam objetivos, 
sem  muitas figuras, e caso existam que sejam descritas”. 

14. Não inserir indicações de cor e desenhos; 

[E3] “Por exemplo, você diz assim: "Aqueles grifados em tal cor". Para ver 
isso, alguns softwares até identificam as cores. Mas temos que parar para 
identificar a cor”. 
[E6] “E também a utilização de cores é outra coisa que nos atrapalha 
muito, porque alguns sites utilizam cores para se identificar determinados 
ponto dentro dele, mas pra nós isso atrapalha. O que para as outras 
pessoas ajuda para nós dificulta a identificação dos elementos”. 

15. Ter uma forma direta de acessar os vídeos; 
16. Quando o material for gravado (leitura de texto, vídeo), disponibilizar 

um gerenciador integrado à ferramenta, que seja possível parar, 
avançar e voltar; 

[E4] “quando tiver uma voz gravada nos materiais, tem que dar a 
possibilidade de mandar ele parar. Ter controle sobre o áudio”.  

17. Os testes devem ter opções de múltipla escolha simples. Não deve 
haver associações entre duplas colunas 

[E3] “... eu desisti de fazer porque ele tinha umas alternativas de escolha 
muito complicadas. Associar um lado com outro, uma coluna com a outra. 
Associar a da direita com a esquerda. Ai eu abandonei ...”. 

18. Deixar clara a mudança do contexto da navegação; 
19. Informar quando a página é atualizada/modificada; 
20. Colocar o foco na funcionalidade selecionada;  

[E3] “... em portais de notícias, que possuem várias manchetes na mesma 
página, você começa a ler uma notícia, quando vê já está no meio de 
outra notícia que não tem nada a ver com a anterior. Você começa a ler: 
„Hoje o presidente esteve na cidade... e em seguida já vem o texto... a 
previsão do tempo é de sol e calor‟”. 

21. Descrever o link que está sendo acessado 

[E1] ”É importante, para quem não vê, que haja uma descrição do link que 
está sendo acessado. O flash diz que aquele link não tem nome e apenas 
atribui a esse link um número, ficando o deficiente visual sem saber do 
que se trata. Idem para as imagens sem descrições”. 
[E2] ”Alguma coisa que também me atrapalha bastante é quando tem um 
“flash”, às veze,s não dá pra gente utilizar direito o site.” 
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c. Sites considerados com boa acessibilidade 

1. http://saci.org.br/ 
2. http://lerparaver.com/ 
3. http://pt.wikipedia.org/ 
4. http://www.elpais.com/global/ 
5. http://www.uol.com.br/ 
6. http://labs.google.com/accessible/ 

[E1] “UOL porque ao selecionar um determinado item do Menu Principal, a 
próxima página não repete todo esse Menu”. 
[E3] “Tem o portal da rede SACI. Que eu acho bem acessível. O Google 
também é acessível, fácil de navegar. Porém o da rede SACI, tem uma 
preocupação especial com a acessibilidade. Sobre os sites de notícias, 
algumas manchetes são acessíveis, outras não”. 

d. Ambientes utilizados 

1. Sistema Operacional Windows 
2. Navegador Internet Explorer 

[E1] “Os produtos da Microsoft já saem de fábrica com as DLLs 
preparadas para receberem os leitores de tela. Então o Internet Explorer, 
com o Sistema Windows, é mais acessível, pois eles já vêm completo com 
todas as DLLs (drivers ) das placas de vídeo necessárias aos leitores de 
tela” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saci.org.br/
http://lerparaver.com/
http://pt.wikipedia.org/
http://www.elpais.com/global/
http://www.uol.com.br/
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Apêndice D - Documento de Requisitos 
 
 
 
 

Projeto Amadeus 
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Responsável: Virgínia Carvalho Chalegre 
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1. TÓPICO 

 

1.1 Introdução 

 
Este documento visa estabelecer um entendimento comum ,entre os 

envolvidos no projeto, a respeito das funcionalidades a serem contempladas no 

ambiente, porém sem determinar como as mesmas serão implementadas. 

1.2 Visão Geral Deste Documento 

 
Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso 

deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas 

no texto. As demais seções apresentam a especificação do sistema e estão 

organizadas como descrito abaixo. 

 Seção 2 – Visão geral do sistema: descreve o produto final resultante deste 

processo de desenvolvimento. 

 Seção  3 – Atores: descrição dos atores envolvidos no sistema. 

 Seção 4 - Requisitos funcionais: lista os requisitos funcionais do sistema, 

especificando seus objetivos e prioridades. 

 Seção 5 – Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não 

funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, 

desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de 

hardware e software. 
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2. VISÃO GERAL DO SISTEMA 

 

2.1 Descrição do ambiente 

 

O Amadeus é um ambiente virtual de aprendizagem, baseado na integração 

de mídias digitais diversas, que visam aproveitar as propriedades do ponto de vista 

da aprendizagem. O objetivo central do Amadeus é fornecer o melhor ambiente para 

educação, fora da sala de aula, incluindo neste ponto, a modalidade de Educação à 

Distância. 

2.2 Objetivos do documento 

 
O presente projeto tem por objetivo geral integrar no Amadeus requisitos que 

não foram identificados nas pesquisas do grupo CCTE, mas que são 

funcionalidades recorrentes nos competidores e familiares dos usuários de LMS. 
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3. ATORES 

 

Os perfis que utilizam o sistema podem ser vistos na tabela abaixo. 

 

Ator Descrição 

Aluno Usuário com cadastro no sistema e apto para ingressar em cursos 

oferecidos. Esse é o perfil padrão após o primeiro cadastramento. 

É o papel de todo usuário que se cadastre no sistema. A partir 

deste papel, o aluno pode solicitar a inclusão de outros papéis a 

seu usuário, como Professor ou Monitor de um curso.  

Professor Usuário do ambiente, apto a criar cursos, bem como nomear 

monitores para os mesmos.  

Administrador Usuário do ambiente com direitos de realização de qualquer ação, 

como exclusão de usuários, nomeação de professores, dentre 

outras.  
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4. REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

Estes requisitos são relacionados ao funcionamento básico do Amadeus. 

Todas as telas do sistema possuem o logotipo do Amadeus, com sua respectiva 

descrição textual e uma barra de acessibilidade, com botões para descrever a 

estrutura da tela em destaque, controlar o contraste do background com a cor da 

letra e controlar o tamanho da fonte. A ordem de tabulação de todas as telas está 

estruturada, de acordo com o que pode ser visualizado. 

 

[RF001] Fazer Login no Sistema 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 
Será possível fazer uma autenticação no Amadeus, através do  login 

e senha do usuário. A tela do login, deverá conter : 

 Campos: Usuário e Senha com suas respectivas labels, posicionadas 

antes da caixa de texto; 

 Os botões Entrar e Google, devidamente nomeados; 

 Os links “Esqueceu a Senha” e “Nova Conta”. 

 

[RF002] Exibir Cursos 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 
O sistema deverá exibir os cursos disponíveis para o usuário logado. Assim 

que o usuário selecionar o curso, ele exibe a tela Detalhes do Curso (RF003).  A tela 

Exibir Cursos deverá conter: 

 Campo de busca, com  a label  posicionada antes da caixa de texto, e o 

botão buscar, após a caixa de texto; 

 Os cursos listados e organizados por frames, devidamente identificados, 

categorizados por: Cursos Disponíveis, Cursos em Andamento, Cursos 

Finalizados.  Ao lado dos Cursos Disponíveis, há um botão “Inscrição”, 

para que o usuário possa se matricular. 
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[RF003] Dados do Curso 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 
O sistema deverá exibir os detalhes do curso selecionado, no Requisito 

Exibir Cursos (RF002). 

A tela Dados do Curso deverá conter : 

 Campo de busca, com  a label  posicionada antes da caixa de texto, e o 

botão buscar, após a caixa de texto; 

 Um menu lateral com os módulos do curso (estruturados por submenus) e 

com as funcionalidades relativas ao curso; 

 O conteúdo do módulo selecionado (RF004); 

 Uma barra de navegação, exibindo onde o usuário se encontra. 

 

[RF004] Detalhes do Módulo 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 
O sistema deverá exibir os detalhes do módulo selecionado no Requisito 

Dados do Curso (RF003). 

A tela Detalhes do Módulo deverá conter : 

 Campo de busca, com  a label  posicionada antes da caixa de texto, e o 

botão buscar, após a caixa de texto; 

 Um menu lateral com o curso, ao qual ele pertence, e os outros módulos 

(estruturados por submenus), caso o curso possua mais de um módulo; 

 A barra de navegação, indicando onde o usuário se encontra; 

 Nome do Curso; 

 Nome do módulo; 

 Aulas, com os seus respectivos conteúdos (exibidos em botões, 

devidamente, identificados) em formatos pré-definidos.  Cada aula pode 

conter matérias em .avi (RF005), .pdf e .ppt 

 Avaliação, disposta em formato de link, que exibe o formato de avaliação 

relativo ao módulo selecionado (vide RF006) 



155 

 

Amadeus    

 

4.1  

[RF005] Exibir Vídeo 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 
O sistema deverá exibir os vídeos, correspondentes aos módulos selecionados 

no Requisito Detalhes do Módulo (RF004).  A tela de exibição do vídeo deverá 

conter : 

 Campo de busca, com  a label  posicionada antes da caixa de texto, e o 

botão buscar, após a caixa de texto; 

 Um menu lateral com o curso, ao qual o módulo selecionado pertence, e 

os outros módulos (estruturados por submenus), caso o curso possua 

mais de um módulo; 

 A barra de navegação, indicando onde o usuário se encontra; 

 Nome do Curso; 

 Nome do módulo; 

 Aula selecionada, com os seus respectivos conteúdos (exibidos em 

botões, devidamente, identificados) em formatos pré-definidos.   

 Player do Vídeo, com, respectivamente:  o tempo máximo do filme, 
os botões retroceder, play/pause, avançar e volume (com botões 
para aumentar e diminuir, devidamente identificados). 

 

[RF006] Exibir Avaliação 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 
O sistema deverá exibir as avaliações, correspondentes aos módulos 

selecionados no Requisito Detalhes do Módulo (RF004).  A tela de exibição da 

avaliação, deverá conter : 

 Campo de busca, com  a label  posicionada antes da caixa de texto, e o 

botão buscar, após a caixa de texto; 

 Um menu lateral com o curso, ao qual o módulo selecionado pertence, e 

os outros módulos (estruturados por submenus), caso o curso possua 

mais de um módulo; 

 A barra de navegação, indicando onde o usuário se encontra; 
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 Nome do Curso; 

 Nome do módulo; 

 Perguntas, definidas para avaliar o módulo selecionado, e campos das 

respectivas respostas.  

o Se uma pergunta for subjetiva, é necessário exibir um campo texto, 

logo abaixo da questão, para que o usuário possa identificá-lo 

rapidamente e responder.  

o Se uma pergunta for objetiva, é necessário exibir um campo com 

única/múltipla escolha, logo abaixo da questão, para que o usuário 

possa identifica-lo rapidamente e responder. 

 Botão Finalizar Avaliação. 
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5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

 

 [RNF001] Acessibilidade 

. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 
O sistema deverá prover acesso a pessoas com e sem deficiência visual. O 

requisito não funcional de acessibilidade deve ser baseado no Guia de Teste de 

Acessibilidade. 

 

[RNF002] Usabilidade 

. 

Prioridade:  Essencial  Importante  Desejável 

 
O sistema deve garantir que o usuário possa identificar, com facilidade, as 

operações que deseja realizar. Deve também, prover facilidade de aprendizagem 

para a utilização dos recursos da interface, garantindo a realização de tarefas, de 

forma a otimizar o acesso às funcionalidades. 

 
 
. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Virgínia/Capítulos%20-%20últimas%20versões/Guia%20de%20Teste%20de%20Acessibilidade.xlsx
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Virgínia/Capítulos%20-%20últimas%20versões/Guia%20de%20Teste%20de%20Acessibilidade.xlsx
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Apêndice E – Plano de Testes 
 

 
 
 
 

Plano de Testes 
 
 

Metodologia de Teste de Acessibilidade 

Cliente: Amadeus 

 
 

 
 

 
 

Responsável: Virgínia Carvalho Chalegre 
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1. Introdução 

 

1.1 Propósito 

Este documento tem como objetivo descrever, em alto nível, o escopo, a 

estratégia, recursos e marcos das atividades de testes de acessibilidade do projeto 

Amadeus. 

 

1.2 Público Alvo 

Esse documento se destina aos Profissionais de Testes, Gerentes de Projeto, 

Equipe de Desenvolvimento e ao Cliente. 

 

1.3 Evolução do Plano de Testes 

Esse documento deve será atualizado de acordo com mudanças do projeto. Os 

gatilhos para que esse documento seja revisado são: 

 Alterações no escopo do teste; 

 Alterações no guia de teste de acessibilidade; 

 Alterações na estratégia de teste; 

 Alteração nos requisitos do projeto. 

2. Escopo 

O escopo da execução dos testes deve atender ao guia de testes de 

acessibilidade (Guia de Teste de Acessibilidade.xls).  Esta subseção lista os Critérios 

Relevantes para a execução dos testes (Tabela 7), os Requisitos Funcionais ou do 

Produto ( 

 

Tabela 8), os Requisitos Não Funcionais ( 

Tabela 9) e o Escopo não Contemplado ( 

Tabela 10). 
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2.1 Critérios Relevantes 

 

A Tabela 7 lista os aspectos de qualidade que deverão ser observados durante 

a realização dos testes. 

 

 
Tabela 7 - Critérios Relevantes para o Escopo de Testes 
 

Critério Justificativa 

Acessibilidade Garantir que a aplicação possa ser utilizada por pessoas 
com e sem deficiência. 

Usabilidade Garantir a facilidade de aprendizagem para a 
utilização dos recursos da interface. 

Eficiência Garantir a realização de tarefas, de forma a otimizar 
os recursos utilizados. 

Satisfação Garantir que a aplicação atenda às necessidades 
do usuário. 

Facilidade para encontrar os 
objetos 

Garantir que o usuário possa identificar, com 
facilidade, as operações que deseja realizar na 
aplicação. 

 
 

2.2 Requisitos Funcionais ou do Produto 

 
 

Tabela 8 - Requisitos Funcionais / do Produto x Tipos de Teste 
 

Requisito Tipos de Teste Prioridade 

[RF001] Fazer Login no 
Sistema; 

Funcional, Acessibilidade 
e Usabilidade 

Essencial 

[RF002] Exibir Cursos Funcional, Acessibilidade 
e Usabilidade 

Essencial 

[RF003] Dados do Curso Funcional, Acessibilidade 
e Usabilidade 

Essencial 

[RF004] Detalhes do 
Módulo 

Funcional, Acessibilidade 
e Usabilidade 

Essencial 

[RF005] Exibir Vídeo Funcional, Acessibilidade 
e Usabilidade 

Essencial 

[RF006] Exibir Avaliação Funcional, Acessibilidade 
e Usabilidade 

Essencial 
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2.3 Requisitos Não Funcionais 

 

Tabela 9 - Requisitos Não Funcionais x Tipos de Teste 
 

Requisito Tipo de Testes Prioridade 

Acessibilidade Acessibilidade Essencial 

Usabilidade Usabilidade Essencial 

 

2.4 Escopo Não Contemplado 

 

A  

Tabela 10 lista os requisitos (funcionais, do produto ou não-funcionais), fluxos de 

requisitos do produto e / ou premissas / restrições do sistema que não serão testados, 

bem como a justificativa para cada um deles.  

 
Tabela 10 - Escopo Negativo 
 

Item Justificativa 

Requisitos não descritos no Documento 
de Requisitos 

Inicialmente serão implementados apenas, 
alguns módulos acessíveis. 

 

3. ESTRATÉGIA DE TESTES 

 

Esta seção apresenta a definição da Estratégia de Testes a ser utilizada no 

projeto. A  

Tabela 11 lista os Ciclos de Teste que deverão ser executados. Cada Ciclo é 

definido pelo Estágio de Teste, a Abordagem a ser utilizada neste estágio, os tipos de 

teste, a quantidade prevista de ciclos, até se atenda aos critérios de conclusão e êxito 

(ver seção 4.3) e o Escopo de Teste (requisitos funcionais e não funcionais). 

  
 

Tabela 11 - Estratégia de Testes 
 

ID Estágio Abordagem Tipos Quantidade 
prevista de 

Escopo de 
Teste 
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ciclos 

1 Teste de 
Sistema e 
Teste de 
Aceitação 

Caixa Preta Funcional, 
Usabilidade e 
Acessibilidade 

2 RF001, 
RF002, 
RF003, 
RF004, 
RF005, 
RF006, 
RNF001 

4. CRITÉRIOS 

 

Esta seção lista os critérios de entrada, critérios de bloqueio / suspensão e 

critérios de conclusão e êxito para cada um dos ciclos definidos na seção anterior,  

Tabela 11. 

 

4.1 Critério de Entrada 

 

Os critérios listados abaixo definem o estado em que o sistema deve estar para 

que cada Ciclo de Teste seja iniciado.  

 Para iniciar o Ciclo 1, os requisitos descritos devem ter sido implementados. 

 Para iniciar o Ciclo 2, os defeitos críticos encontrados no primeiro ciclo devem 

ter sido corrigidos. 

 

4.2 Critério de Bloqueio / Suspensão 

 

Os critérios listados abaixo são responsáveis pelo bloqueio ou suspensão do 

Ciclo de Teste. Caso algum desses critérios seja atendido, os Ciclos não poderão ser 

executados ou concluídos. 

 Caso os requisitos de acessibilidade não tenham sido implementados; 

 Caso ocorra um erro crítico, que impeça a continuação dos demais testes. 

4.3 Critério de Conclusão e Êxito 

O seguinte critério deverá ser atendido para a conclusão e êxito do Ciclo de Teste: 

 O Ciclo 2 será concluído após a execução de 100% dos testes, e terá êxito se 

95% dos testes passarem, sem que nos 5% restantes, haja um erro crítico. 
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5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Nesta seção serão listados os recursos humanos, de hardware e de software 

necessários para a execução dos testes. 

5.1 Recursos de Hardware 

 Servidor do Amadeus – CIn/UFPE; 

 Computador com conexão à internet. 

5.2 Recursos de Software 

 Internet Explorer - versão 8.0 ou superior; 

 Mozilla Firefox - versão 4.0.1 ou superior;  

 Leitor de Tela Jaws – versão 11. 

 

5.3 Recursos Humanos 

 

A  

Tabela 12, apresenta os nomes das pessoas que exercerão os papéis nas 

atividades de Teste. 

 
Tabela 12 - Recursos Humanos 
 

Recursos Humanos 

Perfil Papel Responsável 

Engenheiro de Testes  Usuário Virgínia Chalegre 

Projetista dos testes de 
Acessibilidade 

Avaliador14 Virgínia Chalegre 

Usuário com deficiência visual 
total 

Usuário Lúcio Moreira 

Usuário com deficiência visual 
total 

Usuário Edmilson Ferreira 

Usuário com deficiência 
auditiva 

Usuário Marcelo Amorim 

                                                 
14

 O papel Avaliador é acompanhar os testes executados pelo usuário. É responsável pelas seguintes 
atividades: 

 Definição das tarefas que serão executadas pelo usuário; 

 Registro de tempo gasto na execução dos testes; 

 Observação e anotação dos acontecimentos relevantes, durante a execução dos testes; 

 Coleta de feedback do usuário, após a finalização do teste. 
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Usuário sem deficiência  Usuário Marcelo Melo 

Usuário sem deficiência Usuário Paulo Peres 

Usuário com deficiência visual 
total 

Usuário Manuel Aguiar 

Usuário com deficiência visual 
total 

Usuário Milton Carvalho 

Usuário com deficiência visual 
total 

Usuário  Carlos Flávio 

   

6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

As atividades de testes com suas respectivas datas de entrega serão detalhadas na  

Tabela 13: 
 

 

Tabela 13 - Cronograma de Testes 
 

Atividade Data Inicial Data Final 

Planejamento de Testes 26/05/2011 28/05/2011 

Projeto de Testes 28/05/2011 31/05/2011 

Execução dos Testes – Ciclo 1 12/06/2011 13/06/2011 

Análise de Resultados 13/06/2011 14/06/2011 

Execução dos Testes – Ciclo 2 16/06/2011 18/06/2011 

Análise de Resultados 18/06/2011 19/06/2011 
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Apêndice F - Projeto de Testes 
 

 
 
 
 
 

Projeto de Testes 
 
 

Metodologia de Teste de Acessibilidade 

Cliente: Amadeus 

 
 

 
 

 
 

Responsável: Virgínia Carvalho Chalegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórico de Alterações 

 

Data Versão Descrição Autor 

28/05/20
11 

1.0-D1 Criação do Projeto de Testes Virgínia Chalegre 

03/06/20
11 

1.0 Revisão e Ajustes do Projeto de 
Testes 

Virgínia Chalegre 
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1.  Introdução 

 

1.1 Propósito 

 

Este documento é usado para definir os casos de teste do projeto Amadeus, 

referentes aos requisitos funcionais e não-funcionais, selecionados no Plano de Testes. 

1.2 Público Alvo 

 

Este documento se destina principalmente aos responsáveis pela execução dos 

casos de teste do projeto. 

2. REQUISITOS CONTEMPLADOS 

 
Esta seção lista os requisitos do sistema cobertos nos casos de teste.  
 

2.1 Requisitos Funcionais  

 

Identificador do 
Requisito 

Nome do Requisito 

[RF001] Fazer Login no Sistema 

[RF002] Exibir Cursos 

[RF003] Dados do Curso 

[RF004] Detalhes do Módulo 

[RF005] Exibir Vídeo 

[RF006] Exibir Avaliação 

 
2.2 Requisitos Não Funcionais 
 

Identificador do 
Requisito 

Nome do Requisito 

[RNF001] Acessibilidade 

[RNF002] Usabilidade 

3.  Casos de Teste Funcionais 

 
Esta seção descreve os casos de teste que cobrem os requisitos funcionais do 

sistema. Todos os casos de testes devem ser executados sem o mouse, já que o 

propósito deste projeto é verificar a acessibilidade do produto. 
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3.1 RF001 - Fazer Login no Sistema 

3.1.1 CT001-001 

 

Tipo de Teste: 
Funcional/Acessibilidade/Usabilidade 

Tipo de Execução: 
Manual 

Objetivo: 

Verificar o posicionamento e a ordem de tabulação dos elementos na tela de Login 

Pré-Condições: 

 Acesso ao sistema Amadeus 

Procedimento Resultado Esperado 

1.Verifique se, na tela do login, 
contém: 

 Campos: Usuário e Senha com 
suas respectivas labels, 
posicionadas à esquerda da 
caixa de texto e identificadas 
como campo obrigatório; 

 Os botões Entrar e Google, 
devidamente nomeados; 

 Os links “Esqueceu a Senha” e 
“Nova Conta” 

1.Os campos deverão aparecer na ordem 
que estão descritos, no procedimento, e 
ser  reconhecidos através do leitor de tela 
(como a identificação das áreas Inicial e 
Login, por exemplo). 

2.Acesse todos os componentes da 
tela, verificando sua ordem de 
tabulação. 

2.Os componentes devem estar 
ordenados, de acordo com a posição que 
eles aparecem na tela. O foco do 
componente selecionado deve estar 
visível.  

3.1.2 CT001-002 

 

Tipo de Teste: 
Funcional/Acessibilidade/Usabilidade 

Tipo de Execução: 
Manual 

Objetivo: 

Verificar se a função de Login do sistema está funcionando corretamente 

Pré-Condições: 

 Possuir um login/senha de acesso ao sistema Amadeus 

Procedimento Resultado Esperado 

1.Conecte-se ao sistema com o login e 
senha do usuário. 

1.O sistema deve exibir os cursos que 
estão disponíveis para o usuário.  

3.2 RF002 - Exibir Cursos 

 

3.2.1 CT002-001 
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Tipo de Teste: 
Funcional/Acessibilidade/Usabilidade 

Tipo de Execução: 
Manual 

Objetivo: 

Verificar o posicionamento e a ordem de tabulação dos elementos na tela de Cursos 

Pré-Condições: 

 Acesso de aluno ao sistema Amadeus 

 Estar na tela Cursos 

Procedimento Resultado Esperado 

 
1. Verifique se, na tela de Cursos, 

contém: 

 Campo de busca, com  a label  
posicionada antes da caixa de texto, 
e o botão buscar, após a caixa de 
texto; 

 Os cursos listados e organizados por 
áreas, devidamente identificadas, 
categorizadas por: Cursos 
Disponíveis, Cursos em Andamento, 
Cursos Finalizados.  Ao lado dos 
Cursos Disponíveis, há um botão 
“Inscrição”, para que o usuário possa 
se matricular. 

 
1. Os campos deverão aparecer na ordem 

que estão descritos, no procedimento, e 
ser  reconhecidos através do leitor de 
tela (como a identificação das áreas dos 
cursos, por exemplo). 

 
2. Acesse todos os componentes da tela, 
verificando sua ordem de tabulação. 

2. Os componentes devem estar                                                 
ordenados, de acordo com a posição 
que                                                   
eles aparecem na tela. O foco do 
componente selecionado deve estar 
visível.  

 

3.2.2 CT002-002 

 

Tipo de Teste: 
Funcional/Acessibilidade/Usabilidade 

Tipo de Execução: 
Manual 

Objetivo: 

Informar o destino de cada link dos cursos listados 

Pré-Condições: 

 Acesso de aluno ao sistema Amadeus 

 Estar na tela Cursos 

Procedimento Resultado Esperado 
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1.Dentro da área Cursos em Andamento, 

selecione o link Interface Humano 
Computador 

 

 
1.O sistema vai informar que o destino do 

link selecionado é a tela de dados do 
curso Interface Humano Computador, 
com seus respectivos módulos, aulas, 
participantes, chat e fórum.   

 
 

 
2.Dentro da área Cursos Disponíveis, 

selecione o link Sistemas Distribuídos. 
 

 
2.O sistema vai informar que o destino do 

link selecionado é a tela de dados do 
curso Sistemas Distribuídos e que, para 
se inscrever, é preciso selecionar o 
botão ao lado “Inscrição”. 

 

 
3.Dentro da área Cursos Finalizados, 

selecione o link Empreendedorismo. 

 
3.O sistema vai informar que o destino do 

link selecionado é a tela de resumo do 
curso Empreendedorismo, com as 
avaliações do aluno. 

 

 

3.3 RF003 - Dados do Curso 

 

3.3.1 CT003-001 

 

Tipo de Teste: 
Funcional/Acessibilidade/Usabilidade 

Tipo de Execução: 
Manual 

Objetivo: 

Verificar o posicionamento e a ordem de tabulação dos elementos na tela do Curso 
selecionado 

Pré-Condições: 

 Acesso de aluno ao sistema Amadeus 

 Estar na tela Cursos 

Procedimento Resultado Esperado 

 
1. Dentro da área Cursos em 
Andamento, acesse o curso Interface 
Humano Computador. 
 

 
1.A tela de detalhes do curso é exibida, 

com o foco no conteúdo principal. 

 
2. Verifique se, na tela do curso 
selecionado, contém: 

 Campo de busca, com a label  
posicionada antes da caixa de texto, 
e o botão buscar, após a caixa de 
texto; 

2.(a) Os campos deverão aparecer na 
ordem que estão descritos, no 
procedimento, e ser  reconhecidos 
através do leitor de tela (como a 
identificação das áreas Inicial, Menu e 
Conteúdo Principal, por exemplo). 
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 Um menu lateral com os módulos 
do curso (estruturados por 
submenus) e com as 
funcionalidades relativas ao curso; 

 Uma barra de navegação, exibindo 
onde o usuário se encontra. 

2.(b) Uma linguagem clara e simples, 
adequada ao conteúdo da página, é 
utilizada. 

 
3. Acesse todos os componentes da 

tela, verificando sua ordem de 
tabulação. 

3. Os componentes devem estar                                                 
ordenados, de acordo com a posição que 
eles aparecem na tela. O foco do 
componente selecionado deve estar 
visível.  

 

3.3.2 CT003-002 

 

 

Tipo de Teste: 
Funcional/Acessibilidade/Usabilidade 

Tipo de Execução: 
Manual 

Objetivo: 

Verificar o funcionamento do link da Barra de Navegação 

Pré-Condições: 

 Acesso de aluno ao sistema Amadeus 

 Estar na tela do Curso Interface Humano Computador 

Procedimento Resultado Esperado 

1.Dentro do conteúdo principal do 
curso Interface Humano 
Computador, selecione o link 
Cursos, da barra de navegação. 

 

1.O sistema vai informar que o destino do 
link selecionado é voltar para a tela de 
cursos disponíveis para o usuário.   

2.Entre no link selecionado. 
 

2.O sistema vai voltar para a tela dos 
Cursos, com o foco na área: Cursos.  

3.3.3 CT003-003 

 

Tipo de Teste: 
Funcional/Acessibilidade/Usabilidade 

Tipo de Execução: 
Manual 

Objetivo: 

Verificar o funcionamento da opção Descrição da Página, na tela de Dados do Curso 

Pré-Condições: 

 Acesso de aluno ao sistema Amadeus 

 Estar na tela Dados do Curso. 

Procedimento Resultado Esperado 
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1.Acesse, na área Inicial, o botão 
descrição da página, através do 
leitor de tela. 

 

1.A estrutura da página será descrita, com 
as devidas separações dos conteúdos.  

 

3.4 RF004 - Detalhes do Módulo 

3.4.1 CT004-001 

 

Tipo de Teste: 
Funcional/Acessibilidade/Usabilidade 

Tipo de Execução: 
Manual 

Objetivo: 

Verificar o posicionamento e a ordem de tabulação dos elementos na tela do Módulo 
selecionado 

Pré-Condições: 

 Acesso de aluno ao sistema Amadeus 

 Estar na tela do Curso Interface Humano Computador 

Procedimento Resultado Esperado 

1. Acesse o Módulo 1. 
 

1.A tela com os dados do Módulo 1 é 
exibida, com o foco no conteúdo principal. 

2.Verifique se, na tela do módulo 
selecionado, contém: 

 Campo de busca, com a label  
posicionada antes da caixa de texto, e 
o botão buscar, após a caixa de texto; 

 Um menu lateral com o curso, ao qual 
ele pertence, e os outros módulos 
(estruturados por submenus); 

 A barra de navegação, indicando onde 
o usuário se encontra; 

 Nome do Curso; 

 Nome do módulo; 

 Aulas, com os seus respectivos 
conteúdos (exibidos em botões, 
devidamente, identificados) em 
formatos pré-definidos.  Cada aula 
pode conter matérias em .avi, .pdf e 
.ppt 

 Avaliação, disposta em formato de 
link, que exibe o formato de avaliação 
relativo ao módulo selecionado 

2. Os campos deverão aparecer na 
ordem que estão descritos no 
procedimento e ser  reconhecidos através 
do leitor de tela (como a identificação das 
áreas Inicial, Menu e Conteúdo Principal, 
por exemplo). 
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3. Acesse todos os componentes da 

tela, verificando sua ordem de 
tabulação. 

3. Os componentes devem estar                                                 
ordenados, de acordo com a posição que                                                   
eles aparecem na tela. O foco do 
componente selecionado deve estar 
visível.  

 

3.5 RF005 - Exibir Vídeo 

3.5.1 CT005-001  

 

Tipo de Teste: 
Funcional/Acessibilidade/Usabilidade 

Tipo de Execução: 
Manual 

Objetivo: 

Verificar o posicionamento e a ordem de tabulação dos elementos na tela de Vídeo 

Pré-Condições: 

 Acesso de aluno ao sistema Amadeus 

 Estar na tela do Módulo 1 – Curso: Interface Humano Computador 

Procedimento Resultado Esperado 

 
1. Acesse a opção Vídeo. 
 

 
1.A tela com o Player do vídeo é exibida, 
com o foco  neste componente. O vídeo 
não é iniciado automaticamente. 
 

2.Verifique se, na tela do vídeo, 
contém: 

 Campo de busca, com  a label  
posicionada antes da caixa de 
texto, e o botão buscar, após a 
caixa de texto; 

 Um menu lateral com o curso, ao 
qual o módulo selecionado 
pertence, e os outros módulos 
(estruturados por submenus);  

 A barra de navegação, indicando 
onde o usuário se encontra; 

 Nome do Curso; 

 Nome do módulo; 

 Aula selecionada, com os seus 
respectivos conteúdos (exibidos em 
botões, devidamente, identificados) 
em formatos pré-definidos.   

 Player do Vídeo, com, 
respectivamente: o tempo máximo 
do filme, os botões retroceder, 
play/pause, avançar e volume (com 
botões para aumentar e diminuir, 
devidamente identificados). 

2.Os campos deverão aparecer na ordem 
que estão descritos no procedimento e ser  
reconhecidos através do leitor de tela 
(como a identificação das áreas Inicial, 
Menu e Conteúdo Principal, por exemplo). 
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3. Acesse todos os componentes da 
tela, verificando sua ordem de 
tabulação. 

3. Os componentes devem estar                                                 
ordenados, de acordo com a posição que  
eles aparecem na tela. O foco do 
componente selecionado deve estar 
visível.  

3.6 RF006 - Exibir Avaliação 

3.6.1 CT006-001  

 

Tipo de Teste: 
Funcional/Acessibilidade/Usabilidade 

Tipo de Execução: 
Manual 

Objetivo: 

Verificar o posicionamento e a ordem de tabulação dos elementos na tela de Avaliação 

Pré-Condições: 

 Acesso de aluno ao sistema Amadeus 

 Estar na tela do Módulo 1 – Curso: Interface Humano Computador 

Procedimento Resultado Esperado 

1. Acesse o link Avaliação. 
 

1.A tela com as perguntas e campos de 
respostas é exibida, com o foco  no 
conteúdo principal. 
 

2.Verifique se, na tela de 
Avaliação, contém: 

 Campo de busca, com a label  
posicionada antes da caixa de texto, 
e o botão buscar, após a caixa de 
texto; 

 Um menu lateral com o curso, ao 
qual o módulo selecionado pertence, 
e os outros módulos (estruturados 
por submenus); 

 A barra de navegação, indicando 
onde o usuário se encontra; 

 Nome do Curso; 

 Nome do módulo; 

 Perguntas, definidas para avaliar o 
módulo selecionado, e campos das 
respectivas respostas; 

 Botão Finalizar Avaliação. 

2.Os campos deverão aparecer na ordem 
que estão descritos no procedimento e ser  
reconhecidos através do leitor de tela 
(como a identificação das áreas Inicial, 
Menu e Conteúdo Principal, por exemplo). 
 
 

3.Acesse todos os componentes 
da tela, verificando sua ordem de 
tabulação. 

3. Os componentes devem estar                                                 
ordenados, de acordo com a posição que                                                   
eles aparecem na tela. O foco do 
componente selecionado deve estar 
visível.  

3.6.2 CT006-002 
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Tipo de Teste: 
Funcional/Acessibilidade/Usabilidade 

Tipo de Execução: 
Manual 

Objetivo: 

Verificar a organização das perguntas e respostas da Avaliação 

Pré-Condições: 

 Acesso de aluno ao sistema Amadeus 

 Estar na tela de exibição da Avaliação, dentro de um módulo. 

Procedimento Resultado Esperado 

 
1.Quando a pergunta for subjetiva, 
verifique se o usuário reconhece 
facilmente o campo de resposta. 
 

 
1. Será exibido um campo texto, logo 
abaixo da questão, para que o usuário 
possa identificá-lo rapidamente e 
responder.  
 

 
2.Quando a pergunta for objetiva, 
verifique se o usuário reconhece 
facilmente o campo de resposta. 
 

2. Será exibido um campo com 
única/múltipla escolha, logo abaixo da 
questão, para que o usuário possa 
identificá-lo rapidamente e responder. 
 

4. CASOS DE TESTE NÃO FUNCIONAIS 

 

Esta seção descreve os casos de teste que cobrem os requisitos não-

funcionais do sistema. 

 

4.1 RNF001 - Acessibilidade 

4.1.1 CT_N001-001 

 

Objetivo: 

Verificar se o botão Descrição da Tela, da Barra de Acessibilidade está descrevendo 
a estrutura da tela 

 

Procedimento Resultado Esperado 

 
1.Com o leitor de tela, na Barra de 
Acessibilidade, selecione o botão 
Descrição da Tela. 

 

 
1. Será descrito como a tela 
corrente está organizada, em 
relação à estrutura e conteúdo. 
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4.1.2 CT_N001-002 

 

Objetivo: 

Verificar se o botão Contraste, da Barra de Acessibilidade aumenta o contraste do 
background com a letra 

Procedimento Resultado Esperado 

 
1. Na Barra de Acessibilidade, selecione o 
botão Contraste. 

 

 
1. O contraste do background com a letra 
vai aumentando, de acordo com a 
quantidade de vezes que o botão é 
selecionado, podendo chegar à proporção 
4.5:1. 
 

 

4.1.3 CT_N001-003 

 

Objetivo: 
 

Verificar se o botão Monocromático, da Barra de Acessibilidade deixa a tela preta e 

branca 

Procedimento Resultado Esperado 

 
1. Na Barra de Acessibilidade, 
selecione o botão Monocromático. 

 

 
1.O modo monocromático é ativado, 
deixando a tela preta e branca, com o 
objetivo de tornar o Amadeus acessível 
também para os usuários que possuem 
deficiências visuais específicas 
(Protanopia: deficiência com vermelho, 
Deuteranopia: 178eficiência com a cor 
verde, Tritanopia: 178eficiência com a cor 
azul, acromia: sem cores). 
 
 
 

2. Selecione o botão 
Monocromático outra vez. 

2.A tela volta à cor anterior. 

 

 

4.1.4 CT_N001-004 

 

Objetivo: 

Verificar se os botões Aumentar e Diminuir Fonte, da Barra de Acessibilidade, 
funcionam corretamente. 

Procedimento Resultado Esperado 
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1. Na Barra de Acessibilidade, 
selecione o botão Aumentar Fonte. 

 

1.O tamanho da letra, da tela 
corrente, aumenta, ao passo que o 
botão é selecionado, na proporção 
de 3:1 
 

1. Na Barra de Acessibilidade, 
selecione o botão Diminuir Fonte. 

 

1.O tamanho da letra, da tela 
corrente,  diminui, ao passo que o 
botão é selecionado, na proporção 
de 3:1 
 

 

4.1.5 CT_N001-005 

 

Objetivo: 

Verificar se há separadores entre os links adjacentes 

Procedimento Resultado Esperado 

1.Verifique os links adjacentes de 
todas as telas 

 

1.Está inserido, entre links adjacentes, 
caracteres que não funcionam como link e 
são passíveis de impressão (como 
espaço ou barra vertical), facilitando a 
identificação destes links, através dos 
leitores de tela.  

4.1.6 CT_N001-006 

 

Objetivo: 

Verificar o estilo de apresentação das diversas páginas do sistema 

Procedimento Resultado Esperado 

1.Verifique o estilo de 
apresentação das diferentes telas 
do Amadeus. 

 

1. Há um estilo de apresentação coerente 
e sistemático, nas diferentes páginas do 
site, ou seja, é mantido um padrão de 
desenho, agrupando os  itens do menu, os 
botões principais de navegação no mesmo 
local em cada página, com paleta de 
cores, estilos de texto e diagramação 
consistentes.  

 
 

 

4.1.7 CT_N001-007 

 

Objetivo: 

Verificar o acesso direto ao conteúdo principal 

Procedimento Resultado Esperado 

 
1.Verifique, através do leitor de 

 
1.Está disponível um mecanismo para 
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tela,  se há um link Conteúdo 
Principal, em cada tela do 
Amadeus 

 

ignorar blocos de conteúdo que são 
repetidos em várias páginas Web,  através 
de um link no topo de cada página, para 
acessar diretamente o conteúdo principal. 
 

 

4.1.8 CT_N001-008 

 

Objetivo: 

Verificar os títulos das páginas Web. 

Procedimento Resultado Esperado 

1.Verifique os títulos das páginas 
do Amadeus. 

 

1.As páginas Web têm títulos que 
descrevem o tópico ou a sua finalidade. 

 

4.1.9 CT_N001-009 

Objetivo: 

Verificar a localização das informações essenciais 

Procedimento Resultado Esperado 

1.Verifique se as informações 
essenciais estão localizadas na 
primeira página. 

 

1.Todas as informações essenciais do 
software são exibidas na primeira 
página, sem ter a necessidade de utilizar 
a barra de rolagem. 

4.1.10 CT_N001-010 

Objetivo: 

Verificar se as janelas de popup não estão presentes 

Procedimento Resultado Esperado 

1.Verifique  se não há janelas de 
popup, nas diferentes telas do 
Amadeus. 

 

1. Não há janelas de sobreposição, 
janelas popup, assim como 
nenhuma modificação do conteúdo 
sem que o usuário seja informado. 
Porque, além da mudança de 
contexto, caso o usuário acesse 
com a tela cheia, fica 
impossibilitado de voltar para a 
página anterior, pelo navegador.  

4.1.11 CT_N001-011 

Objetivo: 

Verificar se os conteúdos não textuais possuem descritivos textuais 

Procedimento Resultado Esperado 
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1.Verifique, com o leitor de tela, se 
nas páginas do Amadeus,  a 
imagem do logotipo está descrita. 

 

1. Todo o conteúdo não textual, 
apresentado ao usuário, deve ter uma 
alternativa em texto, em uma linguagem 
simples. 

 

4.1.12  CT_N001-012 

 

Objetivo: 

Verificar se as indicações do sistema não dependem das características sensoriais dos 
componentes 

Procedimento Resultado Esperado 

1.Verifique as indicações do 
sistema não dependem das 
características sensoriais dos 
componentes. 

 

1.As instruções fornecidas para 
compreender e utilizar o conteúdo não 
dependem somente das características 
sensoriais dos componentes, tais como 
forma, tamanho, localização visual, 
orientação ou som. 
 

4.1.13  CT_N001-013 

 

Objetivo: 

Verificar a linguagem das páginas 

Procedimento Resultado Esperado 

 
1.Verifique, com o leitor de tela, se a 
linguagem da página é definida 

1.A Linguagem humana, pré-definida, de 
cada página Web é determinada de forma 
programática. 
 

 
2.Verifique, com o leitor de tela, se 
algum conteúdo (que difere da 
linguagem da página), tem sua  
linguagem pré-definida 

 

2.A linguagem humana de cada 
passagem ou frase do conteúdo, que 
difere da linguagem da página, é 
determinada de forma programática, 
exceto para nomes próprios, termos 
técnicos e palavras ou frases que se 
tornaram parte do vernáculo do texto 
imediatamente circundante. 

5. Tarefas do Usuário 

Esta seção apresenta a lista de tarefas que serão executadas pelo usuário.  
 

Tarefas do Usuário 

TU001 Identifique a descrição do Logotipo do Amadeus 

TU002 Faça o Login no Sistema 

TU003 Entre no curso Interação Homem- Máquina 
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TU004 Verifique os dados do curso 

TU005  Verifique a estrutura da página, depois de selecionar o botão Descrição 
da Página 

TU006 Selecione o Módulo 1 

TU007 Volte para a página dos cursos disponíveis para o usuário autenticado 

TU008 Entre novamente no Módulo 1 

TU009 Selecione a Aula 1 

TU010 Identifique os botões do vídeo 

TU011 Selecione a opção Conteúdo Principal 

TU012 Observe a avaliação do módulo selecionado 
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Apêndice G - Planilha de Resultados de Teste 

 
 

Planilha de Resultados 

Metodologia de Teste de Acessibilidade 
Cliente: Amadeus 

  

                

                

Responsável: Virgínia Carvalho Chalegre 

                

                

                

 

Aba 1 -  1º Ciclo 

 

  
 

Planilha de Resultados 

        

        

Histórico de Alterações 

Data Versão Descrição Autor 

12/06/2011 1.0 Planilha de Resultados - Testes Amadeus Virgínia Chalegre 
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Aba 2 -  2º Ciclo 

 

  
 

Planilha de Resultados 

 

 

IInnffoorrmmaaççõõeess  GGeerraaiiss        

Data de Início: 
12/06/11 

Data de 
Término: 13/06/11       

Versão do Software: Versão 1.0       

Iteração: 1       

Documento do Projeto 
de Testes e Versão: AMADEUS-TST-TSTP       

Hardware e/ou 
software usados para 

testar: AMADEUS       

    
  
           

                

Tabela de Execuções 

ID / Nome 
Caso de 

Teste 

Tipo de 
Execução 

Testador Resultado 
Motivo Bloqueio / Não 

Execução 
CR Comentários 

CT001-001 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT001-002 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT002-001 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT002-002 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT003-001 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT003-002 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT003-003 Man Virgínia Chalegre Bloqueado 
É preciso descrever toda a 

página e não só o      
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conteúdo principal. 

CT004-001 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT005-001 Man Virgínia Chalegre Bloqueado 

É preciso inserir os botões 

reais do player do  

vídeo     

CT006-001 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT006-002 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-

001 
Man Virgínia Chalegre Bloqueado 

É preciso descrever toda a 

página e não só o  

conteúdo principal.     

CT_N001-

002 
Man Virgínia Chalegre Sucesso 

      

CT_N001-

003 
Man 

Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-

004 
Man 

Virgínia Chalegre Bloqueado 

O primeiro nível do +A está 

diminuindo a letra     

CT_N001-

005 
Man 

Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-

006 
Man 

Virgínia Chalegre Sucesso       
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CT_N001-

007 
Man 

Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-

008 
Man 

Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-

009 
Man 

Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-

010 
Man 

Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-

011 
Man 

Virgínia Chalegre Falho 

A descrição da imagem não 

está sendo lida.     

CT_N001-

012 
Man 

Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-

013 Man Virgínia Chalegre Falho 

Antes de uma palavra em 

inglês, o leitor de tela 

não está reconhecendo a 

mudança de idioma.     
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Aba 3 -  3º Ciclo 

 

  
 

Planilha de Resultados 

 

 

                

IInnffoorrmmaaççõõeess  GGeerraaiiss          

Data de Início: 16/06/11 Data de Término: 18/06/11         

Versão do Software: Versão 2.0         

Iteração: 2         

Documento do Projeto 
de Testes e Versão: AMADEUS-TST-TSTP         

Hardware e/ou software 
usados para testar: AMADEUS         

                  

                  

Tabela de Execuções 

ID / Nome 
Caso de 

Teste 

Tipo de 
Execução 

Testador Resultado 
Motivo Bloqueio / Não 

Execução 
CR Comentários 

CT001-001 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT001-002 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT002-001 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT002-002 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT003-001 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT003-002 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT003-003 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT004-001 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT005-001 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT006-001 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT006-002 Man Virgínia Chalegre Sucesso       
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CT_N001-001 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-002 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-003 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-004 Man Virgínia Chalegre Bloqueado 
O primeiro nível do +A 
está diminuindo a letra     

CT_N001-005 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-006 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-007 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-008 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-009 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-010 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-011 Man Virgínia Chalegre Bloqueado 

A imagem (logotipo) está 
descrita, porém não está 
sendo lida.     

CT_N001-012 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

CT_N001-013 Man Virgínia Chalegre Sucesso       

Testes com Usuários 

Deficiente Visual Total 

TU001 Man Lúcio Moreira Bloqueado 

A imagem (logotipo) está 
descrita, porém não está sendo 
lida.   

Tentar ajustar a configuração do Leitor de Tela Jaws 

TU002 Man Lúcio Moreira Sucesso     

Página de login: Quando seleciona o link Descrição da Página, o link 
voltar, 

está voltando para a página de login, corretamente, porém seu título está 
como: "voltar para a página de cursos", quando,  

na verdade,  é "voltar para a  
página do login" 

TU003 Man Lúcio Moreira Sucesso       

TU004 Man Lúcio Moreira Sucesso       

TU005 Man Lúcio Moreira Sucesso       

TU006 Man Lúcio Moreira Sucesso       

TU007 Man Lúcio Moreira Sucesso       

TU008 Man Lúcio Moreira Sucesso       

TU009 Man Lúcio Moreira Sucesso       

TU010 Man Lúcio Moreira Sucesso       

TU011 Man Lúcio Moreira Sucesso       
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TU012 Man Lúcio Moreira Sucesso 

 
  

O leitor de tela reconhece as opções de resposta, porém o RadioButton 
está isolado (em quatro listas diferentes). É necessário que esteja na 
mesma lista, para que ele seja exclusivo e selecione só uma opção.  

  

TU001 Man Edmilson Ferreira Bloqueado 

A imagem (logotipo) está 
descrita, porém não está sendo 
lida.   

Tentar ajustar a configuração do Leitor de Tela Jaws 

TU002 Man Edmilson Ferreira Sucesso       

TU003 Man Edmilson Ferreira Sucesso       

TU004 Man Edmilson Ferreira Sucesso       

TU005 Man Edmilson Ferreira Sucesso       

TU006 Man Edmilson Ferreira Sucesso       

TU007 Man Edmilson Ferreira Sucesso       

TU008 Man Edmilson Ferreira Sucesso     É melhor incluir a "Aula 1" na barra de navegação. 

TU009 Man Edmilson Ferreira Sucesso       

TU010 Man Edmilson Ferreira Bloqueado 

Imagem do Player do vídeo - 
Está lendo corretamente todos 
os botões do vídeo, porém é 
preciso descrever a imagem (alt 
"Reprodutor de Vídeo"), antes 
do tempo do vídeo. Porque, 
logo depois do texto sobre o 
curso, ele já lê a duração do 
vídeo.     

TU011 Man Edmilson Ferreira Sucesso       

TU012 Man Edmilson Ferreira Sucesso 

 
    

  

TU001 Man Manuel Aguiar Bloqueado 

A imagem (logotipo) está 
descrita, porém não está sendo 
lida.   Tentar ajustar a configuração do Leitor de Tela Jaws 

TU002 Man Manuel Aguiar Sucesso     Desabilitar a leitura do L5 (divisor de parágrafos) 

TU003 Man Manuel Aguiar Sucesso       

TU004 Man Manuel Aguiar Sucesso     Quando vai entrar em um curso, já aparece o "visitaded link" 

TU005 Man Manuel Aguiar Sucesso       
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TU006 Man Manuel Aguiar Sucesso       

TU007 Man Manuel Aguiar Sucesso       

TU008 Man Manuel Aguiar Sucesso       

TU009 Man Manuel Aguiar Sucesso       

TU010 Man Manuel Aguiar Sucesso     

Sugestões:  
1 - Dividir em pedaços(minutos, segundos) o voltar e avançar do vídeo. 

2 - Tirar a imagem do volume, para não confundir.  

TU011 Man Manuel Aguiar Sucesso       

TU012 Man Manuel Aguiar Sucesso 

 
  

Correção Ortográfica: As questões estão sendo lidas como 1°, quando 
devem ser 1ª  

  

TU001 Man Milton Carvalho Sucesso     No Leitor de Telas NVDA, a mensagem foi lida. 

TU002 Man Milton Carvalho Sucesso     Sugestão: Desabilitar a leitura do L5 (divisor de parágrafos) 

TU003 Man Milton Carvalho Sucesso       

TU004 Man Milton Carvalho Sucesso       

TU005 Man Milton Carvalho Sucesso       

TU006 Man Milton Carvalho Sucesso       

TU007 Man Milton Carvalho Sucesso       

TU008 Man Milton Carvalho Sucesso       

TU009 Man Milton Carvalho Sucesso       

TU010 Man Milton Carvalho Sucesso       

TU011 Man Milton Carvalho Sucesso     
Sugestão: Mudar a ordem dos links iniciais para: Olá Usuário!  Conteúdo 

/Perfil/ Sair 

TU012 Man Milton Carvalho Sucesso 

 
    

  

TU001 Man Carlos Flávio Bloqueado 

A imagem (logotipo) está 
descrita, porém não está sendo 
lida.   

Tentar ajustar a configuração do Leitor de Tela Jaws 

TU002 Man Carlos Flávio Sucesso     
Sugestão: Deixar habilitada a leitura do L5, para entender quando é um 

parágrafo 

TU003 Man Carlos Flávio Sucesso       

TU004 Man Carlos Flávio Sucesso       

TU005 Man Carlos Flávio Sucesso       

TU006 Man Carlos Flávio Sucesso       

TU007 Man Carlos Flávio Sucesso       

TU008 Man Carlos Flávio Sucesso       
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TU009 Man Carlos Flávio Sucesso       

TU010 Man Carlos Flávio Sucesso       

TU011 Man Carlos Flávio Sucesso     
Sugestão: Mudar a ordem dos links iniciais para: Olá Usuário!  Conteúdo 

/Perfil/ Sair 

TU012 Man Carlos Flávio Sucesso 

 
    

Deficiente Auditivo 

TU001 Man Marcelo Amorim Sucesso       

TU002 Man Marcelo Amorim Sucesso       

TU003 Man Marcelo Amorim Sucesso       

TU004 Man Marcelo Amorim Sucesso       

TU005 Man Marcelo Amorim Sucesso       

TU006 Man Marcelo Amorim Sucesso       

TU007 Man Marcelo Amorim Sucesso     
Não existe um link especificado. Apenas o link Modulo 1 ou apertando a 

tecla backspace 

TU008 Man Marcelo Amorim Sucesso       

TU009 Man Marcelo Amorim Sucesso       

TU010 Man Marcelo Amorim Sucesso       

TU011 Man Marcelo Amorim Sucesso       

TU012 Man Marcelo Amorim Sucesso       

Usuário sem Deficiência Visual e Auditiva 

TU001 Man Paulo Peris Sucesso       

TU002 Man Paulo Peris Sucesso       

TU003 Man Paulo Peris Sucesso       

TU004 Man Paulo Peris Sucesso       

TU005 Man Paulo Peris Sucesso       

TU006 Man Paulo Peris Sucesso       

TU007 Man Paulo Peris Sucesso       

TU008 Man Paulo Peris Sucesso       

TU009 Man Paulo Peris Sucesso       

TU010 Man Paulo Peris Sucesso     Sugestão de Melhoria - Ter  a opção de aumentar o vídeo. 

TU011 Man Paulo Peris Sucesso       

TU012 Man Paulo Peris Sucesso       

  

TU001 Man Marcelo Mello Sucesso       

TU002 Man Marcelo Mello Sucesso       

TU003 Man Marcelo Mello Sucesso       
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TU004 Man Marcelo Mello Sucesso       

TU005 Man Marcelo Mello Sucesso       

TU006 Man Marcelo Mello Sucesso       

TU007 Man Marcelo Mello Sucesso       

TU008 Man Marcelo Mello Sucesso       

TU009 Man Marcelo Mello Sucesso       

TU010 Man Marcelo Mello Sucesso       

TU011 Man Marcelo Mello Sucesso       

TU012 Man Marcelo Mello Sucesso       
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Aba 4 – 4. Análise 

 

 
 

Planilha de Resultados 

 

 

        Análise dos Resultados dos Testes 

Data da Análise Responsável Ciclos Analisados 

13/06/2011 Virgínia Chalegre Ciclo 1 

Resultados da Análise 

Os critérios de conclusão e êxito não foram atendidos. Ajustes serão feitos e um novo ciclo de 
testes será necessário. 

        

        Análise dos Resultados dos Testes 

Data da Análise Responsável Ciclos Analisados 

19/06/2011 Virgínia Chalegre Ciclo 2 

Resultados da Análise 

Os critérios de conclusão e êxito foram atendidos. Alguns ajustes no sistema se farão 
necessários, porém não é preciso executar mais um ciclo de testes. 
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Apêndice H - Matriz de Rastreabilidade - Requisitos x Casos de Teste 

 

 

RF001 RF002 RF003 RF004 RF005 RF006 RNF001 

CT001-001 X             

CT001-002 X             

CT002-001   X           

CT002-002   X           

CT003-001     X         

CT003-002     X         

CT003-003     X         

CT004-001       X       

CT005-001         X     

CT006-001           X   

CT006-002           X   

CT_N001-001             X 

CT_N001-002             X 

CT_N001-003             X 

CT_N001-004             X 

CT_N001-005             X 

CT_N001-006             X 

CT_N001-007             X 

CT_N001-008             X 

CT_N001-009             X 

CT_N001-010             X 

CT_N001-011             X 

CT_N001-012             X 

CT_N001-013             X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


